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eesskkuuaallddeeaann::  %%6600ttiikk  ggoorraa
ddiirraa  bboozzkkaattuu  eezz  dduutteennaakk      
BOTOAK�Herritarren Zerrendak
jaso zituen igandean boto gehien;
ondoren EAJ, EA, PSE-EE eta PPk

JAITSIERA�Boto jaitsiera izan
dute Europako Legebiltzarrerako
hauteskundeetan alderdi denek�2-3 Herritarrak bozkatzen. J. SAIZAR

Sanjoanen hasierarako,
Ainhoa Arteta soprano
tolosarraren errezitaldia 
TOLOSA�Sanjoanetako egitaraua azaltzeko prentsaurrekoa
eman zuten joan den ostiralean udal ordezkariek. Tradizio handi-
ko ekitaldiak eta berrikuntzak izango dira aurtengo jaietan: erral-
doien topaketa, liburu aurkezpenak, batel estropada, kontzer-
tuak... Lehena bihar izango da: Ainhoa Arteta soprano tolosarra-
ren errezitaldia. Atzo egin zuten aurkezpena Donostian; argaz-
kian, Arteta Jokin Bildarratz alkatearekin. IRATXE ETXEBESTE�4-5

hitz
to

lo
sa

ld
ek

o
et

a 
le

it
za

ld
ek

o

HHaarrppiiddeedduunneeii  bbaannaattuuaa�Asteartea�2004-06-15�II. urtea�352. zenbakia

a



AAbbsstteennttzziiooaa  ggaarraaiillee
JOXEMI SAIZAR

Abstentzioa izan zen protago-
nista igandean Europako Lege-
biltzarrerako Hauteskundee-
tan Tolosaldean eta Leitzalde-
an, Euskal Herrian bezala.
Gure eskualdearen kasuan
%60tik gora iritsi zen herri
gehienetan. Gainera, batez ere
gazteak izan ziren hauteston-
tzietara joan ez ziren herritar
gehienak. Europaren «urrun-
tasuna», kanpaina «hotza» iza-
tea, motibazio falta eta igande-
an egin zuen eguraldi ona ai-
patzen dituzte bereziki
eskualdeko alderdietako or-
dezkariek abstentzioaren arra-
zoiez galdetzerakoan.

Igandeko eguna normalta-
sun osoz joan zen eskualdeko
hautes mahaietan. Goizean eta
arratsaldeko azken orduan bil-
du ziren botoemaile urriak.
Kontaketa ere inoiz baino azka-
rrago joan zen, abstentzio han-
diarengatik eta hautaketa ba-
karra zelako.

Emaitzei begiratuz, alderdi
guztiek boto jaitsiera nabar-
mena jasan zuten, aurreko
hauteskunde guztiekin konpa-
ratuz, lehen aipatutako absten-
tzio handia zela medio.

Herritarren Zerrendari
emandako botoak baliogabetu
dituzten arren, kontaketa egin
zen eta eskualdean bozka
gehien jaso duen zerrenda
izan da,bost milako muga gain-
dituz gutxigatik. Eskualdeko
herri gehienetan —28tik
22tan— eta Leitzan eta Areson
boto gehienak jaso dituen au-
kera izan da hauteskunde
hauetan.

EAJ kasu honetan Galeusca
koalizioaren izenean aurkeztu
da —aurrekoan EArekin bate-
ra aurkeztu zen Europan— eta
bigarren indarra bezala ageri
da,eskualdeko herri batzuetan
nagusituz: Tolosa, Abaltziske-
ta, Albiztur, Alkiza eta Beraste-
gi. Berrobin HZ eta EAJ berdin-
duta gelditu ziren.

Bi zerrenda hauen ondoren
PSE-EE eta EA berdintsu ageri
dira.Herri handienetan —Tolo-
sa, Villabona, Ibarra, Anoeta,—
sozialistak aurretik agertzen
dira. Hala ere, eskualde osoa
hartuta, EAk PSEk baino boto
mila gehiago ditu.

PP da ondoren ageri dena,
aurreko hauteskundeetako
portzentaiei eutsi zien eta
1.400 boto baino gehiago lortu
ditu oraingoan.

Ondoren Aralar eta IU dau-
de, laurehun botoen ingurure-
kin. Azken hauteskundeekin
konparatuz, jaitsi egin dira es-
kualdean azken hauteskunde-
ekin konparatuz.

EUROPAKO HAUTESKUNDEAK�

%60tik gora iritsi zen abstentzioa; Herritarren Zerrendak jaso zituen igandean
boto gehienak eskualdean, ondoren EAJ, EA, PSE-EE eta PP geldituz

Mahaietan lasaitasuna izan zen nagusi; goizean eta arratsaldeko azken orduan joan ziren hautesle urriak. JOXEMI SAIZAR
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EEUURROOPPAAKKOO  LLEEGGEEBBIILLTTZZAARRRREERRAAKKOO  HHAAUUTTEESSKKUUNNDDEEAAKK�

2004 (1999) EAJ (Galeusca)*1 EA (Herrien Europa)*1 Aralar*2 IU-EB HZ*3 PP PSOE
Abaltzisketa 43-%69 (57-%46) 6-%9 8-%12 3-%4 (4-%3) 22 2-%3 (3-%2) 0-%0 (0-%0)

Aduna 46-%53 (82-%38) 24-%27 7-%8 3-%3 (0-%0) 67 0-%0 (2-%0,9) 3-%3 (4-%1)

Albiztur 62-%73 (68-%60) 16-%19 2-%2 1-%1 (0-%0) 13 2-%2 (3-%2) 1-%1 (2-%1)

Alegia 166-%44 (439-%45) 114-%30 11-%2 10-%2 (11-%1) 198 29-%7 (47-%4) 38-%10 (37-%3)

Alkiza 51-%72 (65-%50) 9-%12 5-%7 5-%7 (5-%3) 18 0-%0 (1-%0,7) 0-%0 (0-%0)

Altzo 35-%59 (94-%41) 12-%20 5-%8 0-%0 (1-%0,4) 71 3-%5 (3-%1) 0-%0 (0-%0)

Amezketa 94-%55 (179-%31) 45-%26 8-%4 9-%5 (11-%1) 138 13-%7 (34-%6) 0-%0 (7-%1)

Anoeta 142-%42 (362-%37) 37-%11 12-%3 11-%3 (12-%1) 210 54-%16 (76-%7) 68-%20 (89-%9)

Asteasu 96-%42 (351-%48) 73-%32 10-%4 13-%5 (2-%0,2) 152 13-%5 (19-%2) 20-%8 (11-%1)

Baliarrain 11-%78 (13-%21) 1-%7 1-%7 0-%0 (0-%0) 24 0-%0 (1-%1) 1-%7 (0-%0)

Belauntza 28-%60 (79-%33) 8-%17 5-%10 0-%0 (1-%0,4) 31 3-%6 (6-%2) 0-%0 (4-%1)

Berastegi 106-%55 (329-%55) 56-%29 2-%1 8-%4 (3-%0,5) 99 6-%3 (7-%1) 11-%5 (8-%1)

Berrobi 69-%67 (96-%38) 13-%12 3-%2 0-%0 (1-%0,4) 69 9-%8 (11-%4) 5-%4 (3-%1)

Bidegoian 48-%41 (169-%57) 58-%50 3-%2 0-%0 (0-%0) 59 2-%1 (6-%2) 0-%0 (2-%0,6)

Elduain 23-%69 (46-%35) 10-%27 0-%0 0-%0 (1-%0,7) 57 1-%2 (3-%2) 2-%5 (0-%0)

Gaztelu 24-%75 (59-%50) 5-%15 1-%3 2%6 (0-%0) 35 0-%0 (0-%0) 0-%0(0-%0)

Hernialde 23-%46 (72-%34) 7-%14 7-%14 5-%10 (4-%2) 36 3-%6 (5-%3) 5-%10 (2-%1)

Ibarra 331-%35 (847-%36) 144-%15 36-%3 37-%3 (38-%1) 459 118-%12 (190-%8) 251-%26 (328-%14)

Ikaztegieta 65-%70 (129-%50) 12-%13 2-%2 4-%4 (1-%0,3) 74 3-%3 (6-%2) 5-%5 (1-%0,3)

Irura 102-%49 (191-%43) 37-%18 6-%2 6-%2 (3-%0,6) 122 19-%9 (27-%6) 33-%16 (12-%2)

Larraul 11-%39 (15-%25) 9-%32 4-%14 1-%3 (0-%0) 21 0-%0 (0-%0) 2-%7 (0-%0)

Leaburu 52-%75 (42%20) 4-%5 7-%10 2-%2 (2-%0,8) 107 4-%5 (8-%3) 0-%0 (0-%0)

Lizartza 59-%65 (84-%21) 17-%18 2-%2 0-%0 (1-%0,2) 191 5-%5 (11-%2) 5-%5 (1-%0,2)

Orendain 26-%61 (36-%37) 11-%26 5-%11 0-%0 (0-%0) 26 0-%0 (1-%1) 0-%0 (0-%0)

Orexa 3-%75 (4-%6) 1-%25 0-%0 0-%0 (0-%0) 57 0-%0 (0-%0) 0-%0 (0-%0)

Tolosa 1.743-%38 (3.505-%37) 780-%17 179-%3 214-%4 (282-%3) 1.418 671-%14 (1.241-%13) 857-%18 (895-%9)

Villabona 514-%40 (1.227-%39) 211-%16 29-%2 49-%3 (64-%2) 516 166-%12 (283-%9) 285-%22 (301-%9)

Zizurkil 239-%40 (515-%33) 72-%?12 16-%2 22-%3 (23-%1) 284 83-%14 (163-%10) 146-%24 (200-%13)

Areso 4-%5 20-%16 2-%1 1-%0,8 43 14-%18 6-%5 
Leitza 59-%10 (450-%25) 138-%23 112-%19 7-%1 (5-%0,8) 396 189-%32 (367-%20) 68-%11 (86-%4)

30 HERRIAK EAJ EA Aralar IU-EB HZ PP PSOE
2004 (1999) 4.275 1.950 490 413 5.013 1.412 1.812

GIPUZKOA EAJ EA Aralar IU-EB HZ PP PSOE
2004 (1999) 64.002-%32 (127.455-%33) 26.547-%13 4.782-%2 8.034-%4 (11.507-%3) 45.658 35.101-%17 (57.551-%15) 56.375-%28 (68.786-%18)

NAFARROA EAJ EA Aralar IU HZ PP PSOE
2004 (1999) 4.028-%2 (17.030-%5) 9.623-%4 8.778-%4 8.497-%4 (16.132-%5) 15.665 89.153-%45 (125.688-%42) 68.783-%34 (74.004-%24)

�*1. 1999ko Europako hauteskundeetan EAJ eta EA batera aurkeztu ziren; parentesi artean 1999an bien arteko koalizioak lortutako datuak.�*2. Izena ofizialki, Euskal Herria Bai du,

koalizioan; 1999an ez zen aurkeztu.�*3. 1999ko hauteskundeetan ez zen aurkeztu; 2004an Espainiako Justiziak balio gabe utzi du; igandeko boto kopuruaren iturria HZ bera da.



«Legez kanpo
uztearekin ez dute lortu

HZ desagerraraztea»
Parte-hartzea nabarmen jaitsi
arren, ezker abertzaleak «eu-
tsi» egin diola adierazi du Ma-
rian Zestauk: «Euskal Herria-
ren aurka egindako erasoak
eraso, aurre egin zaio». «Kez-
katzekoa» iruditzen zaio parte-
hartze urria. «baina hala ere,
HZ legez kanpo uztearekin ez-
ker abertzalea desagerrarazi
nahi bazuten ere, ez dute lortu:
abstentzio handia izan da, bai-
na babes handia jaso du, beste
alderdiek ez bezala».

MMAARRIIAANN  ZZEESSTTAAUU�LARRAIN PLATAFORMA (LEITZA)

Irakurketa bakarra dago
Zestauren ustez: «Euskal He-
rrian, nazio bat garela senti-
tzen duen eta aldarrikatzen
duen jende mordoa gaudela
eta ilegalizazioa ez dela inola
ere, deustarako bide». Kasu
honetan gainera «jende gehia-
go ukituta eta baztertuta senti-
tu da eta justu kontrako efek-
tua lortu dute» Larraineko or-
dezkariaren iritziz: «Argi
geratu da gatazka eta egoera
konponduko bada, ilegalizaio-

ekin ez doazela inora, baizik
eta elkarrizketa dela bidea».

Beste alderdiei ere «haus-
narketa egiteko tenorea» iritsi
zaiela dio, «gizarteak horixe
eskatzen baitu behin eta be-

JAIONE ASTIBIA

rriz». Urte betean eta gutxi,
euskal herritarrek hiru ilegali-
zazio jasan dituztela eransten
du eta autodeterminazio esku-
bidea dela behin eta berriz al-
darrikatzen dutena.�
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«Abstentzioa gure
kalterako izan da;
mezua ez da iritsi»

«Abstentzioa gure —EAJ—kal-
terako izan dela nabarmena
da», adierazi dio Bakartxo Te-
jeria Villabonako alkateak HI-
TZAri, emaitzak aztertzeko den-
borarik ez izan arren. Hautes-
kunde guztietan aurreko zein
hauteskunderekin konparatze-
an dago kakoa. Europarrekin
konparatuta igo egin dutela dio
Tejeriak. «Mezua ez da iritsi
herritarrengana. Europa urruti
ikusten dute. Ez da ia kanpai-

BBAAKKAARRTTXXOO  TTEEJJEERRIIAA�EAJ (VILLABONAKO ALKATEA)

narik egin eta jendea gertua-
goko hauteskundeetarako
erreserbatu da», erantsi du.

Beste alderdiei buruz, HZ-
rentzako «garrantzitsuak» zi-
rela uste du: «beraien hautes-
kundeak ziren, zenbat diren
ikusteko eta direnak joan
dira». EA «jaitsi» egin dela
esan du eta PSE-EEk EAk bai-
no boto gehiago jasotzea na-
barmendu du alkateak. Espai-
niako hauteskundeen ondo-

ren, oraingoak sozialistentzat
«rebalida» modukoak izan di-
rela esan du: «lehengoak
koiunturalak izan ziren, orain

JOXEMI SAIZAR

asko jokatzen zuten, baina fro-
gatu bere indarra». Bozka
hauetarako Tejeria ez zegoen
«motibatuta».�

«Alderdi guztiak erdira
jaitsi dira eta guk erdia
baino gehiago dugu»

«Abstentzioa ikusita, jendeak
beste interesa batzuk dituela
ikusten da argi. Hausnarketa
sakona egin beharko da»,adie-
razi dio HITZAri Andoni Iturzae-
ta EAko zinegotziak. Aurreko
Europako hauteskundeetan
EA EAJrekin koalizioan joan
zenez, ezin dira bi hauteskun-
deen arteko konparaketarik
egin, baina herenegungo boz-
keten «balorazio ona» egiten
du Iturzaetak eta «pozik» ager-

AANNDDOONNII  IITTUURRZZAAEETTAA�EA (TOLOSAKO ZINEGOTZIA)

tzen da emaitzekin. Espainiako
hauteskundeekin konparatuz,
«emaitza okerragoak izan be-
har zuten, baina zedozer igo
egin gara», erantsi du Gazte
Abertzaleen idazkari nagu-
siak.

«Ezkertzale eta abertzale»
izanik, Eusko Alkartasunak
IU-EB eta Aralarrekin  zuela
«lehia zuzena» uste du zinego-
tziak eta lehia horretatik ondo
atera dela  dio, «mantendu»

egin direlako, IU-EBk «atzera»
egin duelako eta Aralarrek
«deskalabrua» izan duelako,

L.MONTES

Nafarroan ere EAren atzetik
geldituz.

Tolosan eta Tolosaldean ber-
dintsu gertatu dela dio. «Alder-
di guztien emaitzak erdira jai-
tsi dira gutxi gorabehera, au-
rreko hauteskundeekin
konparatuz. Agian PPk man-
tendu du ondoen jaitsiera hori,
baina guk erdia baino gehiago
lortu  dugu. Eta Aralar eta IU-
EB berriz, asko jaitsi dira».

Azkenik, Europako Legebil-
tzarrerako hauteskundeen ba-
lorazio orokor gisa, «emaitzak
ez dira onak» bere alderdia-
rentzat, Iturzaetaren iritziz. Az-
kenaldiko hauteskundeetan
izan dituzten emaitzak ikusita,
«egoerari buelta ematen has-
teko» garaia dela uste du EAko
zinegotziak.�

BBEESSTTEEAAKK�

OSCAR RENEDO
PSE-EE (TOLOSA)

«Pozik gaude bigarren
indarra garelako»

«Abstentz ioak
baldintzatutako
emaitzak izan
dira, orokorrean,
Espainian eta he-

men.Hauteskunde desberdi-
nak izan dira eta bigarren al-
diz irabazi dugu Espainian.
Eskualdean, pozik gaude
EAJren ondoren bigarren in-
darra izan garelako Tolosan
eta Ibarran».

ANGEL YAÑEZ
PP (TOLOSA)

«Nahiko gustura
gaude emaitzekin»

«Baikor samar
gaude. Kontuan
izanda beste
hauteskundeak
duela gutxi izan

direla, jendea hauteskunde-
ez aspertuta dagoela, abs-
tentzio handia izan dela eta
eguraldi ona egin duela,
nahiko gustura gaude gure
emaitzekin, aurrikuspena-
nak ez ziren hain onak».

ANTTON KARRERA
IU-EB (TOLOSA)

«Abstentzio izugarria
izan da gazteena»

«Abstentzio izu-
garria izan da,
batez ere gazteen
artean, hori na-
barmena izan da.

Adinekoen artean ez da ia
izan. Ulergarria da Europa
bulegoetatik ari direlako egi-
ten, burokratikoki, eduki so-
zialik gabe. Gure emaitzak ez
dira onak izan, boto gaztea
delako gurea, sentsibilizazio
soziala duen jendearena».

IÑAKI IRAZABALBEITIA
ARALAR (TOLOSALDEA)

«Ez ditugu emaitza
onak izan»

«Onartu behar
da ez direla emai-
tza onak gure-
tzat. Nafarroan
IU-EB eta EAre-

kin lehian ibili gara eta Biz-
kaian eta Gipuzkoan —eta
Tolosaldean— ez ditugu
emaitza onak lortu. Batasu-
naren inguruan boto fidela
dago, 120.000 botokoa, kon-
tuan izan behar dena. Eutsi
dioten bakarrak dira».
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UDALA�

Udal langileen
mobilizazioak,
bertan behera
Joan den astelehenean hasi
zituzten udal langileek lan hi-
tzarmena negoziatzen haste-
ko protesta ekitaldiak. Aste
honetarako ere beste hain-
bat mobilizazio iragarri zituz-
ten: besteak beste, atzorako
eta biharkorako ordu erdiko
geraldia, eta ostiralerako
egun oso greba deialdia.
Prentsa ohar baten bidez,
baina, mobilizazio guztiak
bertan behera utzi dituztela
—ostiraleko greba deialdia
ere bai— jakinarazi dute
udal langileek, «udal gober-
nua prest agertu baita lan hi-
tzarmena negoziatzen haste-
ko».

ARRAUNKETA�

‘Trainerua
Irlandan’ ikus-
entzunezkoa
Atzokoari jarraipena ema-
nez, gaur ere arraunketaren
inguruko beste saio bat izan-
go da. Trainerua Irlandan
ikus-entzunezkoa eskainiko
dute, 20:00etan, Kultur Etxe-
an. Pasaiako Albaola elkarte-
ko kideen azken abentura
handia iruditan islatzen du
emanaldiak, musika politaz
atondua. Iazko udan Irlanda
oso-osorik inguratu zuten
Albaola-koek, XIX. mendeko
eran egindako traineruare-
kin.

Ainhoa Arteta, Tolosatik mundu zabalera

GGEERRTTUUTTIIKK�AINHOA ARTETA ( SOPRANOA)

Tolosan jaio zen Ainhoa
Arteta 1964ko irailaren
24ean. Txikitatik izan du

kantuarekiko lotura; aita Jose
Ramonek zuzentzen zuen Ere-
soinka abesbatzan eman zi-
tuen lehen urratsak. Donostia-
ko Kontserbatorioan ikaske-
tak amaitu ostean, Mantuara
(Italia) joan zen 1982an,eta lau
urtez jardun zuen Pavarottiren
eta Mirella Freniren irakasle
berarekin estilo eskolak har-
tzen. 18 urte zituen Artetak Ita-
liara heldu zenean. Bost urte
geroago, 1987an, New Yorkera
joan zen Gipuzkoako Foru Al-
dundiak eskaini zion bekari
esker. Hiru urtean aritu zen
bertako Actor´s Studio-n inter-
pretazioaren teknika lantzen.

Soprano gisa, 1989an lortu
zuen nazioarteko lehen aipa-
mena New Jerseyko Opera
Music Theater-eko lehiaketa
irabazita. Urtebete geroago,
Amerikako Estatu Batuetako
Palm Beach-eko Operara aur-
keztu zen. Harrezkero geldiezi-
na izan da Artetaren emaria.
Errezitaldi ugari eskaini ditu,
eta beste horrenbeste sari lor-
tu. Esaterako, New Yorkeko
Metropolitan Opera National
Council Auditions eta Pariseko
Concours Internacional de
Voix d’Opera Placido Domingo
irabazi zituen 1993. urtean.

Opera munduan AEBetan,
Palm Beach-en egin zuen de-
buta 1990ean. Nazioartean
egin ditu errezitaldi gehienak
ordutik, eta hainbat emanaldi
eskaini ditu. Garrantzitsuene-
tako batzuk aipatzearren: Gra-
zen (Austria) Violetta (La Tra-
viata) eta Oscar (Un Ballo in
Maschera) interpretatu zituen,
New Yorken Liú (Turandot),
Britainia Handian Scottish
Operarekin Micaela (Carmen),
Madrilen Rosina (La cancion
del olvido)... Bere ibilbidean
iragana eta oraina bereizi ditu,
batetik, Michael Tilson Tho-
mas eta New World Symp-
hony-rekin egindako emanal-
diak, eta, bestetik, Dolora Za-
jick eta Placido Domingorekin
New Yorkeko Carnegie Hall-en
egin zuen debutak. Domingo-
rekin oso maiz egiten ditu ko-
laborazioak Espainian, AEBe-
tan,Brasilen,Frantzian, Ingala-
terran, Austrian, Alemanian...
kontzertuak eskainiz.

1993 eta 1994 bitartean,
Austrian,AEBetan eta Mexikon
egin zituen emanaldi entzute-
tsuenak. 1995-96 eta 1997-98
denboraldietan, berriz, Mexi-
kon, Bilbon, Napolesen, Ams-

Ainhoa Arteta soprano tolosarrak atzo aurkeztu zuen Donostian biharko emanaldia. IRATXE ETXEBESTE

terdamen eta Santanderreko
(Espainia), Donostiako eta An-
tibeseko (Frantzia) jaialdietan
izan zen, besteak beste. Was-
hington-eko Etxe Zurian kan-
tatu zuen 1998an AEBetako le-
hendakari Bill Clintonen au-
rrean, eta RTVEko Orkestra
Sinfonikoarekin Zarzuela dis-
koa eta Entrañable, Euskal He-
rriari eskainitakoa grabatu
ditu; horietako kantu batzuk
euskaraz abestuak dira.

Sei urte eta gero, herrira

Bere azken kontzertu arrakas-
tatsuen artean, agian, Fiordili-
gi (Mozarten Opera Cosi tan
tutte) interpretatuz Wahingto-
neko Operan emandako kon-
tzertua da bereziena. Euskal
Herrian bezala —2002an Lan
Onari saria eman zion Eusko
Jaurlaritzak—, hainbat aipa-
men eta sari jaso ditu nazioar-
tean ere: Musika Klasikoko Ar-
tista Onenari saria jaso zuen
Musika Sarien V. edizioan, Mu-
sika Klasikoko Lan aipagarrie-
na ONDAS sarietan...Real Aca-
demia de Bellas Artes-eko
kide da, eta Winterthur Funda-
zioko Patronatuko kide ere
izendatu zuten, esaterako.

Ainhoa Arteta soprano tolo-
sarrak harrotasunez darama
bere jaioterriaren izena. Bede-
ratzi hilabetean kantatu gabe
egoteak «on egin» diola dio
hala maila profesionalean nola
pertsonalean, eta ahotsa in-
darberrituta itzuli omen da es-
zenatokira. Bihar Tolosan ego-
tea «berezia» izango da Arte-

tarentzat, «gero eta politago
dagoen herrira itzultzeagatik
eta herritarren aurrean kanta-
tzeagatik». Denborarik ez, eta
ez du errezitaldi berezia pres-
tatu, baina sei urte eta gero
Leidorren izango da bihar be-
rriro (20:00etan). «Hori da be-
rezia». Lehenengoz abestu
zuen tokira, «akustika ona ez
izan arren, etxera, Leidorrera
itzultzea». Iratxe Etxebeste.

EEGGIITTAARRAAUUAA�

1. ZATIA

Aita Donostia. Nik baditut
(Ainhoa Zubillaga).
Canteloube. Nik badut
maiteño bat (Ainhoa Arteta).
Olaizola. Aurtxoa seaskan
(Ainhoa Zubillaga).
Guridi. Bi euskal melodia:
Aritz adarrean eta Ala baita
(Ainhoa Arteta).
Hahn. À Chloris (A. Zubillaga).
Gounod. Ce que je suis sans
toi, Peyre-rena. (A. Arteta).
Duparc. Chanson triste
(Ainhoa Zubillaga).
Ravel. Vocalise hanbanera
eran (Ainhoa Arteta).
Offenbach. Bacarola (Ainhoa
Arteta eta Ainhoa Zubillaga).

2. ZATIA

Mozart. Cherubino-ren aria,
Figaroren ezteiak operakoa
(Ainhoa Zubillaga).
Puccini. Lauretta-ren aria,
Gianni Schicchi operakoa
(Ainhoa Arteta).
Massenet. Charlotte-ren aria,
Werther operakoa (Ainhoa
Zubillaga).
Puccini. Mimí-ren aria, La
Bohème operakoa (A. Arteta).
Saint-Saëns. Dalila-ren aria,
Sanson eta Dalila operakoa
(Ainhoa Zubillaga).
Gounod. Marguerite-ren aria,
Fausto operakoa (A. Arteta).
Delibes. Loreen duoa, Lakmé
operakoa (Ainhoa Arteta eta
Ainhoa Zubillaga).

OOhhiittuurraa  eettaa
bbeerrrriikkuunnttzzaakk,,

uuzzttaarrttuurriikk

LEIRE MONTES

Ate joka dira San Joan jaiak.
Ostiralean aurkeztu zituzten
Udaleko ordezkariek xeheta-
sun guztiak, eta bihar bertan
izango da festen lehendabiziko
ekitaldia: Ainhoa Artetaren
kontzertua.

Soprano tolosarrak errezi-
taldia eskainiko du, bihar,
20:00etan, Leidorren, Ainhoa
Zubillaga mezzosopranoare-
kin eta Pedro Jose Rodriguez
pianojolearekin batera. Zezen-
plazaren mendeurreneko eki-
taldien barruan kokatzen da
emanaldia; Jokin Bildarratz To-
losako alkateak, Ainhoa Arte-
tak berak eta Antxon Elosegi
Toros Tolosako Zezenak-eko
lehendakariak prentsaurrekoa
eskaini zuten atzo Donostian.
Ikusmen handia piztu du kon-
tzertuak, eta sarrerak duela
dezente agortu ziren. Errezital-
dia hasi aurretik hainbat sari
banatuko dituzte: iazko zezen-
ketetako estokadarik onena-
ren saria Julian Lopez El Juli-ri,
eta toreatzailerik onenaren sa-
ria Francisco Marcori.

Aurtengo sanjoanak «berri-
kuntza ugarirekin» iritsi direla
azpimarratu dute udal ordez-
kariek: «Ohiturak eta tradizio-
ak urtero bezala bizirik jarrai-
tuko dute. Baina betiko ekital-
diei beste hainbat berri
gehituko zaizkie aurten», azal-
du zuen Andoni Iturzaeta Kul-
tur zinegotziak eta Festa Ba-
tzorde buruak.

Berrikuntza horiek herrita-
rren proposamenetan oinarri
sendoa dutela gaineratu zuen,
era berean: «Herriko taldeen
eta norbanakoen eskaerei
erantzuna emateko ahalegina
egin du Udalak. Aurrekontuan
ere nabaritu da hori». 115.186
euroko aurrekontua izango
dute aurtengo festek, «iazkoak
baino dezente gehiago».

Hauexek izango dira berri-
kuntzarik aipagarrienak:

PROGRAMAK

Poltsikoko formatua. «Betiko
tamainakoaz gain, aurten pol-
tsikoko jai egitaraua ere argi-
taratu dugu. Jendeak uneoro
ekitaldien nondik norakoak
eskura izan dezan nahi dugu,
praktikotasuna bilatu dugu»,
azaldu zuen Iturzaetak. Dagoe-
neko hasi dira jai egitarauak
banatzen, eta larunbaterako
«etxe guztietan» izango dira.
Kultur Etxean eta Aranburu
Jauregian ere jaso ahal izango
dira, ondoren.

ERRALDOIEN TOPAKETA

Larunbatean. Tolosako, Irun-
go, Hondarribiako, Solsonako,

SAN JOAN JAIAK�

Tradizio handiko ekitaldiek eta berrikuntza ugarik bat 
egingo dute aurtengo San Joan jaietan; bihar izango da 
lehen ekitaldia: Ainhoa Arteta sopranoaren errezitaldia

aurten: Pirotecnia Zaragozana
hilaren 23an, eta Caballer San
Joan egunean. Bien arteko
lehia «eta sorpresatxoren bat»
iragarri dute udal ordezka-
riek: «Oraindik ezin dugu ezer
esan, baina izango da, bai,
ezustekorik».

GRAFFITI LEHIAKETA 

Hilaren 25ean. «Gaztetxoei
zuzendutako ekitaldi interes-
garria izango da». Tamaina
handiko panelak jarriko dira
Trianguloan, eta hilaren
25ean, 17:00etatik aurrera,
hasiko dira margotzen.

TXISTULARIEN ALARDEA 

Hilaren 27an. 75 bat musika-
rik eta dantzarik hartuko dute
parte txistularien alardean.
Berdura plazan izango da
topaketa, 20:00etan.

BATEL ESTROPADAK 

Hilaren 27an. Garai batean
sanjoanetan egiten ziren batel
estropadak «gogoratu eta be-
rreskuratu» nahi izan dituzte
hainbat lagunek, «baina era
umilean». Hilaren 27rako
lehia-ikuskizuna antolatu dute
Oria ibaian: beteranoen bi tal-
de eta gazteen beste bi lehia-
tuko dira. «Giro polita sortuko
dela uste dugu. Ekimen ikus-
garria eta interesgarria irudi-
tzen zaigu».

MUSIKA EMANALDIAK 

«Esfortzu handia». Hainbat
talde ariko dira: Djambutu
Thiossane (hilaren 23an, Eus-
kal Herria plazan, 24:00etan);
Martxaundi gaua (hilaren
24an, 24:00etan, Plaza Be-
rrian); Orquesta Niagara (hila-
ren 24an, 23:30ean, Berdura
plazan); Lobo Electrico, Kuraia
eta DJ Bull (hilaren 25ean, Pla-
za Berrian, 24:00etan); O Jar-
banzo Negro eta La Kinky Beat
(hilaren 26an, 24:00:etan, Pla-
za Berrian); eta Mc Jeara’s
Band (hilaren 27an, 19:30ean,
Trianguloan). «Musika eskain-
tzari dagokionean esfortzu
handia egin dugula uste dugu,
adin eta estilo guztietara
egokitzeko. Zentzu horretan,
Koadrila Eguneko antolatzai-
leen eta Bonbereneakoen la-
guntza jaso dugu», azaldu
dute udal ordezkariek.

Lakuntzako eta Iruñeko erral-
doien konpartsak Alde Zaha-
rreko kaleetan eta San Fran-
tzisko ibiltokian kalejiran
ibiliko dira. Topaketa bi urtez
behin errepikatzeko asmoa
dute.

XIBA ELKARTEA-TOPAKETAK 

Larunbatean. Xiba elkarteak
antolatu dituen Euskal Herrien
arteko Euskal Jokoen I. Topa-
ketak Tolosara ere iritsiko dira.
Izan ere, herri kiroletako

topaketa honen finala zezen-
plazan jokatuko da, larunba-
tean, 11:30ean.

BI LIBURU 

‘Tolosa Zahar-Berri’ eta
‘Tolosa bordondantzatik’ .
Juan Garmendia Larrañaga
etnografoak Tolosa berri
zaharrak liburua aurkeztuko
du hilaren 22an, 20:00etan,
udaletxeko batzar aretoan.
Hilaren 25ean, berriz, ordu eta
leku berean, Jimeno Jurioren,

Udaberri dantzari taldearen
eta Aranzadi zientzia elkar-
tearen Tolosa Borondantzatik
lana aurkeztuko dute.

SAN JOAN SUA 

ETBk eskainia, zuzenean. San
Joan sua zuzenean eskainiko
du aurten ETBk.

SU ARTIFIZIALAK 

Pirotecnia Zaragozana eta
Caballer. Bi su etxe ariko dira

ANDONI ITURZAETA
FESTA BATZORDEBURUA

«Herritako taldeen eta
norbanakoen eskaerei
erantzuna emateko
ahalegina egin 
du Udalak»



DDeennbboorraallddii  aammaaiieerraakkoo
hhaauussnnaarrkkeettaa  eeggiinneezz  

OLAIA ESKITXABEL

Intxurre futbol taldeko jokala-
riak, entrenatzaileak zein zu-
zendaritza batzordeko kideak
Kultur Etxean bildu ziren pasa
den astean denboraldiaren in-
guruko balorazioa egiteko.

Lurraldekakoak bigarren
mailara jaitsi dira, lau urtez le-
henengo mailan aritu eta gero.
Jubenilak ere kategoriaz jaitsi
dira: «Pena da iaz kategoriaz
igo eta beren mailan txapeldun
izan baitziren eta aurten talde
berdina izan eta lasai ibili be-
harrean, kategoriaz jaitsi dire-
la ikustea», azaldu zuten zu-
zendaritza batzordekoek.

ALEGIA�KIROLA

Jokalarien zein ikusleen «ilusio falta» azpimarratzeaz gain,
hurrengo denboraldirako proposamenak jaso zituzten

Intxurre futbol taldeko jokalariak, entrenatzaileak eta zuzendaritza batzordekoak, bileran. O.ESKITXABEL

terako proposamen ugari luza-
tu zituzten.

Atezainei dagokionez, «aste-
an behin atezainei bereziki zu-
zendutako entrenamendua
egitea proposatu zuen, esate-
rako, jokalari batek. Proposa-
mena «aztertzeko» konpromi-
soa hartu zuen zuzendaritza
batzordeak.

Astean hirutan entrenatzeko
nahia agertu zuten, bestalde,
Lurraldekako mailakoek. Uz-
tailean ere entrenatuko dute;
gauzak horrela, hurrengo en-
trenamendu eguna ekainaren
30ean (asteazkena) izango
dute.

Intxurre futbol taldeko joka-
lariek pilotalekuan dauden al-
dagelak erabiltzen dituzte: «Pi-
lotarientzat eginiko aldagelak
dira eta txikiak geratu dira fut-
bolarientzat», diote zuzendari-
tza batzordeko kideek. Eta, da-
torren urterako konponduta
egongo direla zehaztu zuten.

Kadeteak eta infantilak dau-
den kategorian mantenduko
dira; azken horiek, hala ere, ez
zuten jaisteko aukerarik.

Aurrera begira

Orokorrean denboraldiaren
balorazioa egiterakoan, «ilusio
falta» azpimarratu zuten bile-
ran. Ilusio falta hori, «jokala-
riengan ezezik zaletuengan ere
nabarmena izan da», gehitu
dute. Herrian, «ikusle gutxi
gerturatu dira partidak ikuste-
ra eta animatzera, eta, jokala-
rien gurasoen aldetik ere oso
laguntza gutxi izan dugu», ke-
xatu dira.

Kirolgik orain arte eskainita-
ko diru laguntza ukatuko duela
zehaztu zuten, «dirua kirolari
elitistentzat bakarrik izango da
aurrerantzean», azpimarratuz.

Denboraldiaren balorapena
egiterakoan jokalariek ere izan
zuten zer esana; hurrengo ur-

Gazteentzat tailerrak
gaurtik aurrera

ZIZURKIL�GIZARTEA

DJ, ‘hip-hop’ edota graffiti tailerra antolatu
ditu Zizurkilgo Udalak aste guztirako

GARAZI AZKUE

Zizurkilgo Udalak gazteentzat
ekintza eskaintza handitu
nahi du. Helburu horrekin an-
tolatu ditu 12 eta 18 urte bitar-
teko gazteentzat tailerrak.

Ekintzak gaur bertan hasi-
ko dira, DJ tailerrarekin. Xe-
mark-ek eskainiko du lehe-
nengo tailer hau. Bihar, graffi-
tiaren txanda izango da, eta
arte honen sekretuak ezagutu
ahal izago dituzte gaztetxoek.
Ostegunean, hip-hop tailerra
izango da Itziren eskutik. Eta
azken hitzordua ostiralean
izango da skate tailerrarekin;
azken hau Matiasek eskainiko
du.

Atxulondo kultur etxean
izango dira ekintzak 19:00eta-
tik aurrera.

Tailer hauetaz gain, afaria
ere antolatu dute gazteentzat;
ostiralean izango da, Iriarte
jatetxean. Izena eman nahi
duenak Iriartera joan beharko
du osteguna baino lehen.

Bestalde, etorkizunean an-
tolatu beharreko ekintzek be-
rri jakiteko, inkesta bat banatu
dute gazteen artean. Gazteen
iritzia eta interesak jakin nahi
dituzte. Inkesta, behin beteta,
Aurrera plazako bulegoetan
edota tailerren egunetan utzi
beharko da.

Festetako azala

Festak gerturatzen ari dira eta
Zizurkilgo Elbarrenako jaieta-
ko egitarauaren azala egiteko
lehiaketa jarri dute abian. Irai-
laren 8tik 12ra izango dira
jaiak.

Beterriko edozeinek hartu
dezake parte lehiaketa hone-
tan. Lana DIN-A4 tamainan
aurkeztu beharko da. Lau ko-
loretan egin behar da azala
eta teknikari dagokionez nor-
berak hautatu dezake nahi
duena.

Azalean derrigorrez jarri
beharreko testua, Zizurkilgo
jaiak 2004, Irailak 8-9-10-11-
12 izango da. Lan guztiak uz-
tailaren 1a baino lehen entre-
gatu beharko dira Zizurkilgo
udal bulegoan.
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Gaur izango da DJ tailerra 19:00etatik aurrera. G. AZKUE

ZZUUZZEENNKKEETTAA�

Lander Etxeberria
Villabonako presoaren
inguruko albistean,
estraditatua izateko
arriskuan zela aipatu
genuen, baina entregatua
(herrialde bateko poliziak
beste herrialdeko poliziari
entregatu) izateko arriskuan
dago. Ekainaren 29an
beteko du zigorra. 

wwwwww..ttoolloossaallddeekkoohhiittzzaa..iinnffoo

�sar zaitez eskualdeko web atarira

�inkestak, eztabaidak, eguneko albisteak,
argazki bildumak, zerbitzuak, zorion agurrak...



OOssppaakkiizzuunneezz  bbeetteettaakkoo
aasstteebbuurruuaa  iizzaann  ddaa  
iiggaarroo  bbeerrrrii  ddeenn  hhaauu

JAIONE ASTIBIA

Giro ezin hobean igaro da kul-
tur asteburua Areson, «bai
eguraldi aldetik, baina batez
ere jendearen parte-hartzea-
rengatik», zioten Kultur Talde-
ko kideek.Gustura geratu ziren
beraz antolatzaileak ekitaldie-
kin eta zegoen giroarekin.

Izan ere larunbat arratsaldez
iada, umeak jostaketan ibili zi-
ren,gurasoak ere han zituztela.
Zankoetan ibili nahi izan zuten
guztiek, eta soka tiran, eta sa-
gar harrapatzen, eta sokatik
zintzilik, eta... nahiko ariketa
egin zutenean arratsaldeko
mokadua egin zuten, gero ipui-
na gozo-gozo entzuteko. Baina
larunbat arratsaldea polita
izan bazen, biharamona ere ez
zen atzean gelditu.

Goiz-goizetik aziendak han-
txe zeuden plazako larratsean,
bakoitza bere lekuan jarrita:
behiak, zekorrak, ahuntzak,

ARESO�KULTURA

Igandean ‘Baserria gogoan’ izanik, azienden erakusketa eta
dantza eta herri kirol jaialdiak izan ziren ikusgai plazan

Erakusketako irudirik berezienetakoa. JAIONE ASTIBIA

do ziren, Aresoko eta Leitzako
gazteak hurrenez hurren, lais-
terkarako bikote modura, Mikel
Olazabal eta Iker Barandarain
zituztela. Egin beharreko lana
txukun burutu zuten guztiek
ere: aizkoran bina korte eman
eta gero, plazari bost bira lais-
terka. Hori bi txandatan. Ez zen
apusturik, ez eta norgehiago-
karik ere: lehendabizi bukatu
zuenak, besteari lagundu zion
aizkorak emanez eta animatuz.
Kiroltasunez denak kiroltasu-
nez, irabazle izan ziren, beraz.
Ikusleen eta kirolarien bromen
artean,goizeko ikuskizueni bu-
kaera eman zitzaien. Hau guz-
tia, Epelde eta Larrañaga triki-
tilarien doinuez alaitua izan
zen eta ordurako gosea ere ate
joka izanik, bazkaltzeko teno-
rea iritsi zen.

Bazkaria plazan burutu zen,
festak zirauen bitartean hantxe
prestatutakoa bera ere. Aseka-
da egiteko aukera ezin hobea
izan zuen festari jarraipena
eman nahi izan zionak eta baita
asmatu ere han geratzearekin.
Bazkalondo ederra izan zuten
bazkaldarrek inondik ere: bi
bertsolari, Jon Maia eta Xabier
Legarreta eta trikitilariak. Nahi
zuenak bertsoak entzun, nahi
zuenak gorputzari astinaldia
eman. Denerako aukera izan
zen. Guztia ere umore ezin ho-
bean.

Pozik denak

Bertan bildu zirenak gustura
eta antolatzaileak ere hala
agertu ziren, bukaeran: «As-
paldiko partez dena ongi atera
zaigu. ikuskizunak ongi joan
dira,eguraldia ere bikaina egin
digu, eta jende asko bildu da
festara, kanpotik ere dezente
etorri dira. Pozik gaude».

euskal arrazako oilo eta oila-
rrak, ardiak... Guztiak ere
azienda ederrak izanik, jende-
aren irrikia bereziki biztu zute-
nak asto eta astakumea izan zi-
ren: hain justu ere, bezperan
jaiotako astakumea izan zen

izar, ez baita oso erraza horre-
lakorik ikustea gaur egun. Eta
berezia zen ere, hauen ondoan
zegoen mandoa,hau gurdirako
kaprestuekin jantzita baitzego-
en eta bitxikeria modura era-
kusgai jarria, dena makinaz
eta traktorez egiten den garai
hauetarako batipat.

Dantzariak

Baina azienden erakusketaz
gain bestelako jaialdiak ere
izan ziren ikusgai handixe ba-
tere mugitu gabe. Izan ere he-
rriko dantzari ttikiek dantza
emanaldia burutu zuten plazan
bertan. Ikurriña agurtu ondo-
ren, Aurreskua dantzatu zuten
eta gero jarraian, batere itxoi-
naldirik gabe, bospasei dantza
mota egin zituzten, bai ttikie-
nek eta baita helduxeagoek
ere. Guztiak ederki dantzatu zi-
ren, bertara bildu zen jende
multzoaren aurrean.

Herri kirolak

Eta kulturatik kirolera salto
egin zuten ondoren, zehazki
aizkora eta laisterketa jokoa
burutu baitzen. Aizkolariak
Asier Pellejero eta Jon Rekon-
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LARRIALDIAK

�112
Alegialdea. Osasun z.: 653212
Anoetaldea. Medikua: 65 23 39
Asteasu. Medikua: 69 24 23
Berastegi-Elduain. 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
�Gernikako arbola: 00 69 00
�Asunzion klinika 67 57 99 -
67 53 90 (larrialdiak)
�Udaltzaingoa: 67 58 58
�DYA: 67 25 36
�Gurutze Gorria: 67 48 88
�Ertzaintza: 53 88 20
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

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

GUARDIAKO FARMAZIA
Gaur. Bronte, Korreo kalea, 20,
(Tolosa). 943 67 60 13
Erbiti O., Lizarraga, 7, (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

LANA
Eskaintza. Neska bat behar da
etxeko lanak egin eta ume bat
zaintzeko. 943 67 58 95.

iragarki laburrak�

Plazaren ikuspegia, herri kirolak ari zuten bitartean. J. ASTIBIA



URTE ASKOAN
Naia Gabirondo Gorostidi

(Gaztelu). Gaur 3 urte.
Zorionak etxekoen partetik.

URTE ASKOAN
Unai Urretabizkaia (Ikaztegieta).

Gaur 9 urte. Zorionak familiaren

partetik. Aupa Kanpeon!

Azkartasuna, kontzentrazioa eta teknika beharrezkoak dira esgriman aritzeko. Zenbait lagun kirol horretan trebatzera animatu ziren. J. SAIZAR

PPaakkoonn  ffeessttaa,,  PPaakkoo  EEgguunneeaann
TOLOSA�Aisialdi taldeetako eta kale hezitzaileek antolatuta, III. Pako Eguna

burutu zuten haur eta gaztetxoek joan den larunbatean

ERREDAKZIOA

Santa Maria ondoko plaza-
txoari, hots, Parke Jurasi-
koari deitzen diote gazte-

txoek Pako. Hortaz, ez zen izan
larunbatekoa Pako deitzen di-
renen ospakizun eguna, bai or-
dea haur eta gaztetxoei zuzen-
dutako eguna, Pako Eguna ale-
gia.

Tolosako aisialdi taldeetako
arduradunek eta herriko kale
hezitzaileek elkarlanean anto-
latuta, ekitaldi ugari izan ziren
goizetik iluntzera bitarte. Bes-
teak beste, basket a tres jokoa,
rokodromoa, esgrima, bazka-
ria, patinekin itzulia, patinen
gaineko hockey-a, skate park,
graffitiak, eta mural margoketa
izan ziren. Ez ohiko kirol ekital-
diak izan ziren gehienak, ingu-
ruan gutxitan ikusten direnak;
horietan trebatzeko eta ongi
pasatzeko aukera izan zuten
egunean zehar Pakora hurbil-
du ziren gaztetxo eta haurrek.

AAGGEENNDDAA�

DEIALDIAK

Aduna. Loatzo musika
eskolaren kontzertua bihar.
17:30ean bilduko dira Elordi
plazako lokalean.
Ikaztegieta. Arabar
Errioxara joango dira bihar
herriko adinekoak udaletxe
aurretik 08:30ean; Iratxen
hamaiketakoa egin, Logroño
bisitatu, Biasterin bazkaldu
ondoren, arratsaldea
Lizarran pasako dute.
Larraul. Loatzo musika
eskolako ikasleek kontzertua
eskainiko dute bihar,
19:00etan udaletxean.
Tolosa. Astebururako Alpino
Uzturre elkarteak irteera
antolatu du Moncayora.
Izen-ematea: Alpino Uzturre
elkartean egin behar da
(Gudari 6. 943 65 27 89).
Tolosa. Iazko udan,
Pasaiako Albaola elkarteak
XIX. mendeko traineru
batekin Irlanda inguratu
zuen. Bere esperientzia ikus-
entzunezko batean ikus ahal
izango da gaur Kultur Etxean
20:00etan.
Tolosa. Ainhoa Arteta
sopranoa, Ainhoa Zubillaga
mezzosopranoa eta Pedro
Jose Rodriguez
pianojolearen kontzertua
izango da Leidor zineman
bihar 20:00etan.

ERAKUSKETAK

Tolosa. Charo Medrano
pintoreaen margolanak
Lanbroa tabernan.
Tolosa. Maria Carmen
Gorbearen margolanak
ikusgai Saikin tabernan.
Tolosa. Aranburun Faustino
Aranzabalen margolanak.

ZINEMA

Tolosa. El dia de mañana.
19:30ean eta 22:30ean
Leidorren. Ikuslearen eguna.

ZZOORRIIOONN  AAGGUURRRRAAKK�

Horman gora eskalatzen aritu ziren partaide batzuk Parke Jurasikoan jarritako rokodromoan. J. SAIZAR
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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 2200 hotzena 1155 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

URTE ASKOAN
Haritz (Altzo). Gaur 3 urte.
Zorionak eta muxu handi bat

etxekoen partetik.


