
Herriko jairik ez da izango aurten Udalaren aldetik
LIZARTZA�Lizartzako Udalak ez du herriko jairik antolatu
aurten, eta Herriko Batzordeak herri borondatearen aldeko aste-
burua antolatu du egoera salatzeko; jaia eta borroka uztartuz
egingo dute hori gaurtik igandera «247 herritarron eskubideak
ozen aldarrikatzeko». Herenegun agerraldia egin zuten batzorde-
ko kideek asteburuan egingo dituzten ekitaldien berri emateko 
—argazkian—, eta EAJ-EA koalizioa «Udala lapurtu eta herria hil-
tzen uzten» ari dela salatu nahi izan zuten bildutakoek. J. SAIZAR�6

ALTZO�

1.500 lagun
erraldoia 
zenari so
Udala «gustura» da 
erakusketarekin�5

KKuullttuurr  eeggiittaarraauuaarrii  hhaassiieerraa
eemmaatteekkoo,,  kkaauukkaassooaarrrraakk
DANTZA�Kaukasoko konpainiak
dantza emanaldia eskaniko du
gaur, 20:00etan, Leidor aretoan

OPAROA�Egitarau anitza antolatu
dute irailerako Udalak eta herriko
elkarte ezberdinetako kideek�2-3

JAIONE ASTIBIA

ELDUAIN�

Ama Birjina
omentzeko
jaiak gaurtik
aurrera

AARREESSOO�

Alustiza,
artzain
zakurren
txapeldun

ZIZURKIL�

Arantzazuko
jaiak izango
dira hilaren
8tik aurrera

Egitarau zabala du
prest Udalak haur
eta helduentzat�6

‘Argi’ zakurrarekin
lortu du garaipena
Uharte-Arakilen�7

Txupinazoak emango
die etorrera beroa�4
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IIkkaassttuurrttee  bbeerrrriiaarreekkiinn  ddaattoozzeennaakk

L. MONTES - I. ETXEBESTE

Ikasturte berriarekin batera,
kultur eta kirol ikastaroak hasi-
ko dira laster eskualdeko hain-
bat eta hainbat tokitan, eta he-
rritarrek errazago egingo diote
egunerokotasunari aurre era
horretara. Kultur Etxean egiten
dituzten kultur lantegiak, esa-
terako, laster jarriko dituzte
abian Tolosako Udaleko kultur
zinegotziek eta teknikariek, eta
horretarako matrikulazio kan-
paina abiaraziko dute hilaren
13an. Pintura, marrazketa, hau-
rrentzako eskulanak, baleta,
keramika, dantza garaikidea,
antzerkia, egurra lantzeko
ikastaroa, ehoziriak... eskain-
tza zabala egin dute kultur tai-
lerretako arduradunek aurten-
gorako ere.

Mugikortasun Astea, La Jara
elkartearen Kultur Astea, pin-
turari eta zaharkinei buruzko
erakusketak... Ekitaldi ugari
izango dira hilabete osoan he-
rrian: horietako batzuk Tolosa-
ko Udaleko departamentueta-
tik antolatutakoak dira, eta
beste asko herriko talde eta el-
karteek sortutakoak. Esatera-
ko,Tolosako kirol eta kultur tal-
deek Udalaren laguntzarekin
antolatutako Garagardo Festa
izango da hilaren 16tik 19ra,
eta jai horren baitan ekitaldi
ezberdinak izango dira egun
horietan. Hona hemen iraileko
kultur ekitaldien aurrerapena:

DANTZA

Kaukasoko dantzak. Kauka-
soko konpainiak emanaldia
eskainiko du gaur, 20:00etan,
Leidor aretoan. Sarrerak sal-
gai dira Kultur Etxean gaur
goizean, eta iluntzean lehia-
tilan bertan ere izango dira.
Gazte txartelarekin 6 eurotan
eskura daitezke, eta bestela 10
eurotan.
Kubako ballet nazionala. Dan-
tza klasikoa eskainiko dute Ku-
bako ballet nazionaleko ki-
deek hilaren 24ean, Leidor
aretoan, 20:00etan.

ERAKUSKETAK

‘Puzzleak’. Miren Gonzalez
Goikoetxea artista tolosarra-
ren Puzzleak izeneko era-
kusketa Aranburu Jauregian
izango da ikusgai gaurtik
urriaren 9ra; pintura erakus-
keta prestatu du, hain zuzen
ere. Margolari tolosarrak 2002
eta 2004 urteen artean egin-

KULTURA�

Hamaika ekitaldi antolatu ditu Tolosako Udalak iraileko kultur programazioaren harira; erakusketak,
jardunaldiak, dantza, musika... herriko talde eta elkarte ezberdinek sortutakoak dira horietako asko 

Garagardo Festa. Zerkausian egingo dute aurten ere Garagardo Festa hilaren 16tik 19ra; herriko kirol eta kultur talde ezberdinek antolatu
dute Udaleko Enplegua eta Garapen Ekonomiko departamentuaren laguntzarekin. TOLOSALDEKO ETA LEITZALDEKO HITZA
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dako marrazkiak eta koadroak
dira erakusketan jarriko di-
tuenak. Esperimentazio plasti-
koa egiten du errealitateko iru-
diak oinarri hartuta: forma or-
ganikoetatik diseinu arkitekto-
nikoetaraino, marrazkiak egin
eta manipulazio eta konbina-
zioen ondorioz emaitza abs-
traktuak lortzen ditu Gonza-
lezek. Erakusketa ikusi nahi
duenak egunero izango du
horretarako aukera, 17:30etik
20:30era, astelehenetan eta
jaiegunetan izan ezik.
May Colmenero. May Colme-
nero artista tolosarraren pin-
tura eskolako kideek erakus-
keta jarriko dute Aranburu
Jauregian hilaren 10etik au-
rrera. Urriaren 9a bitarte izan-
go da zabalik, egunero, astele-
henetan eta jaiegunetan izan
ezik. 17:30etik 20:30era ikus
daiteke erakusketa.
‘Zaharkinak’. Zaharkinei bu-
ruzko erakusketa izango da
bihartik aurrera San Esteban
auzoan, Ferialekuan, egunero,
hilaren 26a bitarte. Goizez eta
arratsaldez izango da era-

kusketa zabalik, 11:00etatik
13:00etara eta 17:30etik 20:30-
era.

JARDUNALDIAK

Mugikortasun foroa. Tolosako
Udaleko Ingurumen departa-
mentuak antolatuta, mugikor-
tasunari buruzko foroa egingo
dute hilaren 21ean. Kultur
Etxean izango da, 19:00etan
hasita.
‘Zorionaren sekretua’. Tolosa-
ko Yoga elkarteak kontzientzia
globalari buruzko jardunal-
diak antolatu ditu hilaren 27tik
urriaren 1era Zorionaren se-
kretua izenburupean. Kultur
Etxean izango dira jardunaldi
horiek, 20:00etatik aurrera.

KULTUR ASTEA

Extremadurakoa. Extremadu-
rako etorkinek sortutako La Ja-
ra elkarte kulturanitzak Kultur
Astea antolatu du hilaren 11tik
19ra. Elkarteko kideek Arra-
melen duten egoitzan izango
dira ekitaldi gehienak, baina

kalean ere egingo dituzte ho-
rietako batzuk: besteak beste,
lehiaketa gastronomikoa, toka
txapelketa eta abesbatzaren
emanaldia izango dira.

KULTUR TAILERRAK

Matrikulazio kanpaina. Kultur
Etxean urtetik urtera eskain-
tzen dituzten kultur lantegie-
tako matrikulazio kanpaina
egingo dute kultur arduradu-
nek hilaren 13tik aurrera. Pin-
tura, marrazketa, haurrentzako
eskulanak, keramika, baleta,
dantza garaikidea, antzerkia,
egurra lantzeko ikastaroa,
ehoziriak... askotariko eskain-
tza egin du Tolosako Udalak
aurtengoan ere. Hilaren 13tik
aurrera eman daiteke izena
Kultur Etxean, goizez, 09:30etik
13:30era.

GARAGARDO FESTA

Zerkausian. Tolosako Udaleko
Enplegu eta Garapen Ekono-
miko departamentuaren la-
guntzarekin urtero herriko ki-

rol eta kultur taldeek antola-
tzen duten Garagardo Azoka
hilaren 16tik 19ra izango da
aurten. Arratsaldero zabaldu-
ko dute, Zerkausian.

MUGIKORTASUN ASTEA

Autorik Gabeko Eguna. Tolo-
sako Udal Ingurumen depar-
tamentuak Udaltzaingoarekin
elkarlanean antolatzen duen
Mugikortasun Astea hilaren
17tik 22ra egingo dute. Pro-
grama horren baitan Autorik
Gabeko Eguna antolatu dute
udal arduradunek eta udal-
tzainek aurten ere; hilaren
22an izango da, egun osoan.

MUSIKA

Tolosako Musika Banda. Kon-
tzertua eskainiko du Tolosako
Musika Bandak hilaren 17an,
ostiralarekin, herriko hamaika
taldek antolatuta Zerkausian
izango den Garagardo Festa-
ren baitan. Iluntzetik aurrera
izango da musikarien ema-
naldi berezia.



Miren Gonzalez. Artista tolosarraren Puzzleak erakusketa gaurtik aurrera izango da zabalik
Aranburu Jauregian; bi urtetan prestatutako koadroak eta marrazkiak jarriko ditu ikusgai. HITZA

Kultur Astea. La Jara Extremadurako elkarteak antolatutako
Kultur Astea hilaren 11tik 19ra izango da, Arramelen. HITZA

Tolosako Musika Banda. Garagardo Festaren harira eskainiko dute
herriko musikariek kontzertua Zerkausian hilaren 17an. J. SAIZAR

Autorik Gabeko Eguna. Mugikortasun
Astean egingo dute, hilaren 22an. L. MONTES

Kaukasoko benetako kondaira
Gurami Tsitaischvilik zuzentzen duen Kaukasoko konpainiak
dantza emanaldia eskainiko du gaur Leidorren (20:00)

I.E. - L.M.

Antzinako garaiak, elurrez jan-
tzitako mendi altuak, mendie-
tatik eta haizetik jaiotako isto-
rioa, musika eta dantza... Kau-
kasoko benetako kondaira
kontatzeko iritsi da Tolosara
Kaukasoko konpainia. Eta Lei-
dorrera joaten direnek ezagu-
tuko dute benetako istorio
hori, aurrez aurre. Gaur da hi-
tzordua, 20:00etan.

Hogeita hamar bat lagunek
—orkestra, abeslariak, dantza-
riak...— osatzen dute Kaukaso-
ko konpainia. Kaukasoko jen-
dearen bizitza, ohiturak, tradi-
zioa, kezkak, sentimenduak,
maitasuna eta jeloskortasuna
islatzen dituzte, besteak beste,
haien dantzekin eta musikare-
kin. Bakea eta aberastasuna

nagusi den herritik datoz guz-
tiak, gizakia gustura bizi den
lekutik, naturarekiko eta ingu-
ruarekiko errespetu handia
dagoen lurraldetik.

Mugimendu biziak eta tekni-
ka ona nabaria da Kaukasoko
konpainiaren emanaldietan.
Dantzarien saltoek harrituta
uzten dute beti ikuslegoa; baita
dagak jaurtitzean duten abile-
zia ere. Baina jendea gehien
harritzen duena gizonezkoen
dantzak dira: hanka puntetan
salto eta bira ikusgarriak egi-
teko gai dira Kaukasoko kon-
painiako dantzariak. Emaku-
mezkoek, bestalde, mugimen-
du gozoz eta atseginez be-
tetzen dute eszenatokia, eta
hegan egingo balute bezala
aritzen dira hona eta hara; oso
garrantzitsuak dira taldean.

36 urte munduan zehar

36 urte bete ditu aurten Kauka-
soko konpainiak. Folklore arlo-
an garrantzi handiko taldea da,
kalitaterik onenetarikoa. Hain
zuzen ere, bere lurraldean eta
nazioartean sari ugari jaso
ditu taldeak; gainera, zortzi fil-
metan hartu du parte. Mun-
duan zehar makina bat bira
egin ditu,eta lurralde guztietan
arrakastatsu izan dira taldea-
ren emanaldiak.

Gurami Tsitaischvili da Kau-
kasoko konpainiaren zuzenda-
ria. Moskuko Gran Moisseev
taldean aritu zen bederatzi ur-
tez, eta bertako Antzerki Insti-
tutuan graduatu zen. Maila
handiko dantzaria da; besteak
beste, Errusiako Artista Emeri-
tuaren saria jaso zuen 1992an.
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Kaukasoko dantzariak. HITZA

FFIITTXXAA�

Gaia. Kaukasoko benetako
kondaira dantza 
emanaldia.
Taldea. Kaukasoko
konpainia.
Eguna. Gaur, ostirala.
Ordua. 20:00.
Tokia. Leidor.
Salneurria. 10 euro.

HEZKUNTZA�

Matrikula epea
zabalik Udal
Musika Eskolan
Eduardo Mokoroa Udal Mu-
sika Eskolak zabaldu berri
du 2004-2005 ikasturterako
matrikula epea. Datorren as-
teazkenera arte, hilaren 8a,
egongo da izena emateko au-
kera. Astegunetan, goizeko
10:00etatik 13:00etara har-
tuko dituzte eskariak, Pablo
Gorosabelen. Ikasle berriek
nahiz aurretik Musika Esko-
lan ari direnek dute matriku-
latzeko aukera.

HEZKUNTZA�

Peñascal
Fundazioan 
izen-ematea
Datorren ikasturterako Lan-
bide Hastapeneko ikastaro-
en matrikula epeak zabalik
jarraitzen du Peñascal Fun-
dazioan. 16 eta 25 bitarteko
graduaturik gabeko gazteei
daude zuzenduta ikastaroak;
prestakuntza teknikoa, gra-
duatua lortzeko klaseak eta
lan mundurako irtenbidea
eskainiko zaie, besteak bes-
te, gazteei. Informazio gehia-
go jakin edo izena eman nahi
duenak Fundaziora dei deza-
ke: 943 67 61 61.

TXIRRINDULARITZA�

Jon del Riok
Espainiako Itzulia
korrituko du
Jon del Rio tolosarrak Espai-
niako Itzulia korrituko du.
Costa de Almeria-Paternina
taldeko txirrindulariak 101
zenbakia duen dorsala era-
mango du soinean. Bihar ha-
siko da Espainiako Itzulia,Le-
onen; eta Madrilen bukatuko
da, hilaren 26an.

Jon del Rio. HITZA



ZZiizzuurrkkiillggoo  AArraannttzzaazzuukkoo  jjaaiieekk
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GARAZI AZKUE

Udako festa gehienak jada pa-
satu diren arren, badira orain-
dik ere jaiak ospatu ez dituzten
herriak. Zizurkilgo Elbarrena-
ko jaiak izango dira, beraz, bai-
larako hurrengoak. Blusa jar-
tzen lehena asteazkena izango
da, eta igandera bitarte, kolo-
rez, musikaz eta ekintzaz bete-
riko egunak igaroko dituzte zi-
zurkildarrek.

Herri afaria

Lehenengo egunean, urtero
bezala, herri afaria izango
dute zizurkildarrek plazan.
Afarira joan nahi dutenek gaur
izango dute txartela eskuratze-

ZIZURKIL�FESTAK

Asteazkenean izango da festen hasierako txupinazoa; igandera arte, herritar
guztiek parte hartzeko ekintzak antolatu dituzte aurten Zizurkilen

Asteazkenetik igandera izango dira aurten Arantzazuko Amaren jaiak. Argazkian, iazko erromeria. G. AZKUE

4 tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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EEGGIITTAARRAAUUAA�

Asteazkenean hasi eta igandera
arte iraungo dute aurten
Zizurkilgo Arantzazuko Amaren
jaiak.

IRAILAK 8, ASTEAZKENA

16:30. Haurren txupinazoa
Atxulondo kultur etxetik.
17:00. Takolo, Pirritx eta
Porrotx pailazoak Joxe Arregi
plazan.
Ondoren. Merienda eta
buruhandiak.
20:30. Txupinazo nagusia,
Iñurriak blusaren eskutik,
Atxulondo kultur etxetik.
21:30. Herri afaria Joxe Arregi
plazan, Egarri tabernak
eskainita.
23:00. Jum-jum perkusio
taldea.

IRAILAK 9, OSTEGUNA

11:30. Meza nagusia.
12:00. Sardinak eta sagardo
dastaketa Urkamendi
elkartearen eskutik.
12:30. Buruhandiak.
14:00. Jubilatuen bazkaria. 
17:30. Asto karrera: hiru
mozorro onenei sari bakarrak.
19:00. Herri kirolak: Aimar
Irigoien harrijasotzailea eta,
ondoren, herrien arteko
desafioa.
23:00. Los Veracruz
taldearekin Mexikoko musika.
Ondoren. Disko Top festa.

IRAILAK 10, OSTIRALA

11:00. Xurdin, Ipotxen
Mundua. Haur jolasak.

13:30. Marrazki lehiaketako
sari banaketa.
17:00. Bikers-en erakustaldia.
plazan bizikletekin akrobaziak.
18:30. Buruhandiak. 
19:00. Txakurren erakusketa
Iturralde Baserri inguruan.
�Mozorro gaua.
�Gune ezberdinetan
emanaldiak izango dira gauean
zehar:
23:00-24:00. Txoznetan:
malabarak.
23:00-goizaldera. Joxe Arregi
plazan: DJ eta breake dance
jaialdia: Team Rockers (Iruñea),
Resistance (Zaragoza) eta
Circle of Trust (Zaragoza).

IRAILAK 11, LARUNBATA

09:00. Diana, Loatzo Musika

eskolako txistulari taldearen
eskutik.
10:30. Zirko tailerra haur eta
helduentzat, Sebastopoleko
titiriteroekin.
12:30. Buruhandiak.
14:00. Herri bazkaria.
17:00. Blusen arteko
pentatloia.
�Erromeria:
18:00. Dantza taldeen kalejira:
Zizurkilgo Bukalai dantza taldea
eta Villabonako Oinkari Txiki
dantza taldeak arituko dira
kalejiran.
19:00. Dantza taldeek
emanaldia eskainiko dute Joxe
Arregi plazan.
21:00. Erromeri afaria Rakel
Pujanaren musikaz alaiturik.
Ondoren. Tapia eta Leturiaren
musika emanaldia.

IRAILAK 12, IGANDEA

11:00. Zizurkilgo IV. Kros
Herrikoia.
12:00. Bakailao lehiaketa Joxe
Arregi plazan, trikitixaz alaiturik.
Ondoren. Lore lehiaketa Joxe
Arregi plazan. Lehiaketan parte
hartuko duten loreak 12:00-
etarako eraman beharko dira
Joxe Arregi plazara.
16:30. Buruhandiak.
17:30. Acroquads erakustaldia.
Asteasu bidean quads-ekin
egindako erakustaldia, eta
ondoren, txikienek quads-etan
ibiltzeko aukera izango dute.
19:00. Pultsularien
erakustaldia Joxe Arregi plazan.
23:00. Kontzertua: Loatzo
musika eskolako taldeak eta
Nekin.

zzoorriioonn  aagguurrrraakk  bbeerrttaann::wwwwww..ttoolloossaallddeekkoohhiittzzaa..iinnffoo
�sar zaitez eskualdeko web atarira

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

ko azken aukera. Egarri taber-
na da aurten afaria prestatzeko
arduraduna, eta bertan erosi
daitezke txartelak gaur.

Erromeri afarirako, berriz,
astelehen arte dute txartelak
lortzeko aukera herritarrek.
Horretarako, Egarri tabernara
edota Aurrera plazako bulego-
etara egin beharko dute. Hel-
duek 17 euro eta haurrek 10
euro ordaindu beharko dituzte
afarirako.

Arantzazuko Amaren egune-
an, ostegunean, izango da aur-
ten festen ikurretako bat: asto
karrera. Parte hartzen dutenen
artean, hiru mozorro hobere-
nak sarituko dira.

Bakailao lehiaketa eta lore
lehiaketa, berriz, igandean
izango dira. Bakailao lehiake-
tarako Festa Batzordeak bakai-
laoa eta sua jarriko ditu parte
hartzaile guztientzat. Gainon-
tzeko osagaiak bakoitzak era-
man beharko ditu egun horre-
tan.

Pasa den urteetan izandako
arrakasta dela eta, gune ezber-
dinetan emanaldiak antolatu
dituzte aurten ere ostiral gaue-
rako. Txoznetan malabarak
izango dira eta plazan, Iruñeko
eta Zaragozako taldeekin brea-
ke dance emanaldia ikusteko
aukera izango da.
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OLAIA ESKITXABEL

Altzoko Udalak Tolosaldea
Tourekin lankidetzan Migel Jo-
akin Eleizegiren, Altzoko erral-
doiaren inguruko erakusketa
antolatu zuen uztailean zehar;
herriko jaiekin batera eman zi-
tzaion amaiera. Erraldoiaren
berezko objetuak (aulkia, ka-
pelak edo eskularruak), bere
garaiko grabatuak eta tamaina
naturalean egindako erral-
doiaren irudiak aurki zitezkeen
bertan.

Ordutegi zabala izan zuen
erakusketak; bertatik, 1.500
ikusle inguru igaro zirela ze-
haztu du Udalak: «Altzo beza-
lako herri txikia izanik, oso po-
zik egoteko kopurua da». Bisi-
tari gehienak, «inguruko
herrietakoak» izan ziren; bere-
ziki, Donostiatik gerturatutako
bisitari kopuruarekin «harritu-
ta» geratu dira, bestalde. Jende
gehiena asteburuetan bildu
da, «astean zehar ez zen jende
gehiegi etorri». Gehien errepi-
katu den bisitari eredua, bes-
talde, familia izan da; bakarka
baino gehiago familia giroan
gerturatuko bisitariak izan
dira, gainera. Udako haurren
ludoteka taldeak ere gerturatu
dira.

Erakusketara gerturatutako
jendearen jarrera «oso atsegi-
na» izan dela zehaztu dute:

ALTZO�KULTURA

Udala «pozik» agertu da erakusketaren harrerarekin;
bisitari gehienak inguruko herrietatik gerturatu dira 

Altzotar ugari gerturatu zen ekainaren 30ean egin zen erakusketaren aurkezpenera. O.ESKTIXABEL

«Beraien pentsamenduak el-
kartrukatzen zituzten eta asko-
tan geu baino informazio
gehiago zuten».

San Telmoko biltegian

Erraldoiaren erakusketa osa-
tzeko erabilitako objetuak era-
kusketa amaitu eta berehala,
abuztuaren 3an, bueltatu ziren
ohizko jatorrira: San Telmo
museora eta Gotzaitegira. Ele-
mentu gehienak, museoan gor-
detzen dira «baina ez jendeau-
rrean, biltegian baizik». Hori
kontutan hartuta, «Altzon egin-
dako erakusketan jendeak ob-
jetuak bertatik bertara ikuste-
ko aukera izan du».

Erakusketan jasotako ele-
mentuek, idatziek eta objetuek
urte asko dituzte: «Zorionez,
inongo arazorik gabe joan da
Expolan enpresa (arte lanak
garraiatzen dituen enpresa)
oso ondo aritu da».

Orohar «esperientzi polita
eta errepikatzeko modukoa»
izan dela azaldu dute udaletxe-
tik.

Kirol jarduerak martxan,
oporraldiaren ondoren

ALEGIA�KIROLA

Karate ikastaroa urrian hasiko da; izena
Kirol eta Kultur Etxean eman daiteke 

O.ESKITXABEL

Udarako oporraldiaren ondo-
ren, berriro hasi dira Kirol eta
Kultur Etxeko jarduera gehie-
nak. Oraingoz, aerobik, man-
tenu eta adinekoentzako gim-
nastika ikastaroak hasi dira;
jarduera horietan interesa du-
tenek izena emateko aukera
dute Kiroldegira gerturatuz
gero.

Karatea urrian jarriko da
martxan: «Karatera joaten di-

ren gehienak ikasleak dira;
hori kontutan hartuta ikastur-
te berria hasitakoan emango
zaie hasiera karateko esko-
lei», azaldu dute Kiroldegiko
langileek.

Fitness gela zabalik aurki-
tzen da; bertan, entrenamen-
du pertsonalizatuak ere egi-
ten dituzte. Horretarako, kirol-
degiko teknikariarekin, Odilo
Rivelarekin,hitz egin dezakete
interesatuek. Fitness gelako
ordutegia zabala izaten da.

Mantenu gimnastikan ematen dute izena askok. O.ESKITXABEL
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LAN ESKAINTZA
Haurtzaina. Neska bat behar
da arratsaldeetarako umeak
zaintzeko. Telf: 650 81 96 26.

iragarki laburrak�

Oihartzun zabala
Altzoko erraldoiari buruzko
erakusketak oihartzun zabala
izan zuen komunikabideetan.
Telebista, irrati eta egunkari
ugari izan ziren erakusketa-
ren berri eman zutenak: «Es-
tatu mailako hedadura dute-
nak asko, gainera», azaldu
dute udaletxetik. Idatzizko ko-
munikabideetan, besteak
beste, Tolosaldeko HITZAn,
Diario Vascon, Garan, Diario
16en eta El Mundon argitaratu
da erakusketaren inguruko

informazioa. Irratian, berriz,
Euskadi Irratiko programa
desberdinetan zabaldu zen
berria. Telebista kate desber-
dinetan ere agertu zen Altzoko
erraldoiaren erakusketa; bes-
teak beste, Euskal Telebistan,
Localian, Teledonostin, Tele
5n eta Antena 3en. Besterik
ere egon daitekeela azaldu
dute udaletxetik. Komunikabi-
deek egindako jarraipenare-
kin gustura agertu da Altzoko
Udala.�

IIKKAASSTTAARROOAAKK�

Kiroldegian eman dezakete
izena ikastaroetan interesatuta
daudenek. 

ORDUTEGIA

Goizez. Astelehenetik
ostiralera 09:00etatik
12:00etara. Larunbatetan,
10:00etatik 13:00etara.
Arratsaldez. Astelehenetan
eta asteazkenetan 15:00etatik
22:00etara, ostiraletan
23:00etan isten dute.
Asteartetan 16:00etatik
23:00etara egoten da zabalik
eta ostegunetan ordu bete
lehenago isten dituzte
kiroldegiko ateak.

AEROBIK

Goizez. Astelehenetan eta

ostiraletan 10:30etik 11:30era;
asteazkenetan, 10:00etatik
11:00etara.

MANTENU GIMNASTIKA

Arratsaldez. Astelehenetan,
asteazkenetan eta ostiraletan,
15:00etatik 16:00etara.

ADINEKOENTZAKO
GIMNASTIKA

Goizez. Astelehenetan,
asteazkenetan eta ostiraletan
izaten da 11:00etatik
12:00etara bitarte.

KARATEA (URRIAN)

Arratsaldez. Astelehenetan,
eta ostegunetan 17:00etatik
18:00etara.



AAuurrtteenn  eezz  ddaa  hheerrrriikkoo  jjaaiirriikk
iizzaannggoo  LLiizzaarrttzzaann

LIZARTZA�GIZARTE

Herri borondatearen aldeko asteburua antolatu du batzordeak egoera salatzeko

Herenegun iluntzean hainbat herritarrek egin zuten ekitaldia. JOXEMI SAIZAR

JOXEMI SAIZAR

Udalaren aldetik herriko jairik
izango ez denez, Herriko Ba-
tzordeak herri borondatearen
aldeko asteburua antolatu du
gaurtik igandera «herria paira-
tzen ari dena» agerian uzteko
eta jai giroan salatzeko ekimen
bakoitzean. Jaia eta borroka
uztartuko dituzte «247 herrita-
rron eskubideak ozen aldarri-
katzeko».

Herenegun egin zuten age-
rraldian aurkeztu zuten aste-
buruko egitaraua. Egibar, Ez-
kiaga eta EAJ-EA koalizioak
«Udala lapurtu eta herria hil-
tzen uzten» ari direla salatu zu-
ten. Axurdario herri platafor-
marekin lortutako akordioa
«eurek apurtzeko» eta horren
ondotik «eurek ezarritako bal-
dintzen pean batzordeetan lan
egitea eskeintzeko» lotsarik ez
dutela salatu zuten. «Gainera
zainetan daramaten putre di-
ruzale sena erakutsiz, bi lagu-
nen soldata eskaini diote pla-
taformari udal gestioan lan
egitearen truke. Lapurtutako
Udaleko diruarekin konpon-
duko dutelakoan herritarrokin
duten afera ala?» eransten du
agiriak.Gezur, irain eta adar jo-
tzeekin «nazkatuta» agertu zi-
ren eta dimisioa exigitu zieten
eta ekintzak areagotuko dituz-
te parte-hartzea bultzatuz.
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TTEELLEEFFOONNOOAAKK�

LARRIALDIAK

�112
Alegialdea. Osasun z.: 653212
Anoeta-Alkiza-Hernialde.
Medikua: 65 23 39
Asteasu. Medikua: 69 24 23
Baliarrain. Medikua: 88 90 03 
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
Orendain. Medikua: 65 55 95
Orexa. Medikua: 68 22 28
Tolosa. 
�Anbulatorioa, larriald:461111
�San Esteban: 00 68 00
�Gernikako arbola: 00 69 00
�Amarozko dispen.: 67 26 37
�Asunzion klinika 67 57 99 -
67 53 90 (larrialdiak)
�Udaltzaingoa: 67 58 58
�Tolargi: 65 00 16
�Iurramendi egoitza: 67 03 25
�DYA: 67 25 36
�Gurutze Gorria: 67 48 88
�Ertzaintza: 53 88 20
�Tolosa gasa: 67 53 20
Villabona-Aiztondo.
Anbulatorioa: 00 69 70
Zizurkil. Aiztondo zerb: 693930

GARRAIOAK
�Renfe Tolosa: 65 28 89
�Donostiako autobusa: 36 17 40
�Tolosaldea bus: 65 06 21
�Leitzaran autob.: 948 221015
�Taxia: 67 04 20
�Taxia (Leitza): 608 873016

KOMUNIKABIDEAK
�Galtzaundi: 65 50 04
�Aiurri aldizkaria: 30 07 32 
�Ttipi ttapa ald.: 948 631888
�Txolarre Irratia: 69 80 38
�Karrape Irratia: 948 610914

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

GUARDIAKO FARMAZIAK
Gaur. Morant R. Zabalarreta 1.
(Tolosa) 943 67 38 49.
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

Ama Birjinaren omenezko
jai egitarau zabala 
antolatu du Udalak

ELDUAIN�JAIAK

Musika, otorduak, kirolak eta haurrentzako
ekitaldiak izango dira gaurtik asteazkenera

ERREDAKZIOA

Urtero bezala, Ama Birjinaren
omenezko jaiak iritsi dira El-
duaina iraileko lehen egun
hauetan. Udalak egitarau za-
bala antolatu du gaurtik hasi
eta asteazkena bitarte, Ama
Birjinaren eguna.

Adin guztientzako ekitaldiak
antolatu ditu: musika saioak,
kirolak, haurrentzako ekital-

diak (zirkoa, puzgarriak), otor-
duak (sagardo eta txakoli das-
taketak, herri afaria, hamaike-
takoa)... Elduaindarren eta be-
rrobitarren arteko pilota
partiduak dira aipatzekoak.
Bestalde, toka txapelketan ira-
bazleak bi lagunentzako afaria
irabaziko du Berrobiko Iriarte
jatetxean eta bigarrenak txako-
li kaxa bat.Festa giroa ez da fal-
tako egun hauetan.

EEGGIITTAARRAAUUAA� AMABIRJINAK

GAUR

16:30. Txupinazoa eta kalejira.
21:00. Herri afaria Kontzejun.

BIHAR (LARUNBATA)

17:00. Zirika Zirkus haur
ikuskizuna plazan.
19:00. Sagardo dastaketa
txistorra eta gaztarekin.
Ondoren. XXXV. Toka
Txapelketa.
23:00. Iraola eta Pagadi txiste
kontalariak.
24:00. David DJ Disko Festa.

ETZI (IGANDEA)

10:00. Meza nagusia.
11:00. Txakoli dastaketa piper

eta sardinarekin.
12:00. Gaztetxoen arteko
pilota txapelketa elduaindarrak
berrobitarren aurka..
15:00. Puzgarriak frontoian.
18:30. Lakrikum antzerki
taldearen Greban gaude lana.
20:00. Imuntzo eta Beloki
trikitilarien emanaldia.

IRAILAK 8 (ASTEAZKENA)

11:00. Meza nagusia.
12:00. Hamaiketakoa Urdelar
Biltokian.
18:30. Herri kirolak
Iparraldekoen eskutik.
20:30. Joseba Iparragirre eta
Ander San Jose trikitilarien
emanaldia aurtengo jaiak
bukatzeko. 

EEGGIITTAARRAAUUAA�HERRI BORONDATEAREN ALDEKO ASTEBURUA 

GAUR 

19:30. Triatloia herrian zehar.
21:00. Koadrilen afaria plazan.
24:00. Kazerolada plazatik
Putreak mendian, ez
udaletxean lelopean.
Ondoren. Nekin eta Ezein
musika taldeak Gaztetxean.

BIHAR (LARUNBATA)

9:00. Kalejira. estua.
10:00. Kalejira.

16:30. Ume jolasak eta
txokolatada plazan gazta eta
txorizoarekin eta bertsolariekin.
24:00. Manifa plazatik Euskal
preso eta iheslari politikoak
etxera! lelopean.
Ondoren. Izoa Pilarren ilobak
eta De Marras taldeak
Gaztetxean. 

ETZI (IGANDEA) 

09:00. Gosaria Gaztetxean.
10:00. Kalejira.

11:30. Ekitaldi politikoa
Joseba Permach hizlari dela.
12:00. Trikipoteoa Xabier
Silveira eta Fredi Paia
bertsolariekin.
14:00. Herri bazkaria
kontsufen bertsolariekin.
18:00. Jolas alternatiboak
plazan.
20:00. Kontzentrazioa
udaletxe aurrean EAJ-EA,
Egibar dimititu lelopean.
23:00. Gaztetxean azkeneko
harrie.



AAnnttoonniioo  AAlluussttiizzaa  ddaa
aarrttzzaaiinn  zzaakkuurrrreenn  
NNaaffaarrrrooaakkoo  ttxxaappeelldduunn

JAIONE ASTIBIA

Antonio Alustiza aresoarrak
irabazi zuen, Nafarroako Ar-
tzain Zakurren Lehiaketako
txapela, igandean Uharte Ara-
kilen jokatu zen txapelketan,
Argi bere zakurrarekin. Txape-
laz gain, trofeoa eta 190 euro
ere jaso zituen sari modura.
Gainera esan behar da, froga
honek Euskal Herriko eta Na-
zioarteko Txapelketarako txar-
telak eskuratzeko aukera ere
ematen zuenez, bietara joateko
bidea ere lortu duela.

Uharte Arakileko Artzain
Egunean, hogeita hamazapiga-
rren aldiz burutu zen Artzain
Zakurren Lehiaketan, aurten
hamar zakurrek hartu zuten
parte, guztiak Nafarroakoak
(Euskal Herrirako sailkapena
jokoan zegoen) eta ohikoak di-
ren hiru ariketa egin behar
izan zituzten, beren jabeen
esanetara. Lehendabizikoan
obedientzia erakusten dute,
zakurrek banderinez seinala-
tutako bide tartetik iritsi behar
baitute artaldera 3 minutuz az-
pitik, epaileek edozein unetan
agintzen duten geldialdia egi-
nez. Bigarren frogan, artaldea
hartu eta artzainaren ondora
eraman ondoren, zelaiaren al-
deetara kokatu ohi diren hesi
tarteetako batetik igaroarazi
behar du, honetarako 6 minutu
izanik. Eta azkenik, gehienez 7
minutuko denboran, eskortera
sartu behar izaten dituzte ardi
guztiak eta epaileek agintzen

ARESO�GIZARTEA

‘Argi’ bere artzain zakurrarekin Uharte Arakilen, Artzain
Egunaren baitan burutu zen lehian, garaile atera da

rrikoan, bi aldiz izan da eta bie-
tan bigarren lekua eskuratu
du. Nazioartekoan berriz, iaz
izan zen eta hirugarren gelditu
zen. Aurten ere bi txapelketa
hauetan parte hartzeko txarte-
lak baditu eta hantxe izanen
da, igande honetan bertan, Du-
rangon burutuko den Euskal
Herriko Txapelketan, Oronoz-
Mugairiko Jorge Oteizarekin
batera (bigarren lekuan geldi-
tu zen hau Uharte Arakilen) eta
beranduago, Oñatin jokatuko
den nazioartekoan ere.

Alustiza konforme zegoen
bere hiru urteko euskal arraza-
ko artzain zakurrak egindako
lanarekin eta orohar, han ikusi
zen maila onarekin. «Saio poli-
ta izan da. Aurten maila oso
ona erakutsi izan da, kalitate-
koa eta azindak batere maltra-
tatu gabe», zioen. Etorkizune-
an «gazte gehiago animatuko
balira, ordea», adierazi zuen.

Antonio Alustiza bere alabekin eta «Argi»rekin, etxe atarian. J. ASTIBIA

dutenean, baita atera ere. Egin-
behar hauetan guztietan Argi
izan zen zakurrik hoberena,
nagusiaren esanak tentuz be-
tez eta ardiei inolako kalterik
eragin gabe, txukun ibiliz. Gau-

zak horrela, Nafarroako txape-
la jaztea egokitu zitzaion Alus-
tizari.

Aipatzekoa da, aurtengo hau
bosgarren herrialdeko txapela
duela. Hauez gain,Euskal He-
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Pilota palako
ikastaroan
parte hartzeko
aukera zabalik 

KIROLA�

J. ASTIBIA

Pilotan, palaz aritzen ikaste-
ko, trebatzeko edo prestatze-
ko, eta neskentzat bereziki,
ikastaroa antolatu behar
dute pilota eskolan.

Hori dela eta, bertan parte
hartu nahi izanez gero, izena
eman behar da, ostegunetan,
arratsaldeko zazpietatik
gaueko bederatziak bitarte-
an, honako telefono zenbaki
honetara deituta: 948 51 04
28.

Patxi Arrazola auzoko saneamendu eta
zolaberritze lanak hasi dira jadanik

LEITZA�OBRAK

Lanak Zaraz S.L. eraikuntza enpresak eginen ditu, bost hilabetetan

J.ASTIBIA

Hil honen aurreneko egunare-
kin jadanik, Patxi Arrazola au-
zoko obrak hasi dira, eta dago-
eneko lehendabiziko lanei ekin
diete.

Zaraz S.L. Construcciones y
Urbanizaciones enpresa da
lan hauek eginen dituena, hain
zuzen ere auzo horretako sane-
amenduari eta zolaberritzeari
dagozkionak, 962.428,07 euro-
ko (lehengo 160 milioi pezeta

inguru) aurrekontuarekin. Eta,
beti ere esleipena egin zenean
agindutakoa betez, lan hauek
bost hilabeteko epean egiteko-
ak dira.

Carlos Gil arkitektoak era-
manen du lan hauen zuzenda-
ritza, proiektua berak egina
baita, eta besteak beste, auzo
horretako hoditeria guztia be-
rritu behar dute, edateko urari
dagokionez eta ur zikinen eta
euri uren bereizketari dagokie-
nez. Honekin batera, bestelako

zerbitzuak ere lur azpian sar-
tzeko baliatuko dituzte lan
hauek. Noski, honek auzo ho-
rren zolaberritzea dakar, ondo-
rioz auzoak itxura berria har-
tuko duelarik: barrera arkitek-
tonikoen desagerpena, espaloi
zabalagoak, aparkalekuen al-
daketak... Lan hauek guztiak
egiterakoan, erabat irekitzen
dena bukatu eta estaliz erama-
teko esleipeneko baldintza
dago, egun bakoitzean 200 me-
troko erretenak iriki eta itxiz.

Lan hauen finantzaketari da-
gokionez berriz, herri-ondasu-
nen salmentatik ez ezik, kredi-
tua eskatu eta auzokoei zerga
berezia ere jasoko zaie.

Aurreneko urratsak dira. J. A.

DDII--DDAA  BBAATTEEAANN�

Gustura zaude lortutako
txapelarekin? Bai, gustura,
honek Euskal Herrikoan eta
nazioartekoan parte hartze-
ko bidea ireki baitit. Baina
batez ere oso gustura nago,
Argi zakurrak lana ongi egin
zuelako. Esandakoari kasu
egin zion eta oso ongi aritu
zen. Hurrengo bi jardunal-
dietan ere, horrelaxe aritzea
desio dut.
«Esandakoa» diozu. Nola
agintzen diozu, keinuz, hi-
tzez...? Hitzez. Argik ezker,
eskuin, aurrera, atzera, ho-
nuntza... bezalako hitzak
ulertu egiten ditu eta esanez
erakusten diot. Keinuekin,
ardiei beharrean zuri begira
egon beharko luke eta irudi-
tzen zait nahasteko litzateke-
ela modu hori.
Prestaketa bereziren bat
egin duzue? Banderen ari-
ketarako bai, artaldera zuze-
nean joan beharrean, ibilbi-
de bat egiten ikasi behar
baitu zakurrak. Bestelakoan,
eguneroko etxeko lanetan
arituz, nahikoa izan du.
Zer itxaropen duzu Duran-
go eta Oñatirako? Argi
igandean bezala aritzen
bada, konforme geldituko
naiz. Lan polita egin nahiko
nuke, batez ere: txakurrak
lana nola egiten duen era-
kustea.



URTE ASKOAN
Eli eta Iñaki (Tolosa). Zorionak eta ongi pasa bihar zuen

ezkontza egunean. Lagunen partetik.

Argiak prestatzen Nafarroako Zubian. IRATXE ETXEBESTE

ZZeelluullooiiddeerraakkoo  iirruuddiiaakk
TOLOSA�’Aupa Etxebeste!’ filmaren eszena batzuk aritu ziren grabatzen

herenegun gauean Arriaran gasolindegian eta Nafarrokoa Zubian

JOXEMI SAIZAR

Berrogei eta piko lagun.
Gauez. Foko eta kamara
pila bat. Tolosako Arria-

ran gasolindegian eta ondoren
Nafarroako zubian. Behin eta
berriro gauza bera errepika-
tuz. Jendearen jakin-mina: zer-
tan ari dira? Film bat ari ziren
grabatzen.

Egun hauetan zehar Berga-
ran ari dira filmatzen Aupa
Etxebeste!, Asier Altuna eta
Telmo Esnal zuzendari gipuz-
koar gazteen lan berria. Baina
zubi berezi bat behar zuten eta
Tolosara jo zuten, Nafarroako
Zubira.Eszena bat Arriaran ga-
solindegian ere hartu zuten.
Beste egun batzuetan Pasai
San Pedroko estudioan —etxe
barruko irudiak— eta Zumaian
ariko dira.

Herenegun arratsaldean
hasi ziren prestakizunak. Foko-
ak eta kamarak jartzeko gara-
biak jarri behar ziren. Horrekin
ezer ez zekiten herritarren ja-
kin-mina eta ikusmina piztu zu-
ten. Gauean zen grabaketa eta

AAGGEENNDDAA�

DEIALDIAK

Anoeta. Irailaren 5ean
Kostako Itzulia txirrindulaz
antolatu du Peña
Abrahamek. Irteera
9:00etan izango da,
Mandubiako mendatean
lehen geldialdia
hamaiketakoa egiteko,
bazkaria Orioko Balea
elkartean eta itzulera
19:00etarako. Izen-ematea:
Haizea tabernan.

DANTZA

Tolosa. Kaukasoko
Konpainia Estatalak dantza
emanaldia eskainiko du
Leidor zineman 20:00etan.

ERAKUSKETA

Tolosa. Miren Gonzalez
Goikoetxearen Puzzleak
pintura erakusketaren
inaugurazioa 19:30ean
Aranburu Jauregian.
Urriaren 9 arte.

MUSIKA

Tolosa. Gau Giro
programazioa bukatzeko,
Zurian beltz musika
taldearen kontzertua izango
da Fronton kafetegian
23:00etan.

ZINEMA

Tolosa. Yo robot. 22:30ean
Leidor zineman.

ZZOORRIIOONN  AAGGUURRRRAAKK�

ikusle ugari bildu ziren, batez
ere Nafarrokoa zubian. Ordu
batzuk pasatu zituzten, baina
ez zuten oztopo handirik sortu,
garai horretan —gasolinde-
gian 22:00ak arte eta zubian
23:00etatik goizaldeko 3:00ak
arte— jende asko ez zebilelako
inguru horretan.

Zer kontatzen du filmak? Fa-
milia baten —Etxebesteta-
rrak— komeriak. Azken or-
duan dirurik gabe gelditu dire-
lako, Marbellara oporretara
ezin joan eta etxean itxita, itxu-
rak egiten, gelditzen den fami-
lia baten gorabeherak.

Protagonistak Elena Irureta,
Pako Sagarzazu, Ramon Agirre
eta Iban Agirre aktoreak dira.
Bi zuzendariak ezagunak dira
orain arteko egin dituzten film
laburrengatik: 40 ezetz eta
Txotx. Altunak Topeka ere egin
zuen. Bien lehen film luzea da.

Trailerra laister ikus ahal
izango da, Donostiako Zine-
maldian, Euskal Zinemaren
egunean. Abendu-urtarrilean
muntaketa bukatu eta ez dakite
oraindik noiz estreinatuko den.

Gasolindegian hasierako eszena filmatzen. JOXEMI 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 2233 hotzena 1188 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


