
ALDABA-IRURA�

Dantzariak,
jaietako 
protagonista
Bihar jarraituko dute
sanmiel jaiek�5

AAzzookkaakk  eettaa  eerrrroommeerriiaa  jjeennddeettssuuaakk
AZOKAK�Bidegoianen eta Ibarran jendetza
bildu zen bertako produktuak ikusi eta 
dastatzeko; Otañok irabazi zuen aizkoran

ERNIO�Azken erromerian ‘Kutsidazu
bidea, Ixabel’ antzezlana izan zen 
ustekabea, jendetzaren gozamenerako�4-5-6

TOLOSA�

Gutxigatik
galdu dute
lehen 
partidua
Futbolariek 4-3 galdu
dute Errenterian�3

ARESO�

37 mila eurotik gora
jaso dira uso-postuen
enkantean
Urteaga mendiko 3. postua 4.231
euro ordaindu dute�7 Uso postuen enkanteko irudi bat Aresoko udaletxean. J.ASTIBIA

Zelatun. Ernioko iraileko azken erromeria aprobetxatuz, jendetza bildu zen igandean Zelatunen Kutsidazu
bidea, Ixabel antzezlana ikusteko. Argazkian, protagonista guztiak saioaren amaieran. J.SAIZAR

Bidegoian. Artisauek ikusleen arreta jaso zuten Goiatzeko plazan;
produktuak, jatekoa eta edatekoa ez ziren faltatu igandean. O.ESKITXABEL

Ibarra. Ganadua izan zen igande goizeko azokako protagonista,
barazkiekin eta artisauekin batera. I.TERRADILLOS
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ZZiilleeggii  ddaa  zzoorriioonnttaassuunnaa
lloorrttzzeeaa,,  ««nnoorrbbeerraarreenn
bbuurruuaa  eezzaagguuttuuzz  ggeerroo»»

IRATXE ETXEBESTE

Seigarren urtez, kontzientzia
globalari buruzko jardunal-
diak antolatu ditu Sanatana
Dharma, Tolosako Yoga Elkar-
teak egunotarako. Zorionaren
sekretua izena jarri diote sus-
tatzaileek ekimenari, eta, bes-
teak beste, zoriontasuna nola
bila daitekeen azalduko omen
dute, ostirala bitarte, egunero
Antonio Maria Labaien kultur
etxean eskainiko dituzten hi-
tzaldietan.

Atzo egin zuten yoga elkarte-
koek lehen solasaldia. Sanata-
na Dharma eskolako zuzendari
Bharat Martinek Zeure burua

GIZARTEA�

‘Zorionaren sekretua’ izeneko jardunaldiak ari dira egiten
egunotan Kultur Etxean, kontzientzia globalaren inguruan

finean, eta alor horretako pro-
fesionalek —hala nola, senda-
gile, terapeuta, irakasle, psiko-
logo...— emango dituzte. «Au-
toezagutzaren bitartez gure
bizitza nola hobetu dezakegun
esango dugu solasaldi horieta-
ko bakoitzean», esan du Bharat
Martinek. Izan ere, norberak
bere burua ezagututa zilegi da,
Zorionaren sekretua ekimena-
ren bultzatzaileek uste dute-
nez, «osasuna, ongizatea, ba-
kea, zoriona... lortzea».

Irekia eta dohainik

«Jende guztiari irekita egongo
dira jardunaldiak», antolatzai-
leek diotenaren arabera. Zeren
eta gai horretan interesaturik
dauden herritarren artean
«komunikazio, gogoeta eta za-
balkuntza foro bat sortzeko as-
moa» dute yoga elkartekoek:
«Eztabaida sortu nahi dugu
ongizatea, poza, osasuna, ba-
kea, zoriona edo gisa horreta-
ko gairen baten inguruan inte-
resa duen jendearen artean,
eta horretarako, behar-beha-
rrezkoa da herritarren iritziak
eta ekarpenak jasotzea».

Orohar, yogari, barneko ba-
keari eta giza jarrerei buruz
ariko dira egunotan gai horie-
tan adituak diren irakasle eta
sendagileak, eta guztiek ere
zoriona lortzeko bideak zehaz-
tuko dituzte solasaldietan.
20:00etan hasiko dira hitzal-
diak Kultur Etxean, eta sarrera
dohainik izango da bertara
hurbildu nahi dutenentzat.

Garagardo Festak jende andana bildu du aurten ere. AMAIA BELAUNZARAN

«Balantze ona» egin dute
Garagardo Festari buruz

GARAGARDO FESTA�

Saltxitxa, piper eta postreen kopurua %10
igo da; garagardo eta ukondoena, mantendu

I. ETXEBESTE

«Aurtengo balantzea ona da;
argi dago Tolosako Garagar-
do Festak arrakasta handia
duela, ez bakarrik herrita-
rrentzat, baita kanpotarren-
tzat ere; jende askok esaten
duen bezala, Inauteriak ken-
duz gero herrian eta taberne-
tan giroa sortzen duen festa
garagardoarena da». Halaxe
esan dio HITZAri Garagardo
Festaren antolatzaile Isabel
Salaberriak: «Ostegunean he-
rriko jendea eta asko ibili zen,
ostiralean jendez gainezka
egon zen Zerkausia eta ingu-
ruak eta badakigu esertzeko
lekurik ez, eta elkarteetara
joan zirela azokan afaria har-
tuta jatera; larunbatean iaz
baino jende gutxixeago ibili
ote zen errezeloa daukagu eta
igandean, betiko moduan, fa-
miliak-eta izan ziren gehien».

Garagardoari dagokionean,
iazko litroei eutsi diela esan
dute antolatzaileek, baina,
beste alde batetik, zalantza
egiten dute aurten garagardo
arrunta ez eduki izana onera-
ko edo txarrerako izan den.

Saltxitxen, Ibarrako pipe-
rren eta postreen kopurua
%10 igo da, eta ukondoak «iaz
saldutakoen parean ibiliko di-
rela uste dugu». Hala eta guz-
tiz ere, ukondoekin arazoren
bat edo beste izan dute aur-
tengoan, «batzuk lixiba usai-
na zeukatelako». Hornitzailea-
rekin hitz egin zutela, eta hark
partida baten arazoa izan zela
erantzun ziela dio Salabe-
rriak. «Barkamena eskatu di-
gu, baina hori ez da kontua».

Alde horretatik, barkamena
eskatu nahi diote Garagardo
Festaren antolatzaileek bal-
dintza onetan ez zegoen ukon-
doa eskaini zitzaienei, «ondo
erretzen hainbeste saiatu eta
gero ez baita bidezkoa jendea
gustura ez geratzea». Sukal-
dera ukondoa ona ez zegoela
esatera inguratu zirenei beste
bat eman zieten arren, denak
ez ziren hara joan, eta «berezi-
ki horiei eskatu nahi diegu
barkamena», diote.

Datorren urtean ez zaie ho-
rrelakorik gertatuko, «aldez
aurretik, behar diren neurri
guztiak» hartuko dituztelako
Festaren antolatzaileek.

2 tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
ASTEARTEA, 2004ko irailaren 28a TOLOSA

Tolosa. Alde Zaharrean hainbat
etxebizitza salgai 119.000 eurotik
aurrera.
Tolosa. Korreo kalean, 2 logela
etxebizitza salgai, estreinatzeko
erabateko berrikuntza egin ondoren.
Tolosa. Amaroz auzoan oso egoera
onean dagoen etxebizitza salgai. 
Tolosa. Pablo Gorosabel, 12 urte
dituen eraikuntzan, pisu altua,
igogailu eta berokuntzarekin, garajea
aukeran.
Tolosa. Larramendi, pisu ederra
garajearekin salgai.
Tolosa. Gernikako lorategian, 108

m2, pisu ederra salgai,
trastelekuarekin.
Tolosa. Araba etorbidea. Pisu ederra,
garajea eta trastelekuarekin.
Berokuntzarekin. Bista ederrak eta
eguzkitsua.
Tolosa. Foruen etorbidean guztiz
berritutako etxebizitza salgai.
Ikustekoa!!!
Tolosa. Erdialdean azkeneko pisua
terraza ederrarekin, aukera
paregabea!!! 
Ibarra. Argindegi, hiru logela,
egongela, sukaldea, bainugela,
berokuntzarekin.

Ibarra. Julian Gaiarren. Berritutako
etxebizitza salgai. Hiru logela,
sukaldea, egongela eta komuna.
Berogailuarekin. Guztiz kanpoaldera.
Ibarra. Eraikuntza berriko bi logelako
etxebizitza salgai, garajea aukeran.
Anoeta. Hiru logela, egongela,
sukaldea, komuna, trastelekua.
Sartzeko moduan.
Villabona. Etxeondo, pisua ganbara
eta gareje itxiarekin.
Villabona. Kale Berrian 180 m2-ko
etxebizitza berokuntzarekin.
Villabona. Errota, pisua ganbara eta
garaje itxiarekin.

Villabona. Kale Nagusian hainbat
etxebizitza salgai. 132.223 eurotik
aurrera.
Berrobi. Eraikuntza berriko
etxebizitza salgai. Pisua, trastelekua
eta garajearekin.
Berrobi. Bi logelako pisu merkea.
Toki lasaia. 141.839 euro.
Andoain-Urnieta. Hainbat
etxebizitza berri eta 2. eskukoak.
Pabilioi eta lokaletan. Aukera
handia; salmentan eta alokairuan.
Peñiscolan. Apartamentu ederra
salgai, terraza ederrarekin. 
Informazioa Ernio: 943 65 50 37.

iragarki laburrak�

EEGGIITTAARRAAUUAA�

Kontzientzia globalari buruzko
VI. jaurdunaldiak atzo hasi
ziren Kultur Etxean, eta ostirala
bitarte, hitzaldiak izango dira
egunero 20:00etan hasita.
Sendagileek eta irakasleek
gidatuko dituzte solasaldi
horiek, eta herritar guztiek
hartu ahal izango dute parte.

GAUR

20:00. Hitzaldia: yoga
egunerokotasunean. Gerardo
Escarza Kesava, yoga
irakaslearen eskutik.

BIHAR

20:00. Barneko bakea.
Manuel Paz Madhava,

Sanatana Dharma yoga
eskolaren sortzaile eta
lehendakari eta meditazio
irakaslearen eskutik.

ETZI

20:00. Giza jarrerak. Javier
Aizpiri Kalki; bioespinologoa
eta yoga irakaslea da
Zaragozan (Espainia).

OSTIRALA, URRIAK 1

20:00. Yoga: xumea izatearen
artea. Alfredo Iglesias Druva-k
eskainiko du solasaldia.
Medikuntzan doktoratua eta
homeopata da. Medikuntza
vedikoa eta ayurbedaren
irakaslea ere bai.

ezagutu ezazu, zorionaren se-
kretua da hitzaldia eskaini
zuen jardunaldiei hasiera ema-
teko.Yoga eta meditazio irakas-
lea da Martin, eta baita talde te-
rapeuta ere. Norberaren burua
ezagutzeak gizabanakoari
«mesede» egiten diola esanez
hasi zuen solasaldia, eta hain-
bat ildo zehaztu zituen jarraian
autoezagutza hori ahalik eta
ongien egin dadin bermatzeko.

Gaur izango da jardunaldie-
tan bigarrena, eta urriaren 1a,
ostirala, bitarte egunero eskai-
niko dituzte hitzaldiak Tolosa-
ko Kultur Etxean. Antolatzaile-
en esanetan, jardunaldiak «hi-
tzaldi ezberdinak» izango dira



DDeennbboorraallddiikkoo  lleehheenn  ppaarrttiiddaa
ggaalldduu  dduu  TToolloossaakk,,  gguuttxxiiggaattiikk

LEIRE MONTES

«Jokalariek oraindik ere ez
dute sinisten galdu izana».
Hala mintzatu zaio HITZAri Jose
Mari San Sebastian Gorengoen
Mailako Tolosa CF taldeko de-
legatua. Haren esanetan, parti-
da osoan nagusi izan arren,
«zorte txarrarengatik eta ate
aurrean egindako hutsenga-
tik» galdu zuten norgehiagoka
urdinek.

Lehenengo zatian nahiko pa-
ttal aritu ziren Tolosakoak. Gol
aukera dezente izan zituzten,
baina ez zuten asmatu jokal-
diak amaitzen. Bigarren zatian,
baina, «esnatu» egin ziren:
atsedenaldiak entrenatzailea-
rekin izandako solasaldiak eta
Tourinek bigarren zatia hasi
eta berehala sartu zuen golak
eragina izan zuten nonbait.
«Bigarren zatian gu izan ginen
nagusi. Haiek ezin zuten beren
areatik atera; eta guk, aldiz, tin-
ko eutsi genien erasoei. Fisiko-
ki nekaturik nabaritzen zi-
tzaien, eta gu oraindik sasoiko
geundela aprobetxatuz, lehia
bukaera-bukaeraraino man-
tendu genuen», azaldu du San
Sebastianek. Epaileak zortzi
minututan luzatu zuen partida,

FUTBOLA�

Nagusi izan arren, urdinek zorte txarra izan zuten eta huts egin zuten ate aurrean

Tolosa eta Aloña Mendi lehian, Berazubin, artxiboko irudian. M.SOROA

eta luzapeneko minutu horie-
tan ere gol aukerarik izan zuen
Tolosak. Baina partida berdin-
tzeko azken aukeran ere huts
egin zuen. «Zorte txarra, zortxe
txarra», dio penaturik, delega-
tuak. Era berean, Gorengoen
maila oso parekatua dela go-
goratu du: «Berdintasun han-
diko Liga honetan amaiera arte
lehia estua izango dela ikusi
dugu berriro».

Gorka Blancok partida oso-
an erakutsitako maila goraipa-
tu du San Sebastianek. Regilla-
garen, Ilunberen eta Arangure-
nen lana ere azpimarratu du:
«Lehena oso ondo aritu zen bi-
garren zatian, eta beste biek
haize freskoa eman zioten tal-
deari».

Datorren larunbatean Are-
txabaleta hartuko du Tolosak
Berazubin, 16:30ean.

tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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AASSTTEEBBUURRUUKKOO  EESSKKUUAALLDDEEKKOO  KKIIRROOLL  EEMMAAIITTZZAAKK�

FUTBOLA

Gorengoen Maila.
Touring - Tolosa 4-3
Sailkapena�
1. Orioko 9 puntu
2. Hondarribia 8 puntu
3. Zestoa 8 puntu
4. Ordizia 7 puntu
5. Touring 7 puntu
6. Pasajes 7 puntu
7. Mutriku 7 puntu
88..  TToolloossaa 77  ppuunnttuu
9. Trintxerpe 7 puntu

Lurraldekako 1. maila.
Altsasu - Aurrera 1-0
Tolosa B - Astigarragako 0-1
Sailkapena�
1. Irun 1902 6 puntu
2. Euskalduna 6 puntu
3. Lengokoak 4 puntu
4. Allerru 4 puntu
5. Ostadar 4 puntu
6. Amara Berri 3 puntu
7. Astigarragako 3 puntu
8. Ordizia 3 puntu
9. Mariño 3 puntu
10. Roteta 3 puntu
11. Martutene 2 puntu
12. Behobia 1 puntu

13. Beti Ona 1 puntu
14. Vasconia 1 puntu
1155..  TToolloossaa  BB 00  ppuunnttuu
16. Gure Txokoa 0 puntu

Lurraldekako 2. maila.
Danena - Amaroz 2-1
Intxurre - Usurbil 2-1
Sailkapena�
11..  DDaanneennaa  44  ppuunnttuu
2. Sanpedrotarra 3 puntu
3. Lasarte Oria 3 puntu
4. Usurbil 3 puntu
55..  IInnttxxuurrrree 33  ppuunnttuu
6. Lazkao 1 puntu
77..  AAmmaarroozz 00  ppuunnttuu

Jubenilen Euskal Liga.
Tolosa - Lagun Onak 2-1

Kadeteen Euskal Liga.
San Ignacio - Tolosa 2-1

ARETO FUTBOLA

1. A maila.
Ibarra - Tomas Mingot 7-3

FUTBOL 7

1. maila.

Irish Guinnes - Lanbroa Dickens 4-2
Ibarrako GA - Knauf Dec. Nuñez 0-3
Sailkapena�
1. Cesar Rueda Seguros 6 puntu
2. Robers 6 puntu
3. Perku taberna 4 puntu
4. Callejo Lanperna 4 puntu
5. Zardoya Otis 4 puntu
6. St. Etienne Cafe Bar 4 puntu
7. La Kabutzia 3 puntu
8. Irish Guiness 3 puntu
9. B. Ignacio-Hondarribia 3 puntu
10. Zibbibo Dance Club 3 puntu
11. Cesar Rueda Seguros 3 puntu
12. Kroms 1 puntu
1133..  LLaannbbrrooaa  DDiicckkeennss 11  ppuunnttuu
14. Easo motor 0 puntu
15. Bataplan 0 puntu
1166..  IIbbaarrrraakkoo  GGaazzttee  AAssaannbbllaaddaa --11  ppuunnttuu

2. maila A.
Bar Shanti Kirolak - Papeleria Tamayo 5-3
Sailkapena�
1. Ekin Fisioterapia zentroa 4 puntu
2. Taberna Dani 4 puntu
3. Disco Bar Egur 4 puntu
4. Aseplan 4 puntu
5. Encofrados Iguazuri 4 puntu
6. Pub Egarri 4 puntu
7. Ron Cartavio 3 puntu
8. R. Izkina-Pasaia 3 puntu

9. In the line 3 puntu
1100..  BBaarr  SShhaannttii  KKiirroollaakk 33  ppuunnttuu
11. Cabo Rojo Pyxies 3 puntu
12. Eibartarra Dance Club 2 puntu
13. Fermax-Instalaciones GC 1 puntu
14. Sagardotegi Akelenea 1 puntu
15. Papeleria Tamayo 0 puntu
16. Nin Climatizacion 0 puntu

PILOTA: 
ELKARTEEN ARTEKOA

Kadeteen 1. maila.
Tartaloetxe - Zazpi Iturri 15-22
(Mikel Nazabal)
Gure Txeru - Zazpi Iturri 0-22
(Ropon-Leunda)
Elordi/Herrigin. - Zazpi Iturri 22-13
(Iraola-Jauregi)
Urnieta - Aurrera Saiaz 04-22
(Xabier Telletxea)

Gazteen 1. maila.
Zazpi Iturri 1- Añorga 1 22-16
(Elurbe-Mendizabal) 
Zazpi Iturri 2 - Hernani 1 17-22
(Zabala-Legarreta)
Txapagain - Aurrera Saiaz 07-22
(Koldo Galarraga)
Goierri - Aurrera Saiaz 22-04
(Beñat Iriarte - Xabier Galarraga)

Nagusien 1. maila.
Zazpi Iturri - Oskarbi 02-22 
(Aritz Ropon)
Zazpi Iturri 2 - Bergara 06-22
(Haritz Garmendia)
Aurrera Saiaz - Zazpi Iturri 05-22 
(Mikel Belloso-Iker Huarte
/Baez anaiak)

Nagusien 2. maila.
Zazpi Iturri - Altzatarra 22-20
(Iriarte - Martinez)

Nagusien 3. maila.
Aurrera Saiaz - Kuku 22-06
(Igor Aranzabe - Eneko Galarraga)
Aurrera Saiaz - Aldezaharra 22-08
(Ugaitz Renobales - Julen Mujika)

ZESTA-PUNTA: 
ELKARTEEN ARTEKOA

Kadeteak.
Donostia Jai Alai 2 - Beotibar 1 30-23
(Telleria - San Sebastian)

Nagusiak.
Zumaia 5 - Beotibar 1 35-34
(Arretxe - Errondosoro)
Gazteleku 1 - Beotibar 2 35-18
(Trabazos - Gonzalez)

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

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

TTOOUURRIINNGG� 4

TTOOLLOOSSAA� 3 

Touring. Anso, Martinez,
Muga, Encinas, Dorronsoro
(Esteban), Franco, Auzmendi
(Mitxelena), Neves (Montes),
Jimenez (Munarriz), Arrieta,
Maritxalar (Araneta).
Tolosa. Apezetxea,
Goikotxeandia (Aranguren),
U.Garmendia (Romero),
Sagastibeltza, Y.Garmendia,
Aierbe, Garagarza (Ilunbe),
Orue, Regillaga, Lasa, Blanco.
Golak. 0-1: Sagastibeltzak
(02m.); 1-1: Auzmendik
(09m.); 2-1: Dorronsorok
(38m.); 3-1: Maritxalarrek
(49m.); 3-2: Blancok (65m.);
4-2: Nevesek (69m.); 
4-3: Sagastibeltzak (75m.).



AAnnttzzeerrkkiiaa  ZZeellaattuunneenn

JOXEMI SAIZAR

Aspalditik zabaldutako zu-
rrumurrua zen eta here-
negun konfirmatu egin

zen. Gorringo antzerki taldeak
iraileko azken igandeko erro-
merian azkenaldi honetan hain
arrakastatsua izan den Kutsi-
dazu bidea, Ixabel antzezlana
eskaini nahi zuen Zelatunen,

GIZARTEA�

‘Kutsidazu bidea, Ixabel’ antzezlana izan zen iraileko 
azken erromeriko ustekabea Ernio azpiko zelaietan

Ikusle ugari bildu zen Zelatungo zelaietan antzerkia ikusteko. J.SAIZAR

retako zintak erosi eta gailurre-
an izana zen. Salda beroa har-
tu, eta bazkaltzen hasi aurretik,
ikuskizun aparta izan zuen Ha-
rrialdeko Aranguren base-
rrian Ixabel eta bere anaia, aita
eta amonarekin eta Alkizako
barnetegian euskara ikasten
Juan Martinek izandako aben-
turekin. Irrifarrea ez zuten ken-
du ikusleek emanaldi osoan.

Ernio azpian, eta halaxe izan
zen. Urtero hilabete honetako
igandeetan —batez ere azke-
nekoan— jende asko biltzen
bada Ernio inguruan, aurten-
goak ustekabe berezi hori izan
du.

Eguerdi partean izan zen.Or-
durako jende gehienak erreu-
maren aurkako burni uztaiak
bere gorputzetik pasatu, kolo-

4 tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
ASTEARTEA, 2004ko irailaren 28a TOLOSALDEA

Jende asko Ruper Ordorika entzuten
IRURA�Rupertorioa entzuteko asmotan, abeslari oñatiarraren jarraitzaile asko
elkartu zen igande arratsaldean Iruran. Aurretik frontoi berrian Mindegia, Vicente
eta Saralegi herri kiroletan eta Polonia eta Kataluniako dantzari taldeen
emanaldietan ere jende ugari bildu zen. Bihar jarraituko dute Irurako jaiek eta San
Migel zaindariaren eguna ospatuko dute. J.SAIZAR

Alegiako dantza taldeen emanaldia
ALDABA�Alegiako dantza taldeek erakusketa eskaini zuten herenegun
Aldabako San Migel jaietako egitarauaren baitan. Taldeko gaztetxoenek Sorgin-
dantza eta Altsasuko Iñauteriak dantzatu ondoren, helduen txanda iritsi zen.
Agurrarekin hasi zuten emanaldia eta Azeri dantza, Fandangoa, Arin-arina...
dantzatu zituzten ondoren. Jarraian, haur-jolasak izan ziren. O.ESKITXABEL

Ixabel eta Juan Martin antzezlaneko protagonista nagusiak. J.SAIZAR



GGooiiaattzzeekkoo  ppllaazzaa,,
jjeennddeezz  ggaaiinneezzkkaa

OLAIA ESKITXABEL

Herenegun jarri zen abian Bi-
degoiango XV. Kultur Astea eta
ez du nolanahiko hasiera izan.
Goiatzeko plazan kokatu zen
festa. Pilotalekuan, artisauak
eta baserritarrak euren pos-
tuak jarri zituzten; denetarik
aurki zitekeen bertan:eztia,ba-
razkiak, aloe verako produk-
tuak, pilotak, kaikuak, paste-
lak, aintzinako tresnak...

Enparantzan, berriz, sagar-
doa, txakolina eta sardinak ba-
natu zituzten doan. Batzuk, Er-
nioko erromeriatik buelta
eginda zeudelako eta besteak
bazkal ordua inguratzen ari ze-
lako gosetuta jende ugari ingu-
ratu zen sardinak erretzen ari
ziren lekura.

Eskulan tailerreko lanak

Herriko artisten lanek ere izan
zuten tokia herenegungo azo-
kan; eskulan tailerrean Bide-
goiango emakumeek egindako
lanak aurki zitezkeen. Teknika

BIDEGOIAN�AZOKA

Eskulanak eta produktuak ikus zitezkeen pilotalekuan; 
plazan, jatekoa eta edatekoa eskaini zituzten doan   

desberdinak erabilita eginda-
ko lanak zeuden ikusgai.

Garai bateko zeramika fabri-
kan egindako produktuak ere
jarri zituzten jendaurrean;
1927ko, eta fabrika istear zego-
eneko,1970.urteko,ontziak ere
aurkitzen ziren erakusgai.

Lanean. Goizean zehar kaikuak egiten aritu zen Nafarroatik gerturatutako artisau bat. O.ESKITXABEL

Saltzen. Eskuz, palaz nahiz zesta-puntan jokatzeko pilotak aurkitzen
ziren salgai postuetako batetan. O.ESKITABEL

Kultur Astea hasi besterik ez
da egin; larunbata bitarte eki-
taldi ugari antolatu dituzte.
Gaur, garapen psikologiaren
inguruko hitzaldia eskainiko
du Txus Kongil adituak; hitzal-
dia 15:00etan izango Bide-
goiango balioanitzeko gelan.
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Alegia. Eraikuntza berria, duplexak eta
etxebizitzak 34.500.000 pezetatik aurrera.
Inmo Etxesagasti. 943 69 68 56.
Altzo. Erabat berritua dagoen etxebizitza
salgai, 2 solairukoa, solairu bakoitza 85m2-
koa. 707 m2-ko lursaila du. 943 69 68 56. 
Ibarra. 69 m2-ko etxebizitza, trastelekua,
egongela, sukaldea eta 2 logela. Eraiki
berria, kanpokaldera begira. 4. pisua
igogailuarekin. Inmo Etxesagasti.
943 69 68 56.

Ibarra. 90 m2-ko etxebizitza, egongela, 2
logela, 2 bainugela eta jantzigelarekin.
Eguzkitsua. 943 69 68 56.
Lizartza. Baserri oso polita, 155 m2-ko 
2 solairu ditu, berritua, 1.800 m2-ko
lursailarekin. 943 69 68 56. 
Ordizia. 50m2-ko etxebizitza, 2 logela,
berrikuntza egin berria. Estreinatzeko.
25.000.000 pezeta. Ezin hobeto. Inmo
Etxesagasti. 943 69 68 56.
Ordizia. 85 m2-ko etxebizitza. Egongela,

sukalde handia, hiru logela, bainugela eta
trastelekuarekin. Berritu berria, altzariz
hornitua. 29.900.000 pezeta.  Inmo
Etxesagasti. 943 69 68 56.
Villabona. 185 m2 inguruko etxebizitza
zoragarria. Egongela, sukaldea-jangela, 5
logela, 2 bainugela eta trastelekua. Inmo
Etxesagasti. 943 69 68 56.
Villabona. 75 m2-ko etxebizitza. Hiru
gela, egongela eta sukalde amerikarra.
Aparteko sukaldea; bizitzera sartzeko prest.

34.000.000 pezeta. Inmo Etxesagasti. 943
69 68 56.
Zizurkil. 85 m2-ko etxebizitza. Egongela,
sukaldea, hiru logela eta komonarekin;
berritzeko. 36.000.000 pezeta.
Zizurkil. 90 m2-ko etxebizitza. Egongela,
sukaldea, lau logela eta komonarekin.
Kanpokaldera begira eta berritua.
Eskari handiagatik. Nekazal lursailak,
urbanistikoak, pisuak, txaletak, baserriak.
Saltzeko eta alokatzeko. 

iragarki laburrak�

Emakume bat hil da auto
batek harrapatuta

ANOETA�GIZARTEA

Hildakoa F.S.Z. da, 85 urtekoa; Bentaldea
industrialdeko errepidean jo zuen autoak

J.SAIZAR

Atzo 11:20ak aldera Seat Ibiza
auto batek emakume bat ha-
rrapatu zuen GI-3650 errepi-
dean, Anoetako Bentaldea in-
dustrialdean. Harrapatutako
emakumea F.S.Z. da, bedaiota-
rra jaiotzez, baina Anoetan
bizi zena, 85 urtekoa. Lesio la-
rriak jasan zituen eta Donos-
tiako Erresidentziara eraman
zuten. Arratsaldean hil zen
zauri larrien ondorioz.

Errepidea moztuta egon zen
karril batean eguerdiko
13:00ak arte eta Ertzaintzak
istripuaren agiria jaso zuen
ikerketa egiteko.

Batzarra atzeratu egin da

Heriotz honen ondorioz, Al-
kartasuna jubilatuen elkarte-
ak gaurko zuen ez ohiko ba-
tzarra ostegunera atzeratu du,
hildakoa elkarteko bazkidea
zen eta hileta elizkizuna
19:00etan izango delako.

Batzar hori etzi, osteguna,
egingo da 18:30ean egoitzan
bertan. Gai nagusia ostiralean
San Juan kalean zabalduko
den elkartearen egoitza be-
rria izango da. Urte bukaera
arte tabernaz eta garbiketaz
arduratu beharko dute jubila-
tuek eta horretarako bolunta-
rioak eskatzen dituzte.

Musika Eskolako izen-
ematea zabalik

AMEZKETA�MUSIKA

Urriaren 2a da izena emateko azken eguna;
helduek zein haurrek eman dezakete izena

O.ESKITXABEL

Amezketako Musika Eskolak
laister ekingo dio ikasturte
berriari; izena emateko epea
zabalik aurkitzen da.

Zazpi ikastaro eskainiko
dira aurtengo ikasturtean.
Hiru eta zortzi urte bitarteko-
entzat musika tailerra eskaini-
ko da; asteazkenetan, 15:00-
etatik 16:00etara, eta, ostegu-
netan 17:00etatik 18:00etara
izango da.

Trikitixako, panderoko eta
akordeoiako eskolak ostirale-
tan izango dira. Solfeoko eta
pianoko eskolak, berriz, aste-
arteetan, astezkenetan, oste-

gunetan eta ostiraletan izango
dira. Kitarrako eskolen egu-
nak zehazteke daudela azaldu
dute Musika Eskolako ordez-
kariek.

Ostirala, azken eguna

Haurrek nahiz helduek eman
dezakete izena Musika Esko-
lako ikastaroetan.

Informazio edota argibide
gehiago nahi izanez gero, Mu-
sika Batzordeko telefono zen-
bakira deitu daiteke: 690 34
90 09 (Agurtzane).

Interesatuek ostirala, urria-
ren 2a, baino lehenago eman
beharko dute izena.



BBeessttee  uurrtteeeettaann  bbaaiinnoo  jjeennddee
ggeehhiiaaggoo  iizzaann  ddaa  aazzookkaann

IÑIGO TERRADILLOS

Eguraldi polita lagun zela jen-
de ugari gerturatu zen igande-
an Ibarrara, Bertakoa, ezagu-
tzekoa! azokara. Euskal Herria
kalean bertako produktu ugari
izan ziren ikusgai jarri zituzten
36 postuetan. Beko Bide kale-
an, berriz, bertako baserrieta-
ko behiak, txekorrak, zezenak,
astoak, ardiak eta ahuntzak
ikusi ahal izan ziren, besteak
beste, txikienak zaldi gainean
zebiltzan bitartean.

Hauspoa kultur elkarteak
antolatzen du azoka hau eta
aurten bosgarren urtea egin
du. Antolatzaileak oso gustura
ageri dira aurtengo azokak
eman duenarekin, «beste urte-
etan baino jende gehiago» izan
dela batetik eta abereen alde-
tik ere aurtengoan «abere
gehiago ekarri dituztela base-
rritarrek» aipatu baitute. Hala
ere, datorren astean bilduko
dira azoka antolatzen ibili dire-
nak aurtengotik atera beharre-
ko ondorioak ateratzeko.

10:00etan ireki zen azoka eta
14:00ak arte hainbat ekitaldi
izan ziren tartean. Talo tailerra
egin zuten haurrentzat eta
asko izan ziren ikastera gertu-
ratu zirenak.

IBARRA�AZOKA

Antolatzaileak pozik agertu dira ikusle eta erakusleen partaidetzarekin; 36 postu
izan dira ikusgai; abereetan ere aukera handiagoa izan da aurtengoan 

Taloak dastatzeko aukera izan zuten igandean Ibarrako Euskal Herria kalera bertaratu zirenek. IÑIGO TERRADILLOS

Azokaren beste puntu ga-
rrantzitsua Gipuzkoako erla-
zain elkarteak antolatzen duen
eta Ibarran hirugarren aldiz
egin den VII. Ezti Lehiaketa
izan zen. Amezketarra eta bi el-
duaindar izan ziren lehenengo
hiru postuetan geratu zirenak
eta trofeoa irabazi zutenak eta
baita ere Euskal Herriko Txa-
pelketarako txartela lortu zute-
nak.

Interesgarria izan zen, baita
ere, Unai Otaño (Orita) eta Je-
xux Mari Mujika ibartarrak au-
rrez aurre ipini zituen aizkora
apustua. Azken unerarte ber-
dindurik izan ziren bi aizkola-
riak eta azken egurrean, alde
pixka batekin, Unai Otañok ira-
bazi zuen.

Bertara joatea ohitura bihur-
tzen ari den azoka dugu hau,
herria hobeto ezagutzeko au-
kera ematen duena.

Unai Otañok (eskuinean) irabazi zuen aizkora apustua. I. TERRADILLOS
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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 

GUARDIAKO FARMAZIAK
Gaur. Bronte C., Korreo kalea
20 (Tolosa). 943 67 60 13
M.Plaza. 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

Barazkiak, artelanak, argazkiak...izan ziren ikusgai. I.TERRADILLOS

SSAAIILLKKAAPPEENNAA�

EZTI LEHIAKETA

1. Axintxio Karrera
(Amezketa)
2. Simon Nazabal (Elduain)
3. Joxe Mari Larreta
(Elduain)

SALGAI 
Autoa. Hyundai Lantra salgai.
Sei urte. 686 87 04 07.

iragarki laburrak�



UUssoo--ppoossttuueenn  eennkkaanntteeaa
bbuukkaattuuttaa,,  3377  mmiillaa  
eeuurroottiikk  ggoorraa  jjaassoo  ddiirraa

JAIONE ASTIBIA

Larunbat iluntzea zen eta Are-
soko udaletxeko batzar aretoa
jendez gainezka ageri zen,
gehienak gizonezkoak, eskuko
behatzak kontatu ahala ema-
kume izan ezik, eta adin guztie-
takoak. Denak ehiztariak, ur-
duri eta kanpokoak. Herrian
bertako jotzailea, bakarra,
ikusle modura dezente bildu
baziren ere. Eta udal ordezkari
eta langileak mahaitik, hura
guztia zuzentzen:alkatea eta zi-
negotzi bat, beste bi laguntzai-
lerekin, kalkulagailua eskutan;
idazkaria, esleipenen ziurtagi-
riak ematen; eta albientea «ea
zeinek hobetzen duen?» gal-
dezka, behin eta berriz. Hauxe
zen larunbatean, Urteagako
uso-postuen enkanteko biga-
rren saioan ikus zitekeena.

Larunbat honetan zortzi bu-
rutu zen enkante honen lehen
saioa. Bertan 27 uso-postu ate-
ra ziren, gehien eskaintzen
zuenarentzat eta sexteoko
epea ireki. Bost postu izan ezik,
gainerako guztiak berriz ere

ARESO�GIZARTEA

Urteaga mendiko hirugarren ehiza-postua 4.231 euroraino
ordaindu da, herrian sekulan ordaindu den gehiena

Urteagako uso-postuen enkanteak ehiztari asko erakarri zituen larunbatean. JAIONE ASTIBIA

enkantera atera ziren, seiren
bateko gorapena jasan zutela-
ko epe horren barruan.

Eta emaitzak ez ziren zalan-
tzakoak izan: Urteagako uso
postuak erabiltzearen truke,
30.888 euroko dirutza (lehen-
go 5.139.331 pezeta) eskuratu
zuen Udalak, enkantea buka-
tzeko egindako azken saio ho-
netan. Kopuru horri, BEZari da-
gokion %16a eta administrazio
gastuengatik beste %4a eran-
tsi behar zitzaiola argitu zuen
Aresoko Udaleko idazkariak
berak, saioa hasi aurretik, jo-
tzaileak jakitun egon zitezen.
Azkenean, beraz, guztira, 37
mila eurotik gora eskuratu zi-
tuen Udalak, iaz baino ia 7.500
euro gehiego.

Esan behar da, saioa bukatu
zenean, postuen jabeek haien
balioak, orduantxe bertan utzi
behar izan zituztela, udal erre-
gistroan.

Ñabardurak

Kontuak kontu, bertakoek
adierazi zutenaren arabera

beti ere, beste urteetan baino
jendetsuago izan zen enkante
saioa. Jotzaile gehienak, Gipuz-
koa aldekoak, Donostia ingu-
rukoak ziren esan zutenez, Iru-
ñerritik etorritako batzuk ere
bazirelarik. Enkantera aterata-
ko postuetatik bakarra gelditu
zen Aresoko bertako herritar
batentzat. Gainerakoak kanpo-
ko jendeak hartu zituen.

Han bertan batek baino
gehiagok aipatu zutenez ere,
aurten haina diru ez omen da
ordaindu postuengatik. Eta na-
barmendu zuten sekulan pos-
tu batengatik ordaindu den
gehiena ere, larunbatean esku-
ratu zela, 3. postua (birigarro-
tarakoa omen) 4.231 eurotan
esleitu baitzen.

Edozein moduz, ordu eta er-
diko saioan, tantoka-tantoka,
hasierako prezioak 15 aldiz, 8
aldiz, hobetu ziren kasuak izan
ziren, hasierako prezioa «ba-
xua» zelako. Baina, ustez aurre-
ko saioan asko jotakoak ere ja-
bez aldatu ziren berriro, balioa
bikoiztera iritsiz, arestiko 3.
postua kasu.

tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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Ehiztari bat zauritu da
mendiko istripu batean

LEITZA�GIZARTEA

Albiño parajetik helikopteroz erreskatatu eta
eritetxean dago, zaurietatik sendatzen

J. ASTIBIA

Igande eguerdian 14:30 alde-
ra, J.M.G.A. leitzarrak istripua
izan zuen ehizean ari zen
mendian, Albiñoko parajean.
Nonbait taldeari ihes egin
zion zakurra bilatu eta buel-
tan lagunengana zihoala,
irrist egin eta gero.

Badirudi, irrist egin eta,
leku maldatsua eta soil sama-
rra izaki, bizkarrez, aldapan
behera, arrastan, bide luzean
joan ondoren, azkenik koska
batetik behera erori zela giza-
seme hau eta mendizulo bate-
an gelditu zaurituta.

Erorketa zalapartatsua iku-
sita, hasierako uneetan, ero-
riaren ondorioz, kolpe han-
diez gain, zenbait hezurren
hausturak ere, batez ere alda-
ka aldean, izan zitzakeela uste
izan zuten bere kideek eta
bertara ekarrarazi zuten me-
dikuak berak ere. Dena den,

paraje horren ezaugarriak
kontutan hartuta —oso mal-
kartsua eta ibilgailuak berta-
ra joateko sarbide oso zaile-
koa ez bada, ezinezkoa—, zau-
ritua handik ateratzeko
helikopteroaren laguntza (Na-
farroako Gobernukoa) behar
izan zuten, mugitu zitekeela
ziurtatu eta lehendabizi, leku
garbiago batera garraitu on-
doren. Suhiltzaileen anbulan-
tzian eraman zuten Iruñera,
Nafarroako Ospitalera eta
bertan, ingresatuta gelditu
zen.

HITZAk atzo jakin ahal izan
zuenez, zauriak ez ditu hasie-
ran uste zuten bezain larriak.
Baina, hala ere, femurra atera-
ta zuen, (igandean bertan ja-
rri omen zioten bere lekuan),
eta zenbait saihets hezur
arrailatuta ditu, gorputz guz-
tia kolpez josia izatez gain,
erorikoaren eraginez. Senda-
tze bidean omen da.

Hileroko kontzentrazioa
burutu da asteburuan
LEITZA�Ostiralean, hileroko azkenekoan burutu ohi den
presoen aldeko kontzentrazioa burutu zen, Leitzan ere, Euskal
preso politikoak etxera lema zeraman pankartaren atzean.
Kasu honetan, dozena bat lagun inguru bildu ziren, Lopene
aurreko iturriaren aurrean, eta hogeita hamar, berrogei bat
minuturen burura, ekitaldia bukatutzat jo zuten,
astelehenerako deituta zegoen manifestaziorako deialdiarekin
ere bat egiteko gogora ekarri ondoren. J. ASTIBIA

ESKERTZA�

PPAABBLLOO  ZZUUBBEELLDDIIAA  OOTTEEGGII jaun hil berriaren 
senideen partetik, eskerrak samin agurra bidali
zenuten eta hileta elizkizunetara etorri zineten
guztioi. 

TToolloossaa, 2004ko irailaren 29a



URTE ASKOAN
Irati Garmendia Alkaiaga
(Zaldibia). Gaur 6 urte. Osaba-

izebak, Ibon eta Idoiaren partetik.

Trainerilla bat eta lau batel dituzte Tolosaldeko arraunzaleek bere kirola praktikatu ahal izateko. AITOR ELDUAIEN

OOrriiaakkoo  uurreettaann  bbooggaa
TOLOSA�Berrogeitik gora arraunlari beterano eta gazte, neska eta mutil,

aritzen dira Oria ibaian entrenatzen, aisia eta kirola uztartuz 

AITOR ELDUAIEN

Donostiko Akuariumaren
pean gertaturikoak ger-
tatu... tostako arraun

denboraldia amaitu da. Gorka
Salaberriak eragin zigun guri
irrifarra iraileko bigarren igan-
dearen atarikoan: Urdaibaiko-
entzat Astillero pastillero. Ea-
rra huan! Baina, ttak, kanta-
briarrek eman zuten pieza
osoa etxera: trapua, erreko-
rrak, loria, eta urdaia, hura ere
bai.

Harekin, ordea, ez zen dena
amaitu. Jokatu dituzte geroztik
bizpahiru estropada. Azkene-
raino zukutu dira arraunlariak.
Orain hartuko dute deskantsu
koittaduek. Ipurtatzeko haragi-

AAGGEENNDDAA�

AURKITUTAKOAK

Belauntza-Ibarra. Buru
urdineko perikito zuria
aurkitu dute. 943 67 02 89
telefonora deitu.
Ibarra. Motxila txiki bat
aurkitu dute bizikleta
osagarri batzuekin. Deitu
696 79 17 93 telefonora.

DEIALDIAK

Amezketa. Musika eskolan
izen-ematea zabalik urriaren
2 arte. 690 34 90 09.
Berastegi. Eskolaz kanpoko
ikastaroetan izena eman
daiteke eskolan bertan. 
Bidegoian. Garapen
psikologiaren inguruko
hitzaldia eskainiko du Txus
Kongil adituak gela
balioanitzean 15:00etan.
Kultur Astearen baitan.
Ibarra. Gimnastika
erritmikoan izen-ematea.
629 11 20 61.
Irura. Aiton-amonak iloben
zaintzan solasaldia  herriko
jubilatuentzat 17:00etan.
Tolosa. Gimnastika
erritmiko eskolan izen-
ematea Igarondo igerilekuan
eta Tolosa CFko bulegoetan.
Villabona. Euskara ikasteko
laguntzak. 943 69 35 01.

ZINEMA

Tolosa. Cuestion de pelotas.
19:30ean eta 22:30ean
Leidor zineman. Ikuslearen
eguna. 

ZZOORRIIOONN  AAGGUURRRRAAKK�

biziko arrasta, eskuetako ba-
bak, abdominaletako mina,
bihotza atera beharrean ibil-
tzea,... amaitu dira puska txiki
baterako. Kirol gogorra da gero
tostako arrauna! Eta polemi-
koa, noski. Beti bada saltsaren
bat! Eta saltsa nahasten duten
saltseroak ere asko dira, bai.

Bada, hemen, gurean, Tolo-
san, ere, parekotasunik ez da
falta: saltseroak ugari —baltse-
ro deitzen dituenik ere bada—,
ipurtatzeko arrastak eta baba
batzu batzu ere bai, irrifarrak
mila, eta Akuariumaren faltan
Nautikoa deitzen dioten Zer-
kausiko azpialdea. Umorea na-
gusi! Eta denboraldia jarraia
da, ez du etenik.

Zaharberritutako egurrezko

trainerilla bat eta hiru batel,eta
zuntzezko beste batel bat, be-
ren arraun joko eta guzti. Hori
da oraingoz duten hondarea.
Hori eta gainezka duten ilu-
sioa.

Eguna joan eguna etorri,
jende mordoska biltzen da
Oriako uretan arraun egitera.
Badira egunak 40 bat lagun
biltzen direnak, beste batzue-
tan 15 edo 20 bilduko dira, bai-
na den denak egun eta ordu
berean bilduz gero, ziento erdi
batetik gora seguru. Arrauna,
arraunlariak, Tolosan!

Orain atzera duela ia hogeita
bost urte arte bezalatsu, ibaia
kolorez jantzi dute, bizitasuna
eman diote, aisialdirako eta ki-
rolerako berreskuratu dute. Hi-

ruzpalau urteko azpilanaren
fruitua da egungoa. Oroimene-
an bero daukagu oraindik ira-
gan sanjoanetako beteranoen
eta hasiberrien arteko batel
estropada erakustaldiaren
arrakasta. Horratx emaitzetako
bat. Eta guztiarekin zaletasuna
piztu egin da berriro.Neska eta
mutil, denak berdin! Hori da
hori gazteen emana! Eta bete-
ranoen erakutsi nahia ere. Ai-
sia, kirola, desafioak, lehiake-
ta... dena uztartu nahirik dabil-
tza orain lanean. Ur eremuak
ez die nahi bezain besterako
ematen, Nafar Zubi azpiko pre-
sa erretiratu dutenetik are gu-
txiago, baina dagoenarekin
urrutira iritsi litezkeela eraku-
tsi dute jada. Boga!
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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 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
Lore (Anoeta). Gaur 2 urte.
Zorionak eta muxu handi bat

familiaren partetik.


