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Aitziber Bergara ari
da Akordioarekin�7

TToolloossaakkoo  zzaahhaarrrreenn  
eeggooiittzzaakkoo  llaannggiilleeaakk  
««eezzjjaakkiinnttaassuunnaazz»»  kkeexxuu  
SALAKETAK�Zentroan sartzeko
zerrenda itxita egotea eta postuak
kolokan egotea salatzen dute

PROTESTAK�Mobilizazioekin
jarraitzen dute Gerontologikoko
langileek eta egoiliarrek�2 Protesta bat. LEIRE MONTES

Erraldoiari buruzko 
erakusketa zabaldu dute
udaletxeko Kultur Gelan
ALTZO�Atzo inauguratu zuten udaletxeko Kultur Gelan
Altzoko erraldoiari buruzko erakusketa. Ekitaldian —argazkian—
Eusko Jaurlaritzako, Aldundiko, Udaleko eta beste hainbat era-
kundetako ordezkariak izan ziren. OLAIA ESKITXABEL�5
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JJOOSSEEBBAA  AAGGIIRRRREEZZAABBAALLAA�TXIRRINDUALARIA

«Garaipena erakusleiho
bat da, argitara atera naiz»

Espainiako Txapelketetan irabazle
eta hirugarren gelditu dira�6

AARRAANNTTZZAAZZUU  AAZZPPIIRROOZZ�TXIRRINDULARIA

«Indarrak ez nituen 
tokitik ere atera nituen»

ADUNA�

Bi elkarteek Asteburu
Mundiala eratu dute�4



««EEzzeeggoonnkkoorrttaassuunnaa,,  
zzuurrrruummuurrrruuaakk  eettaa  
eezzjjaakkiinnttaassuunnaa»»  nnaagguussii

LEIRE MONTES

«Ezjakintasuna, zurrumurruak
eta ezegonkortasuna» dira na-
gusi Tolosako Gerontologikoa-
ren aferan. Hala adierazi diote
HITZAri bertako langileek. Kale-
ra atera dira azken hilabeteo-
tan, informazio eske eta egoera
salatzeko.

«Martxoaren hasieran hasi
ziren zurrumurruak. Funda-
mentu handirik gabeko infor-
mazioa iritsi zitzaigun, eta mu-
gitzen hasi ginen. Sindikatuen
bidez zuzendaritzarengana jo
genuen. Baina ez zigun ezer ar-
gitu», azaldu dute langileen or-
dezkariek.Horregatik, lehen-
dabiziko aldarrikapena «infor-
mazioa» izan zela azpimarratu
dute: «Jende guztiak zekien zer
edo zer, baina inork ez zuen in-
formazio zehatzik, benetako
daturik. Eta horretan jarraitzen
dugu».

Informazioa ez da,baina, lan-
gileen aldarrikapen bakarra:
zentrora etor daitezkeen egoi-
liar berriei ateak zabaltzea es-
katzen dute. «Zerrendak itxita
daude egun, inork gehiago
ezin du sartu. Guri, ordea, zer-
bitzu horren beharra badagoe-
la iruditzen zaigu».

Bestalde, lanpostuak kolo-
kan daudela salatzen dute lan-
gileek: «Funtzionarioek berez
ez dugu zertan gure lanpostua
galdu beharrik, baina zentroa
itxix gero lekuz aldatuko gai-
tuzte. Eta Aldundiak Tolosako
eta Eibarko zentroak ditu Gi-
puzkoan; beraz, Eibarreraino
joan beharko genuke, eta hori
ez da bidezkoa». Hala ere, fun-
tzionarioak «langileen gu-
txiengoa» direla argi utzi nahi
dute: «Langile gehienok azpi-
kontratatutako enpresetan egi-
ten dugu lan. Langile murrizke-
ta egiteko asmoa dute; beraz,
asko kalean geldituko gara».

Ildo beretik, zerbitzuen kali-
tatearekin kexu dira langileak:
«Langile murrizketa egingo
dute baina, bestalde, zerbitzu
guztiak orain arte bezala es-
kaintzen jarraituko dituztela
diote. Zerbitzu berak jende gu-
txiagorekin? Hori ez da posible
kalitatea gutxitzen ez bada
behintzat».

Aldundia, «ikertzen»

«Seinale txar horiek guztiak
ikusita», langileen batzordeak
eskutitza idatzi zion Gizarte Po-
litika diputatu Esther Larraña-
gari. «Obrak egin behar dire-
nean zerrendak ixtea normala
dela erantzun zigun. Eta Tolo-
sakoa garestia denez, Gipuzko-
an dauden zentro guztiak pare-
katzeko asmoz ikerketa bat
egiten ari direla azaltzen zuen,
era berean. Ikerketa amaituta,
informazio gehiago helaraziko
zigula zioen diputatuak. Biga-

EKONOMIA�

Egoera salatzeko eta informazioa eskatzeko mobilizazioekin
jarraitzen dute Gerontologikoko langileek eta egoiliarrek

Gerontologiko langileak eta egoiliarrak, herenegun, paroa egiten, egoitzaren aurrean. LEIRE MONTES

rren eskutitz bate ere idatzi ge-
nion, baina oraindik ez dugu
erantzunik jaso».

Langileek, hala ere, «mesfi-
dati» begiratzen diete erantzu-
nei, eta «kontraesan asko»
daudela azaldu dute: «Aurretik
ere egin dira obrak zentroan,
eta zerrendak ez dira inoiz itxi.
Egun ez dira obrak egiten hasi,
baina zerrendek itxita jarrai-
tzen dute. Gainera, ikerketa
amaitu arte ez dutela ezer egin-
go dio, baina dagoeneko hasi
dira neurriak hartzen».

ELA, LAB, ESK eta CCOO sin-
dikatuak bilerak egin dituzte
Aldundiarekin, baina «eskuti-
tzan jasotako informazio bera»
eman zaiela diote langileek.

Mobilizazio ugari

Arazoaren aurrean, era guztie-
tako mobilizazioak egin dituzte
Gerontologikoek: hedabideei
gutunak bidali, kazeroladak,
Sanjoanetako Azoka Berezian
2.000tik gora sinadura bildu zi-
tuzten, manifestazioa hilaren
23an,Batzar Nagusien aurrean
protesta hilaren 25ean, bi or-
duko paroa hiru egunetan az-
ken aste honetan...

Herriko alderdi politikoekin
ere elkartu dira, eta «oraingoz,
jarrera ona» azaldu diete. Hil
honetako osoko bilkuran mo-
zioa bozkatuko dute.

Era berean, herritarren ba-
besa eskertu dute: «Jende asko
eta asko agertu da gure alde.
Eskertzekoa da benetan».

PALA�

Tolosa CFren pala
txapelketan izen-
ematea zabalik
Tolosa CFk XXXIV. Pala Txa-
pelketa antolatu du.Datorren
astean hasiko da, eta Santia-
go egunaren bueltan amaitu.
Izen-ematea zabalik da Tolo-
saren bulegoetan (Berazubi
futbol zelaia. 943 67 17 49 eta
607 44 76 77), bihar arte
17:00etatik 20:00etara. Baz-
kideek 10 euro ordaindu be-
har dituzte, eta besteek 20.

MENDIA�

XIV Orduko
Ibilaldiko bideoa
salgai
Shanti eta Dickens taberne-
tan salgai da XIV Orduko Ibi-
laldiari buruzko bideoa. Pa-
blo Dendaluzek egin du. Ibil-
bide osoko irudiak jasotzen
ditu, eta ordubete irauten du.
VHSn 20 eurotan dago sal-
gai, eta DVDn 30 eurotan.

PILOTA�

Tolosaldeko Esku-
Pilota Txapelketa
amaituta 
Tolosaldeko I. Esku-Pilota
Txapelketa amaitu da, eta
hauexek izan dira emaitzak.
Aurrebenjaminetan, Labaka-
Erasunek (Zizurkil) 11,Alkor-
ta-Maizek (Villabona) 16.
Benjaminetan, Ibarzabal-To-
losa (Anoeta) 11, Aranalde-
Salbarredik (Berastegi) 16.
Alebinetan, Jauregi-Labakak
(Anoeta) 11, Martin-Urbietak
(Villabona) 16. Infantiletan,
Ordozgoiti-Irurzunek (Zizur-
kil) 6, Olaetxea-Zinkunegik
(Lizartza) 16. Kadetetan, Ma-
dina-Irazustarik (Berrobi) 5,
Ibarguren-Artolak (Altzo) 18.
Jubeniletan, Pikabea-Senpe-
renak (Bidegoian) 13, Etxe-
berria-Lasak (Anoeta) 18.
Nagusietan, lau t’erdian,
Arrietak (Anoeta) 15, Aran-
buru II.ak (Villabona) 22.

FUTBOLA�

Juanma Lillok
Terrasa (2.A)
entrenatuko du
Juanma Lillo tolosarrak Te-
rrasa taldea (2.A Maila) en-
trenatuko du datorren den-
boraldian. Aurkezpenean
bere helburua «Terrasan
joko ikusgarria» lortzea dela
azpimarratu du.
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Amarozko
elkarteen
salaketa
Amarozko Auzo Elkartea eta
Beti Gaztea. Amarozko Auzo
Elkartearen eta Beti Gazteak
jubilatu elkartearen Zuzenda-
ritza Batzordeek, Tolosako
Gerontologikoaren egoeraren
aurrean, honako adierazpe-
nak egin nahi ditu:

1. Zentruaren langileei, ba-
tzuk auzokideak, eta bertan
bizi direnei gure elkartasuna
adierazten diegu.

2. Foru Aldundiari eta, bere-
ziki, Gizarte Politika diputatu
Esther Larrañagari informa-
zioa eta zentruaren etorkizu-
na argitzea eskatzen diogu.
Izan ere, zurrumurruek eta
egoiliar berriak ez onartzea
bezalako datu objetiboek zen-
trua epe motzean itxi egingo
dela pentsatzera eramaten
gaitu.

3. Udalari zentruaren alde-
ko jarrera exijitzen diogu, edo
langileen, bertakoen eta he-
rritarren interesak babestuko
dituen beste aukera bilatu.
Plaza eskariak gorantz doa-
zen honetan Tolosan horiek
gutxitzea ez du zentrurik.

4. Komunikatu hau Foru Al-
dundiari, Udalari, langileei
eta hedabideei helaraziko
diegu.�

Harizpe eta
Iturriza,
kezkaturik
Harizpe eta Iturriza elkarte-
ak�Harizpe eta Iturriza el-
karteek Tolosako Gerontolo-
gikoaren egoerari buruzko
kezka adierazi nahi dugu. Bai-
ta Iturrizarena ere, bertan
daudenekin zentrua konparti-
tzen badu. Hauexek dira gure
kezkaren arrazoiak:

1. Egoiliar berriak zentruan
ez onartzea.

2. Eguneko zentrua kentzea.
3. Zerbitzu guztien pribati-

zazioa: jangela, garbitegia...
Egoera honek langileen ka-

leratzea ekarriko du eta, azke-
nean, zentruaren behin betiko
itxiera.

Egun hori iritsi bitartean
bertan bizi direnek pairatuko
dituzte ondorioak. Zein egoe-
ratan egongo da Tolosa eta
eskualdea zentrua itxi egiten
bada? 

Ez ditugu ezagutzen egoera
hau eragin duten arrazoiak,
baina ez zaigu zaila egiten
imajinatzea. Horregatik, Est-
her Larrañaga diputatua Tolo-
sara etortzea eskertuko genu-
ke, egungo eta etorkizuneko
egoera argi dezan. Gure eska-
riak aintzat hartuko dituztela
espero dugu, eta erantzuna-
ren zain gelditzen gara.�
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IRATXE ETXEBESTE

Bihar emango diete auzotarrek
Amarozko jaiei hasiera. Haur
jolasekin hasiko dira aurtengo
festak, eta haiek bezala, hel-
duek ere txokolate jatea egite-
ko aukera izango dute ondo-
ren. Igandea bitarte hainbat
ekitaldi izango dituzte goizetik
gauera; musika, dantza, lehia-
ketak eta kirola, era guztietako
ekintzak dituzte Amarozkoek
iragarrita.

Hala ere, joan den igandetik
ari dira auzotarrak jaiak giro-
tzen. Izan ere,Amarozko VI.An-
tzerki Astea ari dira egiten Au-
zo Etxean. Eskualdeko eta kan-
poko hamaika taldek jardun
dute antzerki eta txotxongilo

AMAROZKO JAIAK�

Antzerki Astearen harira, ‘Gizon ustelgaitza’ eskainiko du gaur Joxe Mari Carrerek

Lehiaketa gastronomikoa egingo dute aurten ere jaietan. A. ELDUAIEN

emanaldiak eskaintzen, eta
gaurkoa izango da horietako
azkena. 22:00etatik aurrera
Joxe Mari Carrere ipuin konta-
lariak Gizon ustelgaitza lana
eskainiko du Amarozko Auzo
Etxean.

Atzo Amarozko Antzerki Ar-
tisauen txanda izan zen ordu
berean, eta arrakasta lortu zu-
ten bertako kideek Un poco de
fondo antzezlanarekin. Irrintzi
taldearen Ilargiaren txangoa,
haurrentzako txotxongiloak,
Pasaiako Antzerki Taldearen El
veneno del teatro eta Cosa de
Dos-en Te amare hasta que me
mate dira, atzokoarekin eta
gaurkoarekin batera, antzerki
astearen baitan auzoan bertan
ikusi ahal izan diren lanak.

Vietnamekoak, orain bi urte. HITZA

Vietnameko txotxongilo
bilduma garrantzitsua 
eskuratu du CIT-TEEk

KULTURA�

Asiako herri horretatik kanpo dagoen bilduma
garrantzitsuena eta osatuena dela esan dute

I. ETXEBESTE

CIT-TEE, Tolosako Ekinbide
Etxeak Vietnameko txotxongilo
bilduma garrantzitsua eskura-
tu berri du herrirako. 67 titere
dira guztira, eta haien dekora-
zio eta guzti ekarri dituzte.
Orain bi urte, Titirijairen harira
egindako ikuskizunetan ikusi

ahal izan zituzten herritarrek
horietako batzuk, eta gogoan
izango dituzte ziur, ur gainean
egin zituztelako emanaldiak
horien gisako txotxongiloekin.
CIT-TEEk etorkizunean herrian
egitekotan den Txotxongilo
Museoarekin pentsatuta ekarri
ditu txotxongilo guztiak.

Vietnametik kanpo dagoen

txotxongilo bilduma garrantzi-
tsuena eta osatuena dela diote
CIT-TEEko arduradunek Tolo-
sara ekarritakoaz ari direla.
Tratua ixteko, hango ordezka-
ritza bat etorri berri da herrira;
hain zuzen ere, Vietnam Natio-
nal Puppertry Theatre-eko
kide batzuk izan dira hemen,
bertako zuzendariorde Mrs.
Thuy buru zutela.

Arretxe, UNIMAko idazkari

Bestalde, Tolosako Nazioarte-
ko Txotxongilo Jaialdiko zuzen-
dari laguntzaile Migel Arretxe
UNIMAko idazkari hautatu
dute berriro ekainaren 6tik
11ra Rijekan (Kroazia) egin du-
ten elkartearen XIX. Kongre-
suan. 32 herrialdetako 85 or-
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TTEELLEEFFOONNOOAAKK�

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
�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
�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. Azpiroz, M.L. Amaroz
auzoa, 9 (Tolosa). 943 67 51 18.
M.I. Larraia, Elbarren 95
(Leitza). Telefonoa: 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

SALGAI
Motoa. Moto G0 Aprilia SR-50,
7.700 kilometro eginak dituena
salgai. Oso ondo zaindua. 1.500
euro. Telefonoa: 943 69 03 82.

LANA
Alegian. Emakume bat behar da
etxeko lanak egiteko Alegian.
Ordutegia: 10:30etik 14:30era.
Telefonoa: 943 65 30 34
(arratsaldetan deitu).

iragarki laburrak�

EEGGIITTAARRAAUUAA�

BIHAR

16:30. Xurdin haur jolasak.
18:30. Jolasetan parte hartu
dutenei sari banaketa, eta
ondoren, txokolate jatea, Itun
Txulo elkartean.
19:00. Txokolate jatea
jubilatuentzat, Beti Gazte
elkartearen lokaletan.
20:00. Tolosako Musika
Bandaren kontzertua
Amarozko plazatxoan.
23:00. Disco Top, disko festa.

ETZI

08:00. Garbiketa orokorra,
Txukun-Txarra-Zaharra
taldearen emanaldiarekin. 
09:30. Diana, Amarozko
Konpon ezinak taldearekin.
10:30. Oriako Txirrindulari
Eskolak antolatuta, Amarozko
Txirrindularitza Proba: IV. Patxi
Rodriguez memoriala. Kadete
mailakoak ariko dira.
10:30. Fatxada eta balkoi
loratuen lehiaketa. 
11:30. Bakailaoa ajoarriero
erara: lehiaketa
gastronomikoa. 
12:00. Gimnastika erritmikoa,
Tolosa CF taldearekin.
14:30. Lehiaketa
gastronomikoaren emaitzak.
Ondoren, herri bazkaria,
lehiaketan parte hartzen

dutenek prestatutako
ajoarrieroarekin.
16:30. II. Mus Azkarra
Txapelketa, auzokoentzat, San
Blas elkarteak antolatuta bere
lokaletan.
22:00. Amarozko Danborrada
Nagusia.
23:30. Dantzaldia: Akelarre.
24:30. Dantzaldia, gazte
karrozentzat eta ez hain
gazteentzat, Zelaia anaiak
taldearekin.

IGANDEA

08:00. Garbiketa orokorra,
Betikoak taldearekin.
09:30. Diana, Tolosako
Txistulari Bandarekin.
09:30. Iurreko Amaren elizan,
hildako auzotarren aldeko
meza.
10:30. Eskulanen
erakusketaren inaugurazioa
Beti Gazteak elkartean.
12:00. Amarozko Toberak:
Amarozko dantza taldea eta
Konpon Ezinak.
13:30. Fatxada eta balkoi
loratuen lehiaketaren emaitzak
eta sari banaketa. 
14:30. Herri bazkaria.
18:30. Amarozko dantza
taldearen emanaldia eta herri
aurreskua.
20:00. Los Veracruz:
boleroak, mexikarrak...

dezkari ziren bertan, eta horie-
tako %90k egin du Arretxeren
aldeko hautua. Txotxongiloen
alde hark egindako lana eta
hedapena saritu nahi izan di-
tuzte modu horretara.



AAsstteebbuurruu  MMuunnddiiaallaa
aannttoollaattuu  dduuttee  hheerrrriikkoo
bbii  eellkkaarrtteeeekk  bbaatteerraa

GARAZI AZKUE

Asteburu Mundiala antolatu
dute Adunan Muxkil eta Txulo-
bi herriko elkarteek.Elkarlane-
an, osiraletik igandera bitarte-
an, ekintzaz beteko dute he-
rria.

Bihar hasiko da asteburua
euskal laburmetraien proiek-
zioarekin. Larunbatean, goize-
an goiz hasiko dira eta goizal-
dean amaituko dute ziurrenik.
Mendi martxa izango dute le-
henik, Adunatik Andatzara
igoko dira. Bertso afaria izango
dute gauean, bertan izango
dira Aitor Mendiluze eta Xabier
Zeberio bertsolariak. 20:30ean
elkartuko dira Txulobi elkarte-
an.

Eta igandean, haurrentzat
eta helduentzat egongo da zer-
tan parte hartu. 17:00etan Den-

ADUNA�GIZARTEA

Txulobi eta Muxkil elkarteek ekintza ugari prestatu dituzte;
afaria, mendi irteera eta ikuskizunak izango dituzte 

bora antzerki taldeak pailazo
ikuskizuna eskainiko du, Gai-
xotzea ez da txantxa ikusteko
parada izango dute Adunako
eta inguruko haurrek. Pailazo-
en ondoren, Piraten uhartea fil-
ma jarriko dute.

Eta igandean, helduentzat,
mus txapelketa izango da Txu-
lobi elkartean. Parte-hartzea
dohainik izango da txapelke-
tan.

Azkenik, bai larunbatean eta
baita igandean ere, erakusketa
berezi bat ikusteko aukera
izango dute bertaratzen dire-
nek, komikiak eta pegatinak
egongo dira ikusgai kultur are-
toan. Erakusketa ikusi nahi du-
tenek, 16:00etatik 20:00ak bi-
tarte izango dute aukera, herri-
ko elkarteek elkarlanean
antolatutako Asteburu Mun-
dialaren baitan.
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Lander Etxeberria, Villabonan
VILLABONA�Herenegun, 21:30ak inguruan iritsi zen Villabonara Lander
Etxeberria preso ohia. Port Bou-en askatu zuten Etxeberria herenegun.

Uda kirola kanpaina jarri
du martxan Aiztondok

AIZTONDO�KIROLA

Abuztuko ikastaroetarako izena emateko
epea irekita dago uztailaren 14a arte

G. AZKUE

Aiztondo zerbitzuen manko-
munitateak, uda honetarako,
ekintza ugari prestatu ditu in-
guruko haurrentzat. Uda 2004
kirola kanpainaren barruan,
mota guztietako kirol jardue-
rak egiteko aukera izango
dute inguruko haurrek.

Jarduerak hasi dira jada,
igeriketa edo piraguismoa ka-
suko, baina izena eman ez du-
ten haurrek badute oraindik
ere aukera. Igeriketan, hipi-
kan, surfean edo hondartzako
boleibolean egiteko aukera
ematen baitie Aiztondok.
Abuztuko ikastaro hauetan

izena emateko epea uztailaren
14an bukatuko da. Horretara-
ko, Aiztondoko bulegoetara
gerturatu (Muñoa kalea 36, Zi-
zurkil), edo 943 69 39 30 tele-
fonora deitu besterik ez du
izango.

Uztailean ere izango dira
ikastaroak, eskalada edo pe-
lota esaterako. Lehenengoa,
Zizurkilgo Peuskate Eskola
taldeak emango du Hernaniko
Santa Barbaran; pilotan, be-
rriz, Zizurkilen eta Alkizan ari-
tuko dira haurrak.

Klaseak 8 eta 16 urte arteko
haurrentzat izango dira, bolei-
bola izan ezik, 10 eta 16 urte
bitartekoentzat izango baita.

KKIIRROOLL  EESSKKAAIINNTTZZAA�

Aiztondo zerbitzuen
mankomunitateak abuzturako
prestatu dituen ikastaroak:

IGERIKETA

8-2/8-13 eta 8-16/8-27.
Villabonako Olaederra
kiroldegian: 11:00etatik
12:00etara edo 15:30etik
16:30era. 10 euro.

HIPIKA

8-3/8-14 eta 8-18/8-31.
Zizurkilgo Lardamuñon.

Ordutegia norberak adostuko
du. 30 euro. 

SURF

8-2/8-13 eta 8-16/8-27.
Zurriolako hondartzan. Goizez
edo arratsaldez. 30 euro.

HONDARTZAKO BOLEIBOLA

8-2/8-13 eta 8-16/8-27.
Ondarreta hondartzan. Goizez
edo arratsaldez. 10 euro. 10
eta 16 urte bitarteko
haurrentzat.

Familiakoak eta gertukoak inguratu ziren mugara. Gaualdean, jende asko zegoen
billabonatarraren zain, Errebote plazaraino gerturatu ziren autoak eta Etxeberria
Berdura plazaraino iritsi zen, oso hunkituta. Bertan, dantza eta lore eskaintza izan
zituen Lander Etxeberriak ongietorrian. Argazkietan, ezkerretara, lagunekin eta
familiartekoekin elkartu zen unea, eskuinean Villabonako ongietorria. HITZA

EEGGIITTAARRAAUUAA�
Txulobi eta Muxkil elkarteek
antolatu dute asteburua.

OSTIRALA

22:00. Euskal laburmetraien
proiekzioa Elordiko lokalean.

LARUNBATA

09:00. Mendi martxa:
Adunatik Andatzara.
20:30. Bertso afaria.

IGANDEA

17:00. Pailazoak: Gaixotzea
ez da txantxa.
Ondoren. Piraten uhartea
filma. 
17:00. Mus txapelketa
Txulobi elkartean. 

wwwwww..ttoolloossaallddeekkoohhiittzzaa..iinnffoo
�sar zaitez eskualdeko web atarira�inkestak, eztabaidak, 

eguneko albisteak, argazki bildumak, zerbitzuak, zorion agurrak...



EErrrraallddooiiaarreenn
ttxxookkooaa  bbiihhuurrttuu
ddaa  KKuullttuurr  GGeellaa

OLAIA ESKITXABEL

Atzo inauguratu zuten udale-
txeko Kultur Gelan Altzoko
erraldoiari buruz Udalak anto-
latutako erakusketa: Altzoko
Erraldoia, Altzo ezaguna egin
duen gizona.

Erakusketan, Altzoko erral-
doiaren bibliografiarekin eta
irudiekin batera, bere objetu
pertsonalak aurkitzen dira.
Udalak, besteak beste, Tolosal-
dea Tour, San Telmo Museoa,
Donostiako Elizbarrutiko Artxi-
bo Historikoa, Gipuzkoako
Foru Aldundia, Eusko-Jaurlar-
tza eta Kutxa Gizarte Ekintza-
ren laguntza izan du erakuske-
ta antolatzeko.

Hasteko, inauguraziora ger-
turatutako guztiei eskerrak
eman zizkien herriko alkateak,
Pilar Zubiarrainek; ondoren,
Edorta Kortadi arte kritikoari
eman zion hitza. Altzoko erral-
doiaren, Migel Joakin Eleizegi-
ren, ikuspegi ikorografikoaren
inguruko hainbat datu luzatu
zituen: «Erraldoiaren irudi eta
ikono esanguratsuenak objetu
propioak dira, 62 zentimetroko
kaperak, eskularruak eta aul-
kia, esaterako». Horrekin bate-
ra,bere herria asko maite zuela
eta Altzo mundu zabalean
eman zuen ezagutzera eman
zuela azpimarratu zuen.

Iniziatiba bitxiak

Eusko Jaurlaritzako turismo
sailburuordeak, Koro Garmen-
diak, «antzeko iniziatiba bi-
txiak» egitearen beharra azal-
du zuen bere diskurtsoan: «Ai-
tzaki bereziak antolatu behar

ALTZO�KULTURA

Atzo egin zuten udaletxeko Kultur
Gelan erakusketaren inaugurazioa

dira jendea mugitu dadin».
Bere iritziz, Altzok, soilik ber-
tan antolatu daitekeen iniziati-
ba bilatzen asmatu du.

Lunchari hasiera eman au-
rretik, Altzolanean plataforma-
ko kideek Udalak inaugurazio-
rako gonbidapenik bidali ez
izana salatu zuten. Zentzu ho-
rretan, erakusketaren garran-
tzia aipatu zuten baina alkatea-
ri «Altzotaz hainbeste hitz egin
eta gero hain justu herritarre-
kin ez kontatzea komunikazio
faltaren ondorioa» dela azaldu
zuten eta jarrera aldatzeko es-
katu zioten.

Abuztuaren 2a bitarte ikus-
gai egongo den erakusketare-
kin erraldoia gertuagotik eza-
gutzeko aukera paregabea
izango da.

Inaugurazio ekitaldia. Udal ordezkariez gain, besteak beste, Edorta Kortadi, arte kritikoa, Bernardo
Goikoetxea, Tolosaldea Garatzeneko gerentea, Koro Garmendia, Eusko Jaurlaritzako turismo
sailburuordea, Altzolanean taldeko ordezkariak eta herritarrak izan ziren inaugurazio ekitaldian. O.ESKITXABEL

Erakusketa. Inaugurazio ofiziala egin ondoren, jende asko erakusketan aurkitzen diren objetuak,
idatziak... begiratzen hasi zen. Luncha eskaini zuen Udalak ekitaldiaren amaieran . O.ESKITXABEL

Eskularruak. Antxume larruz Parisen egindako
eskularruak; ondoan, tamaina bereko eskularruak
daude tamaina frogatu nahi dutenentzat. O.ESKITXABEL

Abarkak. Eleizegiren orpoaren tamaina kontutan
hartuta egindako abarkak; bere oinek 42
zentimetro neurtzen zuten. O.ESKITXABEL

tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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OORRDDUUTTEEGGIIAA�

ASTEAN ZEHAR

Goizez. 10:30-13:30. Aldez
hitzartutakoentzat bakarrik
(943 65 24 13 zenbakira
deituz hartu daiteke ordua).
Arratsaldez. 17:00-20:00.

LARUNBATA, IGANDE ETA
JAIEGUNETAN

Goizez. 11:00-14:00. 
Arratsaldez. 17:00-20:00. 



Eskualdeko bi txirrindularik emaitza bikainak lortu zituzten asteburuan San Vicente de la Barqueran
jokatutako Espainiako Txapelketetan. Joseba Agirrezabala anoetarra txapeldun geratu zen 23 urte

azpiko mailan, eta Arantzazu Azpiroz berastegiarrak brontzea lortu zuen elite mailan.  DANI GIBELALDE

TXIRRINDULARITZA�ESPAINIAKO TXAPELKETAK

«Garaipena erakusleiho bat da; goikoek nire berri
izango dute, argitara atera naiz»

Larunbatean ausart jokatuta
eta ihes eginda urrezko domi-
na erdietsi ostean, Bizkaiko Bi-
ran ari da egunotan Agirreza-
bala anoetarra.
Lehenik eta behin zorionak.
Espero al zenuen garaipena?
Banekien irabaztea oso zaila
izango zela. Ekainaren 10etik
22ra Montañes zirkuituan par-
te hartu nuen, eta ondo ikusi
nuen neure burua. Erlojupeko
bat ere irabazi nuen. Niretzat
egokia zen ibilbidea; gogorra,
adi ibili beharrekoa elimina-
ziozko lasterketa zelako,eta bu-
ruarekin jokatu beharrekoa.

JJOOSSEEBBAA  AAGGIIRRRREEZZAABBAALLAA�SERBITZU-KIROLGI TALDEKO TXIRRINDULARIA

Garaipen horrek profesiona-
letara salto egiteko bidea ire-
kiko al dizu?
Momentuz ez dut horretan
pentsatu nahi. Gauza politak
eta lasterketa garrantzitsuak
badaude, eta eguneroko lane-
an jarraitu nahi dut.
Nola planteatu zenuten las-
terketa?
Hautatzailearen gomendioa
jarraituz: talde bezala funtzio-
natzea. Lauzpabost txirrindu-
lari geunden aurrean egoteko
aukerekin, eta talde bezala ko-
rritu genuen. Erasoaldi asko
egongo zirela bagenekien, eta

adi egon behar genuela ihe-
saldi onean sartzeko. Mendate
batean erasotu, eta  pixkanaka
jendea geratuz joan zen. Hiru
lagun geratu ginen azkenean
aurrean, tartean Euskadiko
taldekide bat. Erasoa jo nuen
lauzpabost kilometroren fal-
tan eta ondo atera zitzaidan.
Talde bezala korritzea izan zen
gakoa. Burua eta indarrak ba-
teratu genituen, odol hotzare-
kin jokatuz.
Nahiago izan zenuen erasoa
jo txapelketa esprintean jo-
katzea baino.
Aldapa pixka bat zegoen eta

HITZA

ondo ikusten nuen neure bu-
rua. Ihesi joanez gero garaipe-
na 100%ean ziurtatzen nuen;
esprintean ez naiz horren
ondo moldatzen eta nahiago
izan nuen erasoa jo.
Zer suposatzen du zuretzat
Espainiako Txapelketa ira-
bazteak?
Garaipen eta erakuslehio han-
di bat. Goikoek nire berri izan-
go dute, argitara atera naiz.
Zein lasterketetan parte har-
tuko duzu hurrengo egune-
tan?
Bizkaiko Bira ari naiz —atzo
hasi zen—, ondoren atseden

hartu, eta abuztuaren 4tik 8ra
Europako Txapelketak jokatu-
ko dira. Valentziako Itzulia...
proba gehiago ere bai. Bizkai-
ko Biran sailkapen nagusia ga-
rrantzitsua da, baina etaparen
baten bila joatea ere bai.�

«Indarrak ez nituen tokitik ere atera
nituen azken kilometroetan»

Larunbatean, hasieratik ihes
egin, eta meritu handiko hiru-
garren postua eta brontzezko
domina lortu zuen.
Zer moduz ikusi zenuen zeure
burua lasterketan?
Hasieran gustura. Lehenengo
kilometrotatik ihesaldian sar-
tuta egon nintzen. Ihesaldian bi
lagun bakarrik geratu ginene-
an beheraldi edo ahulaldi bat
izan nuen; atzetik zihoan beste
batek pasa ninduen, baina hi-
rugarren postuari eutsi nion.

AARRAANNTTZZAAZZUU  AAZZPPIIRROOZZ�BIZKAIA-PANDA TALDEKO TXIRRINDULARIA

Zein izan zen jarraitu zenuen
estrategia?
Ibilbide gogorra eta elimina-
ziozko lasterketa zelako, eus-
tea garrantzitsua zen. Joane
Somarriba eta Eneritz Iturrioz
taldekideak zainduta zeudela
jakinda, gu ihesaldietan sar-
tzen saiatu ginen.Aukera gutxi
ikusten nituen medaila lortze-
ko, baina behin hori lortuta,
orain oso gustura nago.
Ibilbide egokia al zen zure-
tzat?

Gorabehera handikoa zen,eta
niri aldapatxoak dauden ibil-
bideak gustatzen zaizkit.
Irabazleak alde handia atera
zizueten gainerakoei, bost
minutu baino gehiago.
Ihes eginda berehala atera ge-
nuen tropelarekiko diferentzia,
baina halere, oso indartsu da-
goela ikusi da.
Azken kilometroetan presio
handia nabaritu al zenuen
zenbait txirrindulari zugan-
dik oso gertu zetozelako?

D. G.

Egia esan bai. Gainera, azken
bi kilometroak aldapa behera
ziren, baina aurrekoak goraka.
Hautatzaileak egundoko ani-

moak eman zizkidan eta inda-
rrak ez nituen tokitik ere atera
nituen.
Ze lasterketetan ariko zara
hurrengo egunetan?
Bihar Italiako Giroan hasiko
naiz. Joane Somarribari lagun-
tzen saiatu, eta ihesaldi batean
sartzeko aukerarik badago
saiatuko gara. Sailkapen nagu-
sian postu on bat lortzea oso
zaila dago. Jendea Olinpiar Jo-
koetarako prestatzen egongo
da eta Giroa ahalik eta sasoi
onenean egin nahi du.
Olinpiar Jokoak aipatuta, ber-
tan egoteko itxaropenik bai?
Oso zaila dago. Hautatzaileak
bi lagun aukeratu ditu jadanik,
eta bakarra geratzen da.�

6 tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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Tolosa. Korreo kalean 70 m2-ko etxebizitza
salgai, kanpoaldera begira. Balkoiarekin.
31.000.000 pzt. Mandio. 669 87 19 09.
Tolosa. Errementari kalean apartamentuak
bi logela eta logela bakarrekoak. 2
logelakoak 25.000.000 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.
Tolosa. Iurre auzoan etxe atxikia salgai,
lorategia, terraza eta tximenetaz hornitua.
Polita. 76.000.000 pezeta. Mandio. 
669 87 19 09.
Tolosa. Amarozen etxebizitza alokairuan.
Hiru logela, kanpoaldera begira,
igogailuarekin. Mandio. 669 87 19 09.
Tolosa. Igaralden 120 m2-ko etxebizitza

salgai. 4 gelakoa, egongela eta
jangelarekin. Mandio. 669 87 19 09.
Andoain. 90 m2-ko etxebizitza, 3 logela, 2
bainugela eta igogailuarekin. Pisu altua.
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.
Goierri. Bi familientzako etxe atxikia,
eraikuntza berrikoa. 669 87 19 09.
Berrobi. 70 m2-ko etxebizitza salgai. Bi
logela. 23.700.000 pezeta. 669 87 19 09.
Elduain. Etxe atxikia 4 gelakoa eta 2
solairukoa. Mandio. 669 87 19 09.
Leitza. 90 m2-ko etxebizitza dotorea,
sukaldea, 3 logela, egongela, hidromasajea
duen bainugelarekin. 22.000.000 pezeta.
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.
LOKALAK
Tolosa. Nafarroa etorbidean 71 m2-ko
lokala salgai. 669 87 19 09
Goierri. Taberna salgai, bezeroekin;
prezio interesgarrian. Mandio. 
669 87 19 09.
Tolosa. 428 m2-ko pabiloi berria, ate
bikoitzarekin eta sarbide egokikoa,
saihesbidea ondoan. Mandio. 
669 87 19 09.

iragarki laburrak�



EEuusskkaarraazz  bbiizziittzzeekkoo  eerraabbaakkiiaa
EUSKARA�

Bai Euskarari Ziurtagariak izanen dira hainbat lantokik, dendak eta erakundek
euskararekiko hartu dituzten erabaki eta konpromisoen isla

Apirilean burutu zen Bai Euskarari Akordiaren aurkezpen ekitaldia. DABID ANAUT

JAIONE ASTIBIA

Areson eta Leitzan ostira-
letik aurrera, Bai Euska-
rari Ziurtagiriak ikusiko

dira, hainbat eta hainbat den-
dak, elkartek, erakundek eta
lantokik, beren euskararekiko
konpromisoaren lekuko izanen
den agiri hori jasoko baitute:
hauetako bakoitzak, bizi ez
ezik, lana eta zerbitzuak ere,
euskaraz egiteko eta eskain-
tzeko hartu duten erabaki eta
asmoaren isla izanen direnak.

Kontseiluak Bai Euskarari
Akordioa abian jarri zuen bere
garaian, Euskal Herri osorako,
euskararen normalizaziorako
plangintza zehatz eta osatua.
Horren berri izan eta, Areso,
nahiz Leitza, biak ala biak herri
euskaldunak izaki, herri haue-
tako euskara batzordeetatik
Kontseiluari deia egin zitzaion,
hemen ere plangintzarekin
ekin ziezaion. Eta halaxe, apiri-
lean berean, akordioaren aur-
kezpena burutu zen, jendetsu
eta interesgarri bilakatu zen
ekitaldian.Froga modura,ekai-
nera arteko epea jarri zitzaion
egitasmoari.

Eta lanari ekin zitzaion. Or-
durako teknikariak eginak zi-
tuen zonaldeko denda, lantoki
eta elkarte nahiz erakundeen
zerrenda eta hauekin harrema-
netarako bidea ere. Eta maia-
tzerako prozesua abiatua zen.

Orohar, berrehun bat eragile
dira zonaldean. Baina, epeak
ikusita, aukeraketa bat egin eta
kopuru murritzago batekin
hasteko erabakia hartu zen. Bi
herrietan, jendearen aurrean
lokala dutenengana zuzendu
dira, antolaketan ohituta dau-
den zenbait elkarterengana
eta ikastetxeetara alde batetik;
Eta bestetik, enpresa ttiki eta
dendariengana; 84eri eskaini
zaie euskararen normalizazio-
rako plangintzari ekitea.

Lautik hiruk, oniritzia eman
zioten egitasmoari eta dagoe-
nekoz barne azterketak buka-
tuta dituzte: hizkuntza gaitasu-
nak, jendeari begira beren zer-
bitzua eskaintzerakoan duten
irudia (errotuloak, oharrak,

Zergatik ez euskaraz? J. A.

«Bakoitzak konpromisoak hartuz,
euskarari bai esatea da helburua»

Aitziber Bergara da lan horre-
tan ari den teknikaria.
Zenbatsu ziurtagiri lortu dira?
Oraindik ez dago datu zeha-
tzik, 60ren bat edo izanen dira.
Kontseilukoak gustura agertu
ziren, ekitaldirik jendetsuene-
takoa izanen dela baitiote.
Zer egoera aurkitu duzue?
Gehientsuenetan zenbait pau-
so emanak dituzte. Jendaurre-
rako eta, euskaraz dituzte oro-
korrean. Baina barne funtzio-
namenduan dago zailtasuna.
Zenbait gizaldi euskaraz alfa-
betatzekoak izanik, zail egiten
zaie paper gaiak euskaraz egi-
tea. Askok, aholkulariekin egi-
ten dute lan, Iruñea aldekoe-
kin, eta han gehientsuna erde-
raz dagoenez...
Konpromisoak hartuko ziren. 
Bai, bai. Egina dutenetik, beti
eskatzen da beste pausu bat
gehiago ematea. Norberak
non dagoen ikusi du eta zer
egin dezakeen ere bai: ikaste-
txeetan, administrazioarekiko

AAIITTZZIIBBEERR  BBEERRGGAARRAA�BAI EUSKARARI AKORDIOKO TEKNIKARIA

Laguntzarik eta jarraipenik
izanen da?
Norbera arduratu behar du
bere konpromisoak betetzeaz.
Dena den, euskara zerbitzuak
itzulpenerako laguntza eskai-
niko du eta hainbat aholkulari-
ren informazioa ere emanen
zaie. Hurrengo urtean ikuska-
tzailea etorriko da eta ziurtagi-
ria mantendu edo gehiagotu
eginen da.Azken finean hartu-
tako konpromisoak betetzea
da helburua.
Behin ziurtagiri gorena lor-
tzen denean, kito.
Ez. Beti bada egin daitekeen
beste pauso bat.Zerbitzatu eta
lana, dena euskaraz eginaga-
tik, administrazioarekin, hala
beharrez, askotan erderaz
egin beharra izaten da. Hori
ere euskaraz egiteko eskatzea,
beste konpromisoa da. Zailena
akaso. Baina bakoitzak ahal
duen neurrian konpromisoak
hartzea da koska. Euskarari
bai esatea, da helburua.�

J. ASTIBIA

harremanak euskaraz egitea;
lantokietan, irudiaren euska-
ratzea, hornitzaileekiko nahiz
administrazio eta gestoriekiko
harremanak euskaraz ere egi-
tea eta horrela egin dezaten es-
katzea; elkartetan estatutuak
euskaratzea;... Horrelako kon-
promisoak hartu dira. Beti ba-
koitzak aukeratu eta bete ditza-
keen modukoak eta erabaki-
tzen duen eperako gainera.

txartelak, publizitatea, ahozko
harremana...) eta beren lana
egiterakoan, barne funtziona-
menduari erreparatuz eta beti
ere euskararen erabilerari da-
gokionean, administrazioekiko
harremanak, barne dokumen-
tazioa... eta beste hainbeste
ezaugarri gainbegiratu dituzte.
Horrekin, bakoitzaren diag-
nostikoa eginda eta egoeraren
arabera, egoki iduritu zaizkion
konpromisoak hartu ditu, zinez
betetzeko modukoak direnak
izan ere.

Informazio hau guztia fitxe-
tan jaso eta Kontseilura igorri
da. Horrek, aurrez markatuta
dituen irizpideen arabera, fi-
txak aztertu ditu eta eragile,
denda, lantoki, erakunde ba-
koitzari, dagokion ziurtagiria
esleitu.

Jakina da hiru ziurtagiri
modu daudela: Bidean deritzo-
na, normalizazioan lehen pau-
suak egiten ari diren eta kon-
promiso eraginkorrak hartu di-
tuztenentzat; Guk zerbitzua
euskaraz konpromisoak hartu
eta dagoeneko euskarazko
zerbitzua ematen dutenentzat;
Guk zerbitzua eta lana euska-
raz zerbitzua eta lana ere, eus-
karaz eskaini eta egiten dute-
nentzat.

Eta horiexek dira bihar ba-
natuko diren ziurtagiriak. Lei-
tzako udaletxeko batzar areto-
an, 20:30ean da hitzordua eta
bertara gonbidatuta daude,
noski, euskararen normaliza-
ziorako egitasmo honekin kon-
promisoa hartu duten Aresoko
eta Leitzako eragileak. Ziurta-
giria jaso eta ordutik aurrera
aurrerapausuak emateko teno-
rea iritsia izanen da, hurrengo
urteari begira: «Bakoitzak eus-
karaz bizitzeko hartzen duen
erabakia da koska. Eta horri
eustea!»
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ZORIONAK
Aitor Agirrebarrena (Lizartza). Zure askatasun egarriak gure

ingurutik eraman zituen, baina ziur gaude borrokak fruituak
emango dituela eta laister etxean ospatzeko moduan izango

garela. Zorionak eta urte askotako familiaren partetik. 

URTE ASKOAN
Ibai Gabirondo (Alegia).

Gaur 6 urte. Zorionak guraso
eta Izaroren partetik.

URTE ASKOAN
Beñat Madariaga (Zizurkil).
Zorionak atzoko partetik Benatxio!
Muxu handi bat. Lampre-Collantes. 

Laskorain ikastolan Eleanitz proiektuaz arduratzen den ingeleseko irakasle taldea. LASKORAIN

EElleeaanniittzz  pprrooiieekkttuuaarreenn  eemmaaiittzzaakk
TOLOSA�Lau urterekin ingelesa ikasten hasi zen belaunaldiak DBH bukatu du

gai bat ingelesez ikasiz; proiektuak sariak jaso ditu Europan eta Espainian

ERREDAKZIOA

Duela hamabi urte jarri
zen martxan Laskorain
Ikastolan Eleanitz

proiektua. Lau urterekin has-
ten dira ikaslean ingelesa ikas-
ten «komunikazio hizkuntza
eta edozein arlo kurrikular

AAGGEENNDDAA�

ANTZERKIA

Tolosa. Amarozko antzerki
astearen baitan, Joxe Mari
Carrerek Gizon ustelgaitza
eskainiko du 22:00etan. 

DEIALDIAK

Ibarra. Preso eta iheslarien
aldeko Tourreko porra.
Hamar txirrindulari eta hiru
talde. Izen-ematea bihar
arte Atari tabernan.
Tolosa. Pala Txapelketarako
izen-ematea Tolosa CFren
bulegoan (943 671749). 
Tolosa. XIV Orduko Ibilaldiko
bideoa Shanti eta Dickens
tabernetan ikus eta eros
daiteke. 

ERAKUSKETAK

Altzo. Altzoko Erraldoia,
Altzo ezaguna egin duen
gizona. Ganbaran.
Hernialde. Luis M. Nuñezen
koadroak Ostatuan.
Tolosa. Kultur Etxeko
tailerretako ikasleen lanak
Aranburu Jauregian.
Tolosa. Faustino
Aranzabalen koadroak
Aranburu Jauregian.
Uztailaren 3 arte.

ZERBEZA AZOKA

Irura. Irurako Ikastolaren
aldeko Zerbeza Azoka
izango da ostiraletik
igandera 18:00etatik
01:00era frontoian.

ZZOORRIIOONN  AAGGUURRRRAAKK�

ikasteko tresna» izan dadin.
Adibidez, DBHko 2. zikloan Gi-
zarte arloa ingelesez ematen
da eta sei orduz aritzen dira
hizkuntza horretan.Lau urtere-
kin hasi ziren lehen ikasle tal-
dea DBHren bukaerara iritsi
da, lehen belaunaldiak ibilbide
osoa bukatu du.

Ikastolen Federazioak aur-
keztu zion Laskorain Ikastolari
proiektua 1991-92 ikasturtean.
Hizkuntzen mundua «erronka»
izan da beti Laskoraingo ardu-
radunentzat: «Gurea zaindu
eta hobetu eta  mundura zabal-
tzeko beste hizkuntzak menpe-
ratu behar dira».

Adin eta etapa bakoitzaren
ezaugarriak errespetatuz,
atzerriko hizkuntza trebeziaz
erabiltzea da helburua. HHn
eta LHn identifikazio positiboa
eta interesa bilatzen da, ingele-
sa ongi pasatzearekin lotzea.
Aurrera doazen neurrian hiz-
kuntza akademikoagoa bihur-
tzen da. DBHn beste arloak
ikasteko erabiltzen da: natur,
gizarte, plastika, musika, litera-
tura...

Proiektu honen lehen pro-
mozioa irtenda «harro» senti-
tzen dira irakasleak, bilakaera
«nabarmena» izan baita. «Zen-
baiten ametsak egi bihurtu»
direla diote eta jarritako helbu-
ruek fruituak eman dituztela.

Proiektuak onespena jaso
du,material kurrikular onenari
Europa saria eta Espainiako
ministeritzaren saria jaso ditu.

Lehen belaunaldi honek Ba-
txilergoan ingeles maila orain-
dik gehiago aberasten jarrai-
tzeko aukera izango du «guztiz
eleanitz izango den belaunal-
dia lortuz». Gainera Europako
beste herrialdeekin trukeak
ere antolatuko dituzte eta Cam-
bridgeko Unibertsitateko az-
terketak ehun bat gaztek 
—bertakoak eta kanpokoak—
egin dituzte Ikastolan.
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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 2222 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


