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Presaka 
bizi
gara

Presaka bizi gara. Ez
dago lasai bizitzerik.
Presaka dabiltza au-

toak kaminoan, bizitza auto-
karrera bat balitz bezala.
Teknologia ere izugarrizko
abiadan doa. Begiratu bes-
tela informatikari eta ikusi
nolako martxa daraman
gero eta programa azkarra-
goak, eraginkorragoak eta
perfektoagoak asmatuz,
erabiltzaile bakoitzari bere
mundutxoa sortuz eta jen-
dea gero eta berekoiagoa
bihurtuz. Hor dabiltza he-
gazkinak atzera eta aurrera
gelditu ere egin gabe.Presa-
ka egiten dira negozioak eta
burtsako jardunaldiak, di-
rudunak dirudunago izan
daitezen eta pobreak pobre-
ago. Presaka hartzen dute
askotan armaz gainezka
dauden nazioetako buruza-
giek gerra deklaratu eta
errugabeak hiltzeko eraba-
kia, eta demokrazia babes-
teko eta terrorismoa suntsi-
tzeko dela esaten digute.
Beti bilatzen dugu presaka
ibiltzeko arrazoiren bat.

Presa hemen, presa han,
presaka etxean, lantokian,
kalean eta baita mendian
ere.Mendian ere bai? Bai.Ez
al dituzu ikusi Aizkorriko
maratoian mendi-korrikala-
ri superatletikoak? Osasu-
na garrantzitsua da baina...
presaka prestatzen ditugu
janariak, eta presakago jan.
Presaka hazten dituzte ha-
rategietan zintzilik ikusten
ditugun oilasko zuri horiek
edo berotegietako baraz-
kiak. Kulturak ere badu
bere garrantzia, eta presaka
irakurtzen ikasi behar da li-
buru asko daukagulako
zain.

Hori guztia horrela dela,
orain abiadura handiko tre-
na jarri nahi digute nik ez
dakit noren onerako eta ziur
aski lasaiago bizi nahi du-
gunon kalterako. Lehen az-
kar, eta orain azkarrago?
Nik neuk behintzat, abiadu-
ra txikiko bizitza nahi dut lu-
zaro eta zoriontsuago bizi-
tzeko.

Eta umore pixka batekin
bukatzeko, honela esaten
omen zion bere aitonak bi-
lobari etxetik zalapartaka
irteten ikusten zuenean:

- Hi, moteil, egunen bate-
an joan baino lehen etorri
egingo haiz.

UUZZTTUURRRREETTIIKK�
JOXAN ORMAZABAL

«Ingurura begiratuta
emakume gazteak indartsu

gatozela sumatzen da»

OLAIA ESKITXABEL

Argitxu Zabalak hartu du Jesus
Mari Orbegozoren lekua uda-
letxean; ekainean, eta Orbego-
zok dimisioa aurkeztu ondo-
ren, sanjoanak iritsi baino lau
egun lehenago izendatu zuten
alkate.
Zinegotzi hasi zenuen legeal-
dia eta alkate amaituko duzu. 
Orbegozok dimititu egin zuen
maiatza inguruan; eta gainon-
tzeko sei zinegotzien artean al-
katea izendatu behar genuen.
Zinegotzietako bat alkate fun-
tzioa betetzeko prest agertu
zen, baina soldataren trukean.
Abaltzisketa bezalako herri txi-
ki batean diru gutxi dagoela
kontuan izanda soldatarik
gabe lan egingo zuen norbait

behar genuela argi geneukan
beste zinegotziok. Era berean,
inork ez zuen bere gain hartu
nahi alkate izatearen ardura.
Azkenean, bost zinegotzion ar-
tean zozketa egin genuen eta
nire izena atera zen.
Eta nola izan da hortik aurre-
rakoa?
Hasieran, mundua gainera ero-
ri zitzaidan; eta hurrengo bi as-
teak oso gogorrak izan ziren.
Dena berria da eta asko ikasi
behar da.
Baina eginkizun horretan
beste zinegotzien laguntza
ere izan duzu, ezta?
Zozketa egin genuenean argi
utzi genuen ateratzen zena ate-
rata ere gainontzekoek lagun-
tza eta babesa eskainiko ziote-
la. Eta horrela izan da. Gure ar-

Zinegotzi bezala hasi zuen legealdia Argitxu Zabalak;
ekainaz geroztik, herriko alkatea da; Abaltzisketako

lehenengo emakume alkatea da bera

AARRGGIITTXXUU  ZZAABBAALLAA�ABALTZISKETAKO ALKATEA

tean konfiantza giroa dago eta
eskaintzen didaten laguntzarik
ezean ez dakit zer egingo nuke-
en. Idazkariaren ondoan sar-
tzen ditudan orduak ere  oso
baliagarriak zaizkit.
Abaltzisketan alkatetzan da-
goen lehenengo emakumea
zara. Ardura gehiago senti-
tzen al da?
Ez zait iruditzen; nahikoa ardu-
ra bada alkate izatea eta joan
behar den lekuan lana ondo
betetzea.
Eskualdean ere emakume de-
zente zaudete alkatetzan; ba-
tzuk oso gazteak zarete gai-
nera.
Eskualden emakume ugari
dago alkatetzan; Alegiako al-
katea, Olatz Amundarain,esa-
terako, nire adinkidea da. Ingu-

rura begiratuta, emakume gaz-
teak indartsu gatozela soma-
tzen da. Abaltzisketako udale-
txean ere inoiz baino emakume
gehiago gaude. Ni kontatu
gabe, beste bi emakume zine-
gotzi daude udal taldean.
Goizean lanera joan eta atera
bezain laister udaletxean sar-
tzen zara. 
Arratsaldera arte lanean ari-
tzen naiz eta ateratakoan uda-
letxera joaten naiz. Alkate iza-
teak denbora eta ardura asko
eskatzen du. Ahal dudana egi-
ten saiatzen naiz.
Zeintzuk dira, zure ustez,
egun Abaltzisketak dituen
beharrak?
Eskola berriaren eraikina egi-
tea eta etxebizitza berriak erai-
kitzea. Babes ofizialeko etxebi-
zitzak egitea ere oso garrantzi-
tsua da.
Izan ere, lehen Amezketako
Zumadi eskolako gelak Abal-
tzisketako Txalburu eskola
bihurtu dira aurten. 
Zumadi eskolako gelak izatetik
herri eskola gisa funtzionatze-
ra pasatu dira. Haurrak oso
gustura daude; ingeles esko-
lak jasotzen dituzte eta irakas-
le gehiago dituzte. Guraso El-
kartea ere osatu da eta guraso-
ak animatuta daude. Hala ere,
gauza asko daude hobetzeko.
Leku gutxi daukate; baldintza
hobeaak merezi dituzte eta ho-
rregatik da garrantzitsua esko-
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Hemezortzi urte
lanean
1986. urteko biharko egun ba-
tean ireki zituen lehenengo al-
diz ateak ibiltariei zuzenduta-
ko etxeak Agintari kaleko lokal
txiki batetan. Abegi jarri zi-
tzaion izena eta buruhauste
eta hilabete askotako lanaren
ondoren hasi zen lanean urte
horretako urriaren 4ean.

Abegiren helburuak bi dira:
alde batetik kalean inongo
errekurtsorik gabe bizi den
jendeari laguntza ematea,
egun batzuetarako lo egiteko
leku bat eta oinarrizko beha-
rrak eskaintzea (janaria, etab.)
eta baita bertara doazenei
ahal den neurrian laguntza
morala ematea, entzun, anima-
tu eta ahal den neurrian lagun-
tzea.

Beste helburua gizartera-
tzea litzateke, ibilitariak era-
kusten duen egoeraren arabe-
ra beren gizarteratzea bidera-
tzen saiatuz.

Esan bezela,18 urte dira hel-
buru horiek lortzeko lan egi-

GGUUTTUUNN@@KK�

nez pasa direnak, eta gaur
egun ere, hasierako taldea al-
datu den arren, helburuak be-
rak dira. Proiektu honen aipa-
garritasun bat zera da, hiru di-
rela langileak, eta beste lan
guztia boluntarioen laguntza-
ren bidez egiten dela. Egun,
boluntario taldea 15 bat per-
tsonek osatzen dugun arren,
argi dago gutxi garela dagoen
lan guztia betetzeko eta berta-
ra etortzen diren ibiltari guztiei
beharrezko harrera eskaini
ahal izateko. Hala ere tinko eta
animotsu jarraitzen dugu lane-
an.

Abegiko Juntako partaide,
boluntario eta langileen arte-
an gonbitea egin nahi genioke
laguntzera etorri nahi lukeen
edonori, eta bukatzeko, zorio-
nak eman nahi nizkieke Junta-
ko kide naizen bidez, bolunta-
rio guztiei eta langileei, hain-
beste urtetan egindako lan
guztiarengatik eta proiektu
hau aurrera eramatea lortu
delako, guztion artean hain-
beste urtetan.

ITZIAR ARANA (ABEGIKO JUNTAKO

KIDEA)�TOLOSA

Galindo kalean
da; zer diozu?
Berriro frogatzen da justizia ez
dela berdina denentzat, horre-
lako hilketak egin zituen per-
tsona bat kalean utziz. Gainera
berarekin batera zigortu zituz-
tenak ere kalean daude, bat
izan ezik. PSOEk badaki bere
lagunak defenditzen. Hau al da
talante berria? 

TXIKI�TOLOSA

Mugikortasun
Asteaz zer diozu?
Oso ongi iruditu zait, baina nire
adinekook ez dakigu bizikletan
ibiltzen. Ni Tolosara oinez joan
nintzen Zizurkildik.

MARIA TERESA�ZIZURKIL

Kanpaina hauek marketing hu-
tsa dira. Itxura gehiegi eta ma-
mia batez. Hobe litzateke Tolo-
sa, Anoeta eta Zizurkil artean
bidegorria egingo balute.

KEXATI�TOLOSA

�izena eta herria adierazi; HITZAk
gutunak mozteko eskubidea du

Ondo iruditzen zait. Kotxea era-
biltzen dut, baina gustura era-
biliko nuke autobusa lanetik
gertu geratzen baitzait gelto-
kia. Baina Tolosatik Irurara Bi-
llabonara joateko autobusa ga-
resti samarra da eta 4 buelta
egin behar ditudanez, merkea-
goa ateratzen zait kotxea.

XXX�TOLOSA

Ondo iruditzen zaizkit mota ho-
rretako kanpainak, baina asko-
tan saiakera hutsean geratzen
dela nabaritzen dut. Benetazko
konpromisoak behar dira eta
ez dut horretarako asmo han-
diegirik ikusten.

NERETXU�TOLOSA

Zerbait egitea inoiz ez da alfe-
rrikakoa; baliagarriak dira
mota horretako kanpainak.
Bestalde, kanpainak ezezik az-
piegitura egokiak, hala nola,
bidegorriak, bizikleta alokai-
ruak... jartzean ere saiatu be-
harko lirateke. Aste horretan
ezezik, urte guztian mantendu
beharreko filosofia beharko
luke izan. .

MIREN MAITE�TOLOSA

WWEEBB--EETTIIKK�



PPEERRTTSSOONNAALLKKII�

�28 urte�Gasastegi baserriko alaba�Beasainen bizi
da�Lazkaoko Atxa oilategiko langilea �Abaltzisketako alkate
izendatu zuten sanjoanak iritsi baino lau egun lehenago

Zaletasunak? Lagun giroan egotea gustatzen zait. Zure ezaugarri
bat? Alde batetik bestera presaka ibiltzea. Nola definituko zenu-
ke Abaltzisketa? Herri ederra, lasaia eta osasuntsua da.

la berria eraikitzeko proiektua.
Gainera, haurren jaiotze tasa
geroz eta altuagoa da.
Adinekoen tasa ere nahiko al-
tua da.
Bai eta horren inguruan zer-
bait egin beharra nabaritzen
dugu. Batez ere, emakumezko-
en kasuan. Mezetara bakarrik
irteten dira asko eta garrantzi-
tsua da bestelako aukerak es-
kaintzea (astean behin biltzeko
aukera...). Gizonezkoak, behin-
tzat, musaren edota mezaren
ondorengo hamaiketakoaren
aitzakian gehiago ateratzen
dira etxetik.
Etxebizitzak eraikitzea ere
garrantzitsutzat jo duzu. 
Abaltzisketatik ezkondu eta
kanpoan bizitzera joandako

asko bueltatu dira herrira
orain dela urte batzuk eginda-
ko etxebizitzetan bizitzera. Hori
bultzatu nahi dugu; herritarrak
bertan geratzeko aukera izatea
nahi dugu. Etxebizitzen eskae-
ra badago, gainera. Horretara-
ko lanean ari gara, baina ez da
erraza, udaletxeak ez baitu lur-
sailik.
Herri txikietara bizitzera joa-
teko joera areagotzen ari
omen da. Somatzen al duzue
horrelakorik? 
Kanpotarrak ongietorriak dira
gure herrira, baina, hori bai,
guretzat garrantzitsua da etor-
tzen direnek herrian bizia egi-
tea eta ez asteburuetan edota
oporraldia pasatzera bakarrik
etortzea.

ZINEGOTZIAK

«Gure artean konfiantza
giroa dago eta
eskaintzen didaten
laguntzarik ezean ez
dakit zer egingo nukeen»

O. ESKITXABEL

Tolosar bat Zinemaldian

Hasieran, Donostiako 52. Zine-
maldia zailtasun handirekin
aurkezten zen, batez ere ekono-

mikoak, eta bere iraupena egun batez
murrizten zen.

Ondoren,Woody Allen bere azken fil-
ma Melinda, Melindarekin Zinemaldia
inauguratzera zetorrela iragarri zene-
an, salbatuta zegoela hasi zen ikusten.
Eta hala izan zen, Woody Allenen pre-
sentziak indar mediatiko handia izan
du eta ikuslegoaren mirespena esnatu
du. Elkarrizketa batzuetan Woody Alle-
nek bere ezkortasuna azaldu du, bere
zinemaren ezaugarri, bere herrialdeaz
eta munduaz. Zinemaldiak bere 45 film 
—aktore eta zuzendari gisa— emanez
atzera begirako saila eskaini dio. Arra-
kastatsua izan da.

Bestalde, Zinemaldiaren antolatzai-
leek aurten Sail Ofiziala XXI mendeko
gure gizartearen isla izatea nahi zuten.
Testigantzaren konpromisoko zinema.

Eta horrela izan da. Sail Ofizialak ge-
rraren basakeria eta bere ondorioak
islatu ditu, batez ere haur errefuxiatue-
kin, bere biktima handienak; emigra-
zioaren fenomenoa eta integrazio ara-
zoak;probeziaren gorakada;ustelkeria

IIRRIITTZZIIAA�JESUS MARIA PENILLA IBAÑEZ ( ZINEMAZALEA)

politikoa; terrorismoa; konpromiso so-
zial eta politikoaren desengainua;alda-
ketaren zailtasuna; narkotrafikoa. In-
dar eta gordintasun handia lortu du
horrek guztiak; saritutako hiru filme-
kin programa hirukoitz batera joan
izan balitz, irteeran zainak moztuko zi-
tuela idatzi zuen zinema kritikari ba-
tek.

Bide horretatik doa zinemako nazio-
arteko kritikaren Fipresci Saria, Jean
Luc Godarden Gure musikari emanda-
ko film onenaren saria. Infernua, pur-
gatorioa eta paradisuaren ikuspegia
islatzen du. Ironiaz betetako paradi-
sua, marine yankiek zaindua. Baita ge-
rren infernuaz, Sarajevon zentratuta,
iraganeko eta gaur eguneko gerrak el-
kartzen diren tokia; Palestina eta Isra-
el.

Sail Ofizialera itzuliz —saileko 19 fil-
metatik 14 ikusi ditut— azken urteota-
ko onenetakoa iruditu zait. Ez dira
aparteko filmak ikusi, baina ezta ere
ikusteak merezi ez zuenik

Eta denen gainetik, mirari bat izan
zen, Donostian behintzat. Epaimahaia,
kritika eta ikuslegoaren arteko eraba-
teko adostasuna izan da Urrezko Mas-

korra Iran-Irakeko Bahman Gobadi zu-
zenari kurduaren Dortokek ere hegan
egiten dute filmari emanez.

Glamour tantak ez dira faltatu izan.
Jeff Bridges, Annette Bening, Emma
Suarez, Day Huston ziren bere filmekin
etorritako aktore-aktoresa batzuk, bai-
na,egia esan, izar asko ez da izan.Nire-
tzat izarra zuzendaria da eta zuzendari
ugari izan da: Oliver Stone, Michael
Winterbottom, Jhon Sailes, Claude
Chabrol, Adolfo Aristarain, Patricio
Guzman, Robert Guediguian, Dusan
Makavejev, batzuk aipatzeagatik. Do-
zena batzuk izan dira, gehienak filmen
batekin.

Zinemaldiaren markoan Zinemato-
grafiako Sari Nazionala eman zitzazion

gure Javier Agirresaroberi, argiaren
magoa.

Zabaltegi Sail ederra izan da, beti be-
zala. Zinemaldiaren barruan, Beste
Jaialdietako Perlak atalak beste jaial-
dietan saritutako film batzuen erakus-
keta izan da, Mike Leighen Vera Drake
adibidez, Venezia 2004ko Urrezko Le-
hoia. Zabaltegik mundu osoko herrial-
de eta kulturako 35 film bildu ditu,
Thailandia, Burkina-Faso, Senegal,
etab. Azken herrialde honek ablazioa-
ren erritoari buruzko film oso interes-
garria aurkeztu du: Moolande, Ousma-
ne Sembene zuzendari senegaldar
handiarena. Hemen bere filmik ez
dugu ezagutzen.

Gazteriaren Saria Zinemaldiko espe-
rientziarik interesgarrienetakoa da.
Urtez urte 17 eta 21 urte arteko eta he-
rrialde desberdinetako 375 gaztek 9
egunetan Ofiziala, Horizontes Latinos
eta Zuzendari Berrien sailetako 31 fil-
men artean erabaki behar dute.Aurten
Brad McGann zuzendariaren In My
Fathers’s Dean filmak, Zelanda Berria-
Erresuma Batukoa, irabazi du sari hori.

Atzera begirako Anthony Manen sai-
la — 35 film  bere western ederrekin—
eta Incorrect@s Sailak amaigabeko ila-
rak izan ditu.

Zinemaldi aparta izan da.

ALKATETZA

«Hasieran, mundua
gainera erori
zitzaidan; eta
hurrengo bi asteak oso
gogorrak izan ziren»

«Alkate izateak
denbora eta ardura
asko eskatzen du; ahal
dudana egiten
saiatzen naiz»

ESKOLA

«Garrantzitsua da
eskola berria
eraikitzea; haurrek
baldintza hobeak
merezi dituzte»

tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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GAZTERIA

«Gazteriaren Saria
Zinemaldiko esperientziarik
interesgarrienetakoa da; 375
gaztek 31 filmen artean
erabaki behar dute»



JOXEMI SAIZAR

Urte askotako lanak, zen-
bait inoiz ez direnak era-
kusten, tailerreko gauza

batzuk prozesua azaltzen dute-
nak, «pilatuta gelditu eta asko-
tan desagertu egiten direnak».
Horiek dira Koldobika Jauregi
eskultore alkizarrak Ordiziako
Barrena jauregian, ondoko lo-
rategian eta elizako atarian
ikusgai jarri dituenak, Euskal
Jaien mendeurrena dela eta.

Material aldetik oso anitza
izan da oraingoan alkizarra: ar-
gizaia, igeltsua, brontzea, alan-
brea, papera... Eta lorategiko
pieza handietan egurra eta ha-
rria uztartu ditu oraingoan.

Gaia aldetik berriz, urtetan
zaldiekin identifikatu izan da
Jauregi, baina bestelako asko
ere badira erakusketa hone-
tan. «Nire ibilbideko garai ba-
ten ikur direlako ekarri ditut
zaldi batzuk hona, baina jostai-
luak edo jostailuekin zerikusia
dutenak edo anatomiako gau-
za batzuk ere ekarri ditut»,
adierazi du eskultoreak.

Lorategian Irak eta herri ki-
rolei erreferentzia egiten die-
ten piezak ere badira. Azken
urteotan harriarekin landuta-
ko lanetan herri kirolekin erla-
zionatutako eskultura asko
dauka alkizarrak. Irak artearen
bidez islatzearen zailtasuna ai-
patu diogunean ikusleak nola
ulertuko duen ez dakiela eran-
tzuten du.

Erlijioa eta filosofia

Erakusketa honetan agertzen
den beste gaia erlijioa da, «bai-
na filosofia kutsu batekin». Eli-
zaren atarian jarri ditu gai ho-
nekin erlazionatutako bizpahi-
ru lan: «Ez naiz katolikoka, ez
praktikantea eta ez ezer, baina
ekialdeko hinduismo edo bu-
dismo zen puntu bat dago nire
lanean. Ez dakit erlijioa deitu».

Barrena Jauregian dituen la-
nekin lan didaktikoa egin nahi
izan du, eskulturen prozesu
osoa azaldu: fundizioan bezala
moldeak nola egiten diren.Ala-
ba txikia duenez eta berak
hainbat ikastaro eman izan di-
tuenez, artea erakuts al daite-
keen galdetuta, «zaila eta erra-
za» dela dio. «Askatasun handi
batean oinarritu behar da, mu-
gatu gabe». Eskolan lanik han-
diena hor dutela dio, «mugatu
egiten dituztelako». «Azken fi-
nean ez da zer egiten duzun,
baizik eta zein intentziorekin».

ALKIZA�KULTURA

Koldobika Jauregik garai eta gai desberdinetako 
eskulturak jarri ditu Ordizian ikusgai 

Artista askoren lanik zailena
egindako obrak saltzea izaten
da. Ez da alkizarraren kasua,
ezin du kexatu, azken bizpahi-
ru urteotan «ondo» dihoakio-
lako. «Zaldiak egiten nituen ga-
raian ez nuen bakarra ere sal-
tzen eta saldu diren gehienak
gaia utzi eta gero saldu ditut.
Gauza hauekin ordea,pixkana-
ka saltzen joango naiz». Uste-
kabe asko izaten direla aitor-
tzen du hala ere: «Gero eta
arraroago egin... Emazteak ba-
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tzuetan esaten dit pieza baten-
gatik ez dela salduko eta esa-
ten diot horrela hasten bada
horixe salduko dela. Eta alde-
rantziz, polita dela esaten dida-
nean, orduan akabo, ez dut sal-
duko. Askotan niri gustatzen
zaizkidanak ez dira saltzen eta
alderantziz».

Erakundeek artean duten
papera ere atera da solasal-
dian. Laguntzak gelditu egin
direla uste du Jauregik. «Legez
egiten den obra publiko guztia-

ren % 0,1 artera destinatzeko
da, baina ez daude behartuta
eta askotan diru horrekin mo-
biliario publikoa sartzen dute
edo arkitektoak edo apareja-
doreak berak bere txapuza ba-
tzuk sartzen ditu». Askotan po-
litikariekin zerikusi handia
duela dio: «Borondatea baldin
badu egingo da, bestela ez.
Agian horrelako erakusketa
bat proposatzera etorri udale-
txera eta ez dute onartzen, bai-
na batzuetan teknikari batek

merezi duela pentsatzen du eta
horrela ateratzen dira gauzak
aurrera».

Alkiza eta Tolosa

Alkizarra izanik, bere herrian
eskulturaren bat jartzeko au-
keraz galdetuta, «alkizarrek
esan beharko dute» erantzuten
du. «Herri txikia da eta ezin
dute horrelako lan bat erosi.
Akaso noizbait egingo dut, be-
raiek nahi badute, agian gauza
itsusia egin eta ez dute nahiko.
Goenaga pintorea ere hor
dago», eransten du.

Tolosaldean ez dago Koldo-
bika Jauregiren eskulturarik
kalean jarrita. Tolosako eskul-
tura ibilbidea izan du hizpide.
«Ez naiz kexatzen hasiko. Otei-
zak aukeratu zuen eskulturgile
boskotea eta hortik dator ara-
zoa: denak ez dira hoberenak
eta ez maila berekoak». Oteiza-
ren Atauts espazio publikoetan
jarri direnen artean hoberene-
takoa iruditzen zaio «kalitatez,
mentalitatez eta dena». Polemi-
ka handiena berak sortu zuela
gogorararazi diogu. «Tolosa
une hartan berriegia zen ho-
rrelako gauza bat ikusteko eta
onartzeko. Gauza bera gertatu
zait niri Ordizian: ez dut uste
eskulturak hondatzen ibili di-
renak nire kontra ari direnik.
Ordizia bezalako herri batean
ez dago ohitura handirik eta
horrelako gauzak gertatzen
dira. Ohiturak pixkanaka alda-
tzen joaten dira», dio.

Tolosan dagoen Txillidaren
eskultura, aldiz, «nahiko eska-
sa» da bere gustuko, «baina
gauzak garai batean hala iza-
ten ziren». Euskal eskulturaren
ibilbidea egin nahi izanez gero
Mendiburu, Larrea eta beste
batzuk faltako liratekeela irudi-
tzen zaio. Hala ere ibilbide honi
behar zuen etekina ez zaiola
ateratzen uste du. «Ez bada es-
kultore hori zein den azaltzen,
artxibo txiki bat egiten edo are-
to txiki bat bere maketak era-
kusteko... Eskulturen katalogo
bat ere ez dago».

Aurrera begira, erakusketa
batzuk baditu, hemen eta atze-
rrian. Donostiako Kur galeria
berrian burniz eta egurrez
egindako lanak erakutsiko ditu
eta Eslovenian hiru urtez behin
egiten den erakusketa batean
ere izango da. «Europa osoko
jendea izango da eta hemen-
dik Mikel Navarro eta ni joango
gara.Gizakia da gaia eta bi gor-
putz-enbor eramango ditut».

BBaarrrruuaann
eettaa  

kkaannppooaann  



IIkkuussmmiinnaa  ssoorrttuu  dduu
ffrroonnttooiiaann  aannttoollaattuu  ddeenn
SSccaalleexxttrriicc  llaasstteerrkkeettaakk

IMANOL GARCIA

Ekitaldiz beteriko eguna izan
zen atzokoa. Goizean haurtxo-
ak plazan jarritako puzgarri
eta jokoetan ibiltzen ziren bi-
tartean, gaztetxoek aurtengo
jaien berritasunaz gozatzen
zuten frontoian: Scalextric las-
terketak. Bi ordu luzez ibili zi-
ren bi pista ezberdinetan: han-
dienak hogeita hamabi metro
zituen eta sei errail; txikienak,
berriz, zortzi metro eta bi errail
zituen. Julen Irurzun izan zen
birarik azkarrena egin zuena
eta Scalextric-eko autoa jaso
zuen. Arratsaldean helduen
txanda izan zen.

Eguerdian ezkonduen dan-
tza sokak bildu zituen herrita-
rrak plazara. Ondoren, dantza-

IRURA�SAN MIGUEL JAIAK

Gaztetxo ugari azaldu zen auto txikiekin lehiatzeko prest;
gaurko Jubilatuen Egunarekin amaituko dira jaien ekitaldiak

Haurrek ederki gozatu zuten frontoi berrian jarritako bi pistetan. I. GARCIA

riak eta ikusleak bazkaltzera
joan ziren. Gauerdian herensu-
gearen erretzearekin, herrita-
rrek, jubilatuek ezik, eman zie-
ten amaiera aurtengo jaiei.

Ekitaldien artean,aipatzekoa
da ostiral gauean bildutako
jendetza frontoian eginiko play
back jaialdian,prestaturik zeu-
den laurehun aulki guztiak
bete zirelarik.

Azken eguna

Jubilatuek bere eguna izango
dute gaurkoan. Meza nagusia-
ren ondoren, bazkaria egingo
dute Zaharren Biltokian. Ondo-
ren, osteguneko jokoetako sa-
rien banaketa egingo da eta
dantzaldiarekin amaituko dira
jaien egitarauko ekitaldiak.

Txokoak margotu dituzte
haurren lehiaketan

BIDEGOIAN�XV. KULTUR ASTEA

Txikienei zuzendutako ekitaldiekin amaitu
zen atzo aurtengo Kultur Astea

I. GARCIA

Bidegoiango XV. Kultur Astea-
ri amaiera eman zitzaion atzo-
ko ekitaldiekin. Berrogei haur
inguruk hartu zuten parte ma-
rrazki lehiaketan. Kultur Aste-
aren barruan azken urteotan
errepikatzen den ekitaldia da.
Haurrek marrazki orri handia
eta margoak eskuetan hartu
eta bakoitzak hautatutako he-
rriko txokora joaten dira: eli-
za, udaletxea,... denetarik
margotzen dute.

Manolo Arretxe margolari
tolosarrak egiten ditu epaile
lanak. Bere hitzetan, «adin

hauetan antzera margotzen
dute». Arretxeren nahia hau-
rrek etorkizunean ere jarrai-
tzea da: «Ea margotzeko go-
goa pizten zaien». Lehiaketa
hiru mailatan banatzen da.
Lau eta zazpi urte bitartekoe-
tan, Josu Galartza eta Ander
Urdanpileta izan ziren lehe-
nengoa eta bigarrena. Zortzi
eta hamabi artekoetan, Aritz
Zelaia eta Ugaitz Egiguren.
Hamahiru eta hamasei bitar-
tekoetan, Mikel Lasa eta Iban
Urdanpileta. Lehiaketa eta
gero, Poxpolo eta Mokolo pai-
lazoak eta txokolate jatea izan
ziren azken ekitaldi gozoak.

Herriko plazan egin zituzten batzuek beren marrazkiak. I. GARCIA
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GGAAUURR�

12:30. Meza nagusia.
14:30. Jubilatuen bazkaria,
sari banaketa eta dantzaldia.
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oharra�gorputza laguntza bere familiaren artean egingo da

«Behiak behar bezala erakusteko
lana asko egin behar izaten da»

Atzoko lehiaketara esne
behiak aurkeztu zituen Astea-
suko Gorua Goiena baserriko
Jose Antonio Otegik. Bost sari
eskuratu zituen.
Zenbat behi aurkeztu dituzu
gaurko lehiaketara?
Frisoi arrazako (esnetarako)
hamabi behi ekarri ditut lehia-
ketara.
Bost sari eskuratu dituzu;
zerbait berezia izango dute
zure behiek, ezta?
Itxura ona ikusiko diete, non-

JJOOSSEE  AANNTTOONNIIOO  OOTTEEGGII�BASERRITARRA

bait. Aurreko urteetan ere sa-
riak lortu izan ditut; uztailaren
1ean Irungo sanmartzialetan
ere hiru sari eskuratuta buel-
tatu nintzen etxera.
Zer iruditzen zaizkizu gaur-
koa bezalako azokak?
Tolosako Abelgorri Lehiaketa-
ra urtero etortzen naiz; ondo
ikusten ditut mota honetako
azokak. Hori bai, behiak behar
bezala erakusteko lan asko
egin behar izaten da horrelako
egunetan.�

AAbbeellggoorrrriieenn  lleehhiiaakkeettaann  bbiikkaaiinn;;  
ggaazzttaakkooaann,,  bbeerrrriizz,,  eesskkuu  hhuuttssiikk

O. ESKITXABEL/N. LATABURU

Tolosa, azoka erraldoi bihurtu
zen atzokoan; ohiko lekuetan
ezezik, Beotibarren eta Feriale-
kuan ere ikusteko ugari izan
zen.

Guztira hogeita hamabi gaz-
ta aurkeztu ziren atzo Beotiba-
rren egindako Tolosako XVIII.
Ardi Gazta Lehiaketan eta ho-
rien artean bost baino ez ziren
izan saria eraman zutenak.

Epaimahaia goizeko 10:30-
ean hasi zen gazta dastaketa-
rekin eta 13:00etan eman ziren
irabazleen izenak. Epaimahai-
kideen artean Tolosako hain-
bat jatetxe ezagunetako sukal-
dariak izan ziren.

Lizardi Kultur Elkarteak To-
losako Udalaren eta Kutxako
gizarte ekintzen sailaren la-

TOLOSA�ABELGORRI ETA GAZTA LEHIAKETAK

Guztira, hogeita hamabi gazta aurkeztu ziren Lizardi Elkarteak antolatutako gazta lehiaketara. N. LATABURU Askotariko arrazetako behiak zeuden ferialekuan. O. ESKITXABEL

Jose Antonio Otegi. N. LATABURU

guntzarekin antolaturiko gazta
festaraino gerturatu zirenek
ere izan zuten gazta dastatzeko
aukera, saririk jaso ez zuten
gaztak jendeari eskaini baitzi-
tzaizkien.

Lehenengo saria oso lehia-
tua izan zen eta bi punturen al-
dea izan zen lehenengo bi sail-
katuen artean. Biak ere Araba
aldera joan ziren. Lehenengoa
Jose Mari Jauregi ilarduiarra-
rentzat izan zen, 758 punture-
kin 750 euroko saria eman zue-
na. Bigarren postua, berriz, Fe-
lix Etxezarretak eskuratu zuen
bi puntu gutxiagorekin, 756
hain zuzen ere. 360 euroko sa-
ria jasotzeko aukera eman zion
bigarren postu honek.

Sailkapeneko hurrengo hiru
postuak Gipuzkoan geratu zi-
ren. Hirugarren saria, 240 eu-

Josefa Agirre Aginalgalde
(Juan Odriozolaren alarguna)

Atzo hil zen, Donostian, 88 urte zituela, Elizakoak eta Aita Santuaren 
Bedeinkapena hartu ondoren.

––  GGooiiaann  bbeeggoo  ––
Bere seme-alabak: Pello, M. Jose eta Jose Ignacio Sagredo, Simoni;
bilobak: Iñaki, Saioa, Ainhoa eta Miren; birloba: Iradi; anai-arrebak,
ezkon anai-arrebak, ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideek. 

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela
BIHAR, ASTELEHENA, arratsaldeko 19:00ETAN, TOLOSAKO ANDRE

MARIAREN parroki elizan, egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker.

TOLOSA, 2004ko urriaren 3a

hilberriak�

helbidea�Santa Maria 6-3.

Lurdes Begiristain
Jauregi

Maite ditut, maite,
gure bazterrak

lanbroak izkutatzen dizkidanean...

Maite zaitugu orexarrok

OREXA, 2004ko urriaren 3a

Eskualdeko gaztarik onenaren saria hutsik geratu zen Lizardik Beotibarren antolatutako lehiaketan;
eskualdeko behiek, berriz, sari ugari eskuratu zituzten atzo Ferialekuan Abelgorrien Lehiaketan

Lurdes Begiristain
Jauregi

Txikia den guztia 
handia egiten duzun hori,

bidaia ona egin, lagun.
Maite zaitugu.

TOLOSA, 2004ko urriaren 3a
Zure lagunak

eskelak hartzen dira: 19:00ak arte�687 53 02 58�tolosaldean@tolosaldekohitza.info  
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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
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
�Arramele-AEK: 67 12 14
�Ika (Leitza): 948 61 07 76

GUARDIAKO FARMAZIAK
Gaur. Iturrioz I., Euskal Herria, 3
(Ibarra). 67 09 15.
Bihar. Etxebeste, J.M. Gernikako
Arbola 3 (Tolosa). 65 10 40.
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

LANA
Etxeko lanak. Neska
euskalduna behar da ume bat
zaindu eta etxeko lanak egiteko.
626 86 89 14.

ESKAERA
Gasteizera joateko.
Astelehenetik ostiralera,
eguerditan, Tolosatik Gasteizera
autoz joateko norbait behar dut.
Gastuak erdibana. Telefonoa:
600 05 42 27.

iragarki laburrak�

Perretxiku
eskaintza
zabala, atzoko
azokan 

Gibelurdinak, ziza
horiak, galanpernak
eta kuletroak ikus
zitezkeen postuetan

PABLO ALBERDI

Perretxiku eskaintza zabala
ikus zitekeen atzoko azokako
postuetan; ia 400 kilo onddo
jarri ziren salmentan. Hamar
eta hogeita bi euro bitartean
aurkitzen zen onddoen sal-
neurria.

Onddoez gain, gibelurdi-
nak, ziza horiak, galanper-
nak eta kuletroak ere egon
ziren salgai.

Errezil sagarrak atzoko
azokan egin zuten urteko le-
henenengo agerpena. Errezil
sagarren eskaintza gehiago-
ra joango da.

AZOKA�

Zerkausia merk. gares.

Bertako produktuak
Onddoa 10 22
Ziza horia 14 -
Gibelurdina 20 -
Galanperna 10 -
Arkumea 3 3,20
Oilaskoa (3 ast.) 1,50 -

Produktu ekologikoak
Errezil sagarra 2,13 3
Kalabaza 1,60 3,04
Patata 1,52 -

Berdura plaza
Lilia 1,20 -
Ziklamena 3,50 4,50 
Begonia 1 1,20

TOLOSA� VILLABONA�

Endika Abril
txapelketako
finalak, gaur
Endika Abril Errebote Txa-
pelketako finalak jokatuko
dituzte gaur Villabonako
Errebote plazan. Ustaritzeko
Kapito Harri eta Hazparneko
Noizbait ariko dira aurrez-
aurre; finala, 11:00etan hasi-
ko da. Euria eginez gero,
erreboteko finala datorren
igandera, urriaren 10era,
atzeratuko da.

TOLOSA�

Lasa eta
Zabalaren
oroigarria, faltan
Herenegun, Joxean Lasa eta
Joxi Zabalaren oroigarria fal-
ta zela ohartu ziren beren se-
nideak; oroigarria Tolosako
kanposantuan aurkitzen zen.
Lapurreta, Enrique Rodri-
guez Galindo, Guardia Zibile-
ko jeneral ohia, Ocaña II kar-
tzelatik atera zen egun bere-
an gertatu zen.

TOLOSA�

Tolosak bi puntu
galdu zituen atzo
etxean
Tolosak ezin izan zuen ber-
dinketatik pasatu, berdinke-
ta lortu zuen atzo Berazubin
Aretxabaletan aurka jokatu-
riko futbol partidan. Bi talde-
ak gogor aritu ziren eta ga-
raipena eskuratzeko auke-
rak ere izan zuten urdinek.
10. minutuan penalti bat huts
egin zuten eta azkenean pun-
tu bakarrarekin konformatu
behar izan zuten.

ABELGORRIAK�ESKUALDEKO SARITUAK

SUITZA ARRAZA

Lorenzo Iturrioz (Alegia).
Gorotzenea baserriak bi urtetik
lau urte eta erdi bitarteko behi
gazteen bigarren saria eta lau
urte eta erditik gorako behien
lehenengo saria eskuratu
zuen.

LIMUSIN ARRAZA

Aldalur anaiak (Aldaba).
Lopetegi baserriak 24-36
hilabete bitarteko behien
lehenengo saria eskuratu
zuen.

FRISOI ARRAZA

Jose Manuel Zubeldia
(Asteasu). Ondartza-bitarte

baserriak 12-18 hilabete
bitarteko bigarren saria, 18-30
hilabete bitartekoen bigarren
saria, 2 urtetik 3 urte bitarteko
behien bigarren saria eta 4
urtetik 5 urte bitarteko behien
lehenengo eta bigarren sariak
lortu zituen.
Jose Antonio Otegi
(Asteasu). Gorua-gorena
baserriak eman zituen sari
gehien: 12-18 hilabete
bitarteko bigaren lehenengo
saria, 18-30 hilabete bitarteko
lehenengo saria, 2 urtetik 3
urte bitarteko behien
lehenengo saria, 3 urtetik 4
urte bitartekoen lehenengo
saria, 4 urtetik 5 urte bitarteko
behien lehenengo saria eta, 5
urtetik gorako behien bigarren
saria.

GGAAZZTTAA  LLEEHHIIAAKKEETTAA�

Izena Puntuak
1. Jose Mari Jauregi 758
2. Felix Etxezarreta 756
3. M. Angeles Iñurrategi 739
4. Aradi gazta koop. 714
5. Galtzata S.C. 712

rokoa, Zerainera joan zen Ma-
ria Angeles Iñurrategiren be-
sopean, 739 punturekin. Lau-
garren sailkatuak, Aradi gazta
kooperatibak, 714 puntu lortu
zituen eta 180 euroko saria
eraman zuen. Azken sailkatua,
Galtzata elkartea izan zen eta
120 eurotako saria jaso zuen.

Baina ez zen atzokoa egun
ona izan gure eskualdeko gaz-
tagileentzat, lehiaketara aur-
keztu zirenak esku hutsik atera
baitziren Beotibar frontoitik.
Hiru izan ziren lehiaketan parte
hartu zuten Tolosaldeko gazta-
egileak. Orexan, Orendainen
eta Tolosan egindako gaztak
aurkeztu zituzten; baina, lehia-
ketan hamabi hoberenen arte-
an geratu ez izanagatik hutsik
geratu zen eskualdeko gazta
onenaren saria. Datorren urte-
ra arte itxaron beharko du sa-
riak jaberik gabe.

Lizardi Elkarteak antolatuta-
ko XV. Juanito Zabalaren Oroi-
menezko Lehiaketan ez zen
jende gehiegi bildu Beotiba-
rren. Dena den, epaia jakitera
eman zen unea izan zen jende-
tsuena eta sari banaketa txalo-
tua izan zen.

Behiak, ferialekuan

Gipuzkoako XXXV. Abelgorri
Lehiaketa burutu zen feriale-
kuan, . Blondak, Limusinak, pi-
renaikak... arraza desberdine-
tako behiak ilaran jarrita topa
zitezkeen bertan.

Behiek beren txanda itxaro-
ten zuten, epaimahaiaren au-
rretik pasa eta beren edertasu-
na erakusteko unearen zain.
Marruka, protesta egin zuten
askok.

Kolore desberdineko behiak
ikus zitezkeen:marroiak,pinto-
ak...

Ferialekuan bertan haragita-
rako behien lehiaketa burutu
zuten. Kanpoan, berriz, esne
behien lehiaketa egin zen.

Arrazaka gauzatu zen poliki-
poliki lehiaketa; Suitza, Frisoi,
Pirenaika, Blonda eta Limousin
arrazako behiak epaimahaia-
ren aurretik pasa ziren. Talde
bakoitzean, gainera, adinaren
araberako sariak banatu zituz-
ten.

Lehiaketaz kanpo, txaroles
arrazako behien erakusketa
ere gauzatu zen.

Eskualdean sari ugari gera-
tu ziren; Asteasuko, Alegiako
eta Aldabako baserrietako
behiak izan ziren sarituak.

Ferialekuaren sarreran, Gi-
puzkoan jaio eta hazitako bi-
gantxa eta idiskoak aurkitzen
ziren salgai. Gipuzkoako Foru
Aldundiak eta Tolosako Uda-
lak 150 eta 300 euro bitarteko
diru laguntza eman zuen buru-
ko.



URTE ASKOAN
Xabat Urkola (Anoeta). Bihar 9
urte. Zorionak eta muxu handi bat

familia guztiaren partetik.

URTE ASKOAN
Beñat Amiano Allue (Altzo).

Gaur 9 urte. 
Zorionak etxekoen partetik.

ZORIONAK
Ekain Goikoetxea Alonso. 

Zure bataio egunean, 
muxu pottolo!

Erasun eta Olasagasti segalari-aizkolariak bere taldeekin atzo eguerdian Cantabrico tabernan. J.SAIZAR

OOrraaiinnggooaann  aappuussttuuaa  iittxxii  dduuttee
TOLOSA�Erasun eta Olasagasti aizkoran eta segan neurtuko dira uztailean

Garaten edo Iturriotzen; Cantabrico tabernan itxi zuten atzo apustua

JOXEMI SAIZAR

Apustuen katedrala dela
frogatu zen berriro atzo.
Tolosako Cantabrico ta-

bernaz ari gara, noski. Zenbat
apustu egin ote diren bertan
azken hamarkadetan? 

Atzokoan Zizurkilen bizi den
Juan Manuel Erasun aiarra eta
Jose Mari Olasagasti igeldota-
rra izan ziren protagonista.Aiz-
koran eta segan aritzekotan
dira. 1990an egin zuten apus-
tuaren errebantxa nahi dute
egin: 20 kanaerdiko aizkoran

AAGGEENNDDAA�

DEIALDIAK

Altzo. Eskola berriaz bilera.
Bihar, 17:00etan, Kultur
ganbaran.
Tolosa. Ikasturte hasierako
bilerak Hirukide ikastetxean.
Bihar, Haur Hezkuntzako (4
urte) haurren gurasoentzat,
17:30ean, Jesuitinetan; eta
18:30ean, leku berean,
Lehen Hezkuntzako (6.
maila) ikasleen gurasoekin.
Villabona. Euskal Herria
aitortu errespetatu
kontzentrazioa. Bihar
20:00etan Berdura plazan.

IKASTAROAK

Ibarra. Gimnastika
erritmikoan izena eman
daiteke 629 11 20 61an.
Ikaztegieta. Aerobik
ikastaroan izena emateko
aukera, udaletxean (943 65
33 29) edo kiroldegian (943
65 20 46).
Tolosa. Gimnastika
erritmikako eskolan izena
eman daiteke, Igarondo
igerilekuan eta Tolosa CFko
bulegoetan.

JAIAK

Irura. Jubilatuen Eguna:
12:30ean meza nagusia;
14:30ean bazkaria Zaharren
Biltokian; ondoren,
jokuetako sari banaketa
ekitaldia eta dantzaldia,
jubilatuen egoitzan. 

ZINEMA

Tolosa. Garfield. 17:00etan,
19:30ean eta 22:30ean,
Leidorren. Bihar 19:30ean
eta 22:30ean .

AURKITUTAKOAK

Tolosa. Kate bat eta eraztun
bat aurkitu dituzte. Galdu
dituenak dei dezala 943 68
33 51 telefono zenbakira.

ZZOORRIIOONN  AAGGUURRRRAAKK�

eta jarraian bi orduz segan. Or-
duan igeldotarrak irabazi
zuen, aizkoran 15 minutu atera
zituen eta 270 kilo belarreko
abantaila atera zion bukaeran.
Aurreko larunbatean ere elkar-
tu ziren toki berean,baina ez zi-
ren ezertara iritsi. Atzo berriz
lortu zuten akordioa eta apus-
tuaren xehetasun gehienak lo-
tuta utzi zituzten.

Hogeina kanaerdiko enbor
moztuko dituzte aizkoran eta
segidan segan ariko dira bi or-
duz. 12.000 euro jokatuko di-
tuzte eta seinale gisa 1.500

euro jarri zituzten atzo bertan.
Gabonetarako kopuruaren er-
dia jarri beharko dute,San Jose
inguruan beste erdia eta apus-
tuaren bezperetan azken sei-
nalea.

Uztailaren 24an jokatuko
dute, Andoaingo Garateko ze-
laian edo Aiako Iturriotzeko ze-
laian, belar kopuru eta kalitate-
aren arabera. Belar biltzaileak
lanean noiz hasi izan zen au-
rreko asteko desadostasun na-
gusia. Atzo, azkenean Erasu-
nek amore eman behar izan
zuen eta segan hasi eta handik

hamar minutura hasiko dira la-
nean kirolari bakoitzaren belar
biltzaileak.

«Lan gogorra da, baina ani-
matu gara eta orain prestatu
behar da hamar hilabetetan»,
adierazi zuen Olasagastik
akordioa itxi ondoren. «Azke-
nean amore eman behar izan
dugu belarra biltzeko denbora
horrekin, bestela hor gelditzen
ginen. Aizkoran ahalik eta den-
bora gutxiena kentzea komeni
zait», berriz, Erasunek.

Tabernan, besteak, pintxo
jaten eta telebistari begira.
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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 1166 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, Belauntza, 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


