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MANIFESTAZIOA�Etzi, 18/98 
auziko inputatuei babesa eskaini eta
epaiketa geldi dadin eskatzeko�4

Kultur ekitaldi ugari urtea amaitu bitarte
TOLOSA�Antzerkia, musika, erakusketa... izango dira hil honetan;
Azoka Bereziak emango die hasiera Gabonetako ekitaldiei�3
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IBARRA-LEITZA�

9-2 galdu du 
Ibarrak Xota B 
taldearekin
Aurrerak 3-2 hartu du 
mendean liderra�6, 7

ALBIZTUR-LARRAUL�

Herritarren
txanda
Agenda 21
prozesuan

Batzarrak etzi eta 
larunbatean�5

LEITZA�

Frantziako
Pirinioetara
irteera 
asteburuan

Mendibil mendi 
taldeak antolatuta�7

TOLOSA�

Laskoraingo Merkatu Txikia, bere
hamargarren urtean, Amerikako
eta Saharako beharrei begira
Hilaren 26tik urtarrilaren 7ra arte egongo da zabalik 
Kultur Etxean; laster ekingo diote material bilketari�2



LLaasskkoorraaiinnggoo  MMeerrkkaattuu  TTxxiikkiiaa
aattee  jjookkaa,,  hhaammaarrggaarrrreenn  uurrtteezz  

NOELIA LATABURU

Aurtengo honekin hamar urte
betetzen ditu Laskorain ikasto-
lak antolatzen duen Merkatu
Txikiaren ekimenak. Gabon
garaia aukeratzen dute horre-
tarako; aurten hil honen 26an
irekiko ditu bere ateak, urtarri-
laren 7ra bitarte. Kultur Etxea
denda handi baten tankeran
atontzen dute, eta 11:00etatik
13:00etara eta 17:00etatik
20:00etara bertako produk-
tuak erosteko aukera izango
da. Bien bitartean, edonork har
dezake parte berari balioga-
rriak suertatzen ez zaizkion
materialak eskainiz.

Urtero legez, Hemen euro
bat, han milioi bat lelopean, be-
reziki bi proiektu bultzatu nahi
ditu Merkatu Txikiak: alde ba-
tetik, Saharako eskolak birgai-
tzen jarraitzea. Hori zuzenean
eskoletako zuzendariekin bi-
deratuko dute, eta hauek har-
tuko dute bere gain beharrez-
ko konponketak aurrera era-
mateko ardura. Beti ere Aaingo
Wilayako gobernadore Omar
Mansor-en ikuskaritzapean,
eta honek proiektuaren gora-

GIZARTEA�

Amerikako beharrei laguntzeko eta Saharako eskolak birgaitzen jarraitzeko 
bideratuko dute aurten dirua; 26an irekiko ditu ateak, urtarrilaren 7ra bitarte

Aurten ere askotariko produktuak izango dira erosgai Laskoraingo Merkatu Txikian. LEIRE MONTES

ekimenaren bultzatzaileek.
Izan ere, gazte hauek izango
dira ondorengo urteotan gizar-
tearen norabidearen nondik
norakoa marraztuko dutenak,
eta horretarako errealitatearen
ikuspegi gizatiarra eta soziala
barneratu behar dute beren
heziketa prozesuan.

Aurreko urte guztietan tolo-
sarrengandik jaso duten la-
guntza, eskuzabaltasuna eta
esker ona, aurten ere, emango
delakoan daude Merkatu Txi-
kia aurrera eramaten dutenek.
Horretarako, tolosar orori eta
bereziki dendariei, taberna-
riei, finantza erakundeei, leloa-
rekin bat eginez Hemen euro
bat, han milioi bat «elkartasu-
nerako beren borondate ona
eskaini dezaten» deia luzatzen
diete arduradunek. Edozein
zalantza dela eta, Merkatu Txi-
kikoekin harremanetan jarri
nahi izanez gero, hiru telefono
zenbaki hauetara dei daiteke
943 67 44 28, 943 69 71 22 eta
635 71 66 17.

beherak Tolosaldea Saharare-
kin elkarteari helaraziko diz-
kio. Ikastolako ordezkari gisa
Mila Begiristain bidali zuten
Laskoraingo arduradunek
abenduraren hasieran, «zazpi
eskoletako proiektuak nola bi-
deratzen ari diren ikusteko».
Honetaz gain, aurreko urteotan
bezala, elikagai bilketa egingo
dute. Beraz, atuna, olioa, pasta,
arroza, azukrea eta lekaleak
biltzen lagunduko aukera ere
badago.

Bestalde, hamar urteetan le-
hen aldiz Amerikako beharrei
laguntzeko dirua bideratuko
dute,eta ateratzen duten dirua-
ren erdia Amazonia Bolibiarre-
ko Moxos lurraldean Batxiler
barnetegia irekitzeko eta ber-
tako musikari bultzada emate-
ko izango da. Koru eta orkestra
hau 2006ko urtarrila eta mar-
txoa bitartean Frantzia, Luxen-
burgo eta Euskal Herrira etor-
tzekoa da. Antolatzaileen xe-
dea Ikastolako koruak eta
Bolibiako koru orkestrak Tolo-
san kontzertu bat eskeintzea
da. Laskorain ikastolako ikasle
ohi Idoia Iraola azken bi uda-

tan lurralde hauetan izan da,
bertako musika eskolan lane-
an jardunaz, kantu irakasle eta
abesbatza zuzendari gisa. Ger-
tutik bizi izan ditu lurralde ho-
rretako gabeziak, eta ikasteko
eskola eta zentro faltaz jabetu
da. Hango ikasleak zentro txi-
kiak badituzte beren auzoetan,
baina ikasten jarraitu ahal iza-
teko egunero kilometro dezen-
te egin behar izaten dituzte.

Asmo hauek guztiak aurrera
eraman ahal izateko kanpoko
lau taldeen laguntza izan ohi
du Merkatu Txikiak: Tolosako
Udalaren Gizarte Zerbitzuak
eta Irungo Taupada, Emaus
Fundazioa eta Tolosaldea Sa-
hararekin Gobernuz Kanpoko
Erakundea. Laskorain ikasto-
lako hezkuntza komunitateak
«inguruko eta kanpoko giza
beharrez jabetu, kontzientzia
zabaldu eta hein batean eko-
nomikoki laguntzeko asmoz»
ekin zion Merkatu Txikiari. Han
eta hemen bildutako jantziak,
tresnak, altzariak... salgai jar-
tzen dituzte.

Merkatu Txikia aurrez ikas-
leekin gelaz gela landutako
Unitate Didaktikoaren ekime-
netako bat da. «Gure gazteak
baloretan hezteak inguruan di-
tugun arazo sozialak gelara
hurbiltzea eskatzen digu, gai-
tasun zientifikoetan hezteaz
gain giza baloreak geuregana-
tzea gaur egun irakaskuntzak
duen erronka nagusienetakoa
bihurtu zaigu», azaldu dute

Gabon Egunez
kantari atera
ahal izateko
entseguak

GIZARTEA�

Gaur eta hilaren
21ean, 20:30etik 
aurrera, egingo 
dituzte Amarozen

N. LATABURU

Gabon garaia gerturatzen ari
den honetan Amaroz auzoko
Elkarteak Gabon Egunean
kantari ateratzeko prestake-
ta lanetan hasi da. Horrela,
gaur egingo dute lehen en-
tsegua Amaroz jatetxearen
gainean dituzten lokaletan.
Hitzordua 20:30etik aurrera
izango da. Bigarren entse-
gua, berriz, datorren asteaz-
kenean, hilaren 21ean, egin-
go dute, ordu berean, 20:30-
ean, alegia. Amaroz auzoko
Elkarteak auzokide guztiak
animatu nahi ditu egun ho-
netan batzeko, «gure ohitura
zaharrei eusteko».

2 tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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TELEFONOAK�

Larrialdiak. ((112)) 
Osasuna.
�Alegialdea. Osasun z.: 653212
�Anoeta-Alkiza-Hernialde.
Medikua: 65 23 39
�Asteasu. Medikua: 692423
�Baliarrain. Medikua: 889003 
�Berastegi-Elduain. Medikua:
683361
�Bidegoian. Medikua: 681134
�Ibarraldea. Osasun etxea:
672411
�Ikaztegieta. Medikua: 653329
�Irura. Osasun zentroa: 690720
�Leitza. Osasun z.: 948 510800
�Orendain. Medikua: 655595
�Orexa. Medikua: 682228
�Tolosa. 
�Anbulatorioa, larriald:461111
�San Esteban: 006800
�Gernikako arbola: 006900
�Amarozko dispen.: 672637
�Asunzion klinika 675799 - 

67 53 90 (larrialdiak)
�DYA: 672536
�Gurutze Gorria: 674888

�Villabona. Anbulat.: 006970
�Zizurkil. Aiztondo zerb: 693930
Garraioak.
�Renfe: 902 24 02 02
�Donostiako autobusa: 361740
�Tolosaldea bus: 650621
�Leitzaran autob.: 948 221015
�Taxia: 670420
�Taxia (Leitza): 608 873016
Besterik.
�Ertzaintza: 538820
�Tolosa-Udaltzaingoa: 675858
�Tolargi: 650016
�Iurramendi egoitza: 670325
�Tolosa gasa: 675320

LAGUNTZAK

Emaus, Tolosaldea
Sahararekin, 
Tolosako Gizarte
Zerbitzuak eta Taupada
dira laguntzaileak

Materiala
nola bideratu
Askotariko produktuak jaso-
ko ditu Merkatu Txikiak sal-
gai jartzeko: jostailuak 
—atzera gelditu direnak bal-
dintza egokitan badaude—,
jantzi erabilgarriak, libu-
ruak, puzzleak, eta bestelako
tresnak; hala nola, altzari txi-
kiak, koadroak, brikolaje
tresnak... Etxeko altzari zaha-
rrak Emausek jasoko ditu
(943 45 98 74 telefono zenba-
kira deituta).

Bilketa egiteko modua
erraza da; Euskal Herria pla-
zan dagoen euskaltegi zaha-
rreko biltegira eramanez
egin daiteke hil honen 19tik
22ra, 18:00etatik 19:00etara.
Bai eta Laskorain ikastolako
bulegora eramanaz ere, edo-
ta 943 69 71 22 27ra eta 943
69 71 27ra deituta. Salmenta
egunetan ere zuzenean Mer-
katu Txikira jo daiteke. Diruz
lagundu nahi izanez gero,
Merkatu Txikiko arduradu-
nek Kutxako kontu zenbaki
hauxe jarri dute diru sarrera
bertan egin ahal izateko:
21010081190004212098.�
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IRATXE ETXEBESTE

Abenduaren erdialdean gara
honezkero. Hala ere, Tolosako
Udalak hilabete honetarako
antolatu dituen kultur ekital-
dien eta jardueren artetik asko
eta asko datozen egunotan
izango dira herriko gune ez-
berdinetan. Hona hemen ho-
riek guztiak banan-banan ze-
haztuta:

ANTZERKIA
‘Chicas bonitas, alegres mai-
zales’. Agerre Teatroak Chicas
bonitas, alegres maizales ize-
neko antzezlana eskainiko du
etzi, hilak 16, Kultur Etxean.
20:00etan hasiko da antzerki
emanaldia.

AZOKA
Gabonetakoa. XIV. Gaboneta-
ko Azoka Berezia izango da la-
runbatean: produktu ezberdi-
nen erakusketa eta salmenta
herriko hainbat lekutan. Beste-
ak beste, Trianguloan, San
Frantzisko pasealekuan, Zer-
kausian eta Berdura plazan
izango dira postuak jarrita.
Tartean, odolki lehiaketa egin-
go dute. Sari banaketa Zerkau-
sian izango dela iragarri dute
azokaren antolatzaileek,
eguerdi aldera.

EKIMENAK
Bonberenean. Bonbereneako
VI. urtemugako herri bazkaria
egingo dute larunbatean Bon-
berenean bertan, eta, era bere-
an, Bonbereneako txarangarak
kalejira egingo du herrian ze-
har.
‘Tolosako begiratokiak’. Tolo-
sako begiratokiak ekimenaren
aurkezpena egingo dute larun-
batean herrian zehar Tolosa
750. Urteurrena Fundazioak
antolatuta.
Nazioarteko janarien dastake-

KULTURA�

Gabonetako Azoka Bereziarekin hasiko dira Eguberrietako
ekimenak; antzerkia, musika eta erakusketa ere izango dira

Agerre Teatroak Chicas bonitas, alegres maizales izeneko antzezlana eskainiko du etzi, Kultur Etxean. HITZA

eta konpainia pailazoen ema-
naldia izango da egun horretan
Usabal kirol eta aisialdi gune-
an. 17:00etan hasiko da ikuski-
zuna.
Hilak 24. Olentzeroren jaitsie-
ra eta ongietorria izango da hi-
laren 24an, larunbatarekin, To-
losako aisialdi taldeek antola-
tuta. Plaza Berrian izango da
ekimena, arratsaldean.
Hilak 26-31. Gabonetako Haur

kusketa izango da ikusgai
Aranburu Jauregian etzitik au-
rrera. 2006ko urtarrilaren 28a
bitarte izango da jarrita, eta
egunero ikusi ahal izango da,
astelehenetan eta jaiegunetan
izan ezik, arratsaldetan, hona-
ko ordutegian: 17:30etik 20:30-
era.

GABONAK
Hilak 23. Poxpolo eta Mokolo
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200 m2-koa. 35.000 m2-ko lur-saila.
Telefonoak: 943 65 55 87 edo 
669 36 89 94.
Alkiza. Bi familientzako baserria
salgai. Berritzeko. Informazio
pertsonala. Telefonoak: 943 65 55
87 edo 669 36 89 94.
Andoain. Berritutako etxebizitza
altua, ikuspegi bikainak, igogailua eta
terrazan solariumarekin. Telefonoak:
943 65 55 87 edo 669 36 89 94.
Anoeta. Estreinatzeko, etxebizitza
duplexean, 4 logela, 2 bainugela,
egongela, sukaldea, terraza eta
garajea aukeran. Telefonoak: 
943 65 55 87 edo 669 36 89 94.
Asteasu. 2 solairuko pabilioia salgai
edo alokeran, 1050 m2, eta 
250 m2-ko solairuartea, modu
guztietako tresnekin eta
hobekuntzekin. Telefonoak: 943 65
55 87 edo 669 36 89 94.

Beasain. 45 m2 erabilgarriko
apartamentua eta lokal komertziala
salgai. Telefonoak: 943 65 55 87 
edo 669 36 89 94.
Berrobi. 100 m2-ko etxebizitza,
berrituta, trasteleku handiarekin.
Telefonoak: 943 65 55 87 edo 669
36 89 94.
Berrobi. 50 m2-ko etxebizitza 
salgai, planta baxuan. Berritua.
Telefonoak: 943 65 55 87 edo 
669 36 89 94.
Irura. Laskibar inguruan, bi logelako
apartamentua, eraikuntza berrikoa.
Garajea aukeran. Telefonoak: 943 65
55 87 edo 669 36 89 94.
Legorreta. 3 hektareako lursaila
saltzen da, sarbide onarekin.
Telefonoak: 943 65 55 87 edo 
669 36 89 94.
Lizartza. Eraikuntza berriko 14.000
m2 pabilioi salgai, 920 m2-ko azken

moduluak. Telefonoak: 943 65 55 87
edo 669 36 89 94.
Lizartza. 75 m2-ko etxebizitza,
kanpoaldera, trasteleku eta
bodegarekin. Telefonoak: 943 65 55
87 edo 669 36 89 94.
Segura. Eraikitzen ari diren
erantsitako 14 txalet, 297.500 eurotik
hasita. Telefonoak: 943 65 55 87 
edo 669 36 89 94.
Tolosa. Belate pasealekua, 
4. solairuko etxebizitza, 70 m2-koa.
Kanpoaldera, igogailuarekin eta
trastelekuarekin. Telefonoak:
943 65 55 87 edo 669 36 89 94.
Tolosa. Santa Klara kalean, 90 m2
dituen etxebizitza, berritua.
Telefonoak: 943 65 55 87 edo 
669 36 89 94.
Tolosa. Pablo Gorosabel kalean
azken apartamentua, eraikuntza
berrikoa, 65 m2 erabilgarriak

dituena. Telefonoak: 943 65 55 87
edo 669 36 89 94.
Tolosa. Zumalakarregi kalean
hirugarren solairuan berrituriko
etxebizitza salgai. 3 edo 4 logelatako
aukera. Telefonoak: 943 65 55 87
edo 669 36 89 94.
Tolosa. Zumalakarregi kalean, 
150 m2-ko etxebizitza, egoera ezin
hobean, garajea aukeran. Telefonoak:
943 65 55 87 edo 669 36 89 94.
Tolosa. Alliri kalean, 
105 m2-ko etxebizitza. Garajea eta
lorategia. Telefonoak: 943 65 55 87
edo 669 36 89 94.
Tolosa. Pablo Gorosabel kalean, bi
garaje itxi salgai. Telefonoak:
943 65 55 87 edo 669 36 89 94.
Tolosa. Alokerako lokalak eta salgai
daudenak ditugu, zonalde eta azalera
ezberdinetakoak. Telefonoak: 
943 65 55 87 edo 669 36 89 94.

iragarki laburrak�

Aduna. 608 m2-ko pabilioia
alokairuan, garabi-zubiarekin,
bulegoak jarrita. Telefonoak: 
943 65 55 87 edo 669 36 89 94.
Albiztur. Berrikuntza behar duen
baserria salgai. Hiru solairu, bakoitza

ta. Tolosaldeko Irazki elkarte
kulturanizdunak antolatuta,
nazioarteko janarien dastake-
ta izango da larunbatean Kul-
tur Etxean. 10:00etatik aurrera
izango da ekimen hori, eta he-
rritar guztiak gonbidatuta dau-
de bertan parte hartzera.

ERAKUSKETA
Alejandro Tapia. Alejandro Ta-
pia margolariaren pintura era-

Parkea zabalik izango da hila-
ren 26a eta 31 bitartean Feria-
lekuan. Goizez eta arratsaldez
izango da irekita egun horie-
tan, eta egun osoko sarrerak 3
euro balioko duela iragarri
dute antolatzaileek.

HITZALDIAK
Harkaitz Cano. Galtzaundi
Euskara Taldeak antolatuta,
Harkaitz Cano idazleak hitzal-
dia eskainiko du gaurkoan.
Kultur Etxeko bigarren solai-
ruan izango da solasaldia
20:00etatik aurrera, eta litera-
turari buruz ariko da lasartea-
rra.
Nabarralderen eskutik. 6. ur-
teurrena dela-eta hitzaldia
izango da etzi Bonberenean.
Nabarralderen eskutik izango
da ekimena, 19:00etatik aurre-
ra.

PROIEKZIOAK
‘Nomadas del hielo’. Bideo
proiekzioa izango da biharko-
an Bonberenean. 6. urteurrena
ari dira ospatzen hilabete ho-
netan, eta Nomadas del hielo
izeneko proiekzioa eskainiko
dute horren baitan. 19:30ean
hasiko da ikuskizuna.

MUSIKA
Basque Fire Department. Hila-
ren 28an, asteazkenarekin,
kontzertua izango da Bonbere-
nean Basque Fire Department
taldearen eskutik. 22:30ean
hasiko da musika emanaldia.

ZINE-KLUBA
‘The mother’. Roger Michellen
The mother filma izango da
ikusgai biharkoan Kultur Etxe-
an. 21:30ean hasiko da zinema
saioa, eta, asteroko moduan,
sarrerak 2 euro balio duela
adierazi dute Tolosako zinema-
zaleek. Urteko azken saioa
izango da.
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IMANOL GARCIA

Zizurkilen ere eskubide zibil
eta politikoen alde izenburu-
pean, jardunaldiak antolatu
ditu Zizurkilgo Etxeratek. Gaur
hasi eta larunbata arte euskal
preso politikoen egoeraz hi-
tzaldiak eta tailerrak egingo di-
tuzte.Tartean, ostiralean, mani-
festaziora deitu dute 18/98 au-
ziko inputatuei elkartasuna
eman eta epaiketa geldi dadin
eskatzeko.

Jardunaldien helburua eus-
kal presoen «egoera kalera-
tzea» dela diote antolatzaileek,
«pairatzen duten egoeraren
berri ematea jendeari». Horrez
gain, jendea zerbait gehiago
egitera bultzatu nahi dute jar-
dunaldiekin: «Euskal presoak
Euskal Herrira ekartzeko insti-
tuzioek onartu dituzte mozio-
ak, baina hori ez da nahikoa.
Jendea geldirik dago, eta jar-
dunaldi hauekin gizartea kon-
tzientziatu nahi dugu, badago-
elako oraindik zer egin».

Esan bezala, gaur hasiko
dria ekitaldiak. Atxulondo kul-
tur etxean, 20:00etan, Euskal
preso politikoek Estatu fran-
tseseko espetxeetan pairatzen
duten egoera azalduko dute

ZIZURKIL�EUSKAL PRESOAK

Gaur hasi eta larunbata arte hitzaldiak eta tailerrak egingo
dituzte; ostiralean, 18/98 auziaren aurkako manifestazioa

Euskal preso politikoek espetxeetan bizi duten egoeraren berri emango dute jardunaldietan. I. GARCIA

herritar orori zabaltzen die
deialdia auziaren aurkako pla-
taformak manifestazioan parte
hartzeko. Villabonako Errebote
plazatik aterako da, 19:30ean,
eta Zizurkilgo Joxe Arregi pla-
zan bukatuko da. Ondoren,
18/98: epaiketarik ez! hitzaldia
izango da Iriarte kultur etxean.
Bertan, 18/98 + plataformako
kide Iñigo Elkorok eta Maite
Aristegik auziaren berri eman-
go dute.

Larunbatean tailerrak egin-
go dituzte Zizurkil Goian.
10:30ean hasita, mural bat
margotuko dute euskal preso-
en estatus politikoa aldarrika-
tzeko. Bestalde, postalak egin-
go dituzte presoei bidaltzeko,
eta txotxongilo emanaldi bat
ere egingo dute. Etxeratek eki-
taldietan parte hartzeko gonbi-
ta luzatu nahi die herritar guz-
tiei.

hainbat hizlarik: Nekane Ba-
sauri semea preso duena Fran-
tzian, Lander Etxeberria Fran-
tzian preso izandakoa eta
Lourdes Azurmendi,Frantzian
preso dagoen Ander Geresta
preso zizurkildarraren ama.

Bihar, Estatus politikoa
orain! izenburupean, Jon
Etxandiak Euskal Preso Politi-
koen Kolektiboaren ibilbidea-
ren berri emango du, Iriarte
kultur etxean, 20:00etan.
Etxandia preso ohia da, eta 18
urte inguru eman zituen espe-
txean.

Ostiralean, hilaren 16a, ma-
nifestazio ixila egingo dute
18/98 auzian eskualdeko inpu-
tatuei babesa eman eta epaike-
ta gelditzeko eskatuz. Hilaren
2an Gurea aretoan eskualdeko
gizarte ordezkaritza zabal ba-
tek babesa eskaini zien eta,
oraingoan, Aiztondo bailarako

Iñigo Guridi herenegun
epaitu zuten Madrilen 

VILLABONA�POLITIKA

ERREDAKZIOA

Iñigo Guridi preso politiko bi-
llabonatarra epaitu zuten he-
renegun Madrilgo tribunal
arrunt batean «bere boronda-
tearen kontra bertan izan zu-
tela», Askatasunak azaldu
duenez. Dirudienez, aurreko
epaiketa batean kartel bat
atera zuen, Zuek torturatzaile-
ak zarete! leloarekin, eta «de-
sordena eta iraina» akusazio-
pean zabaldu zioten prozedu-
ra. Aipatu bezala, herenegun
egin zioten epaiketa hori eta
«Iñigo Guridiren eskubidea
epaiketa horretan presente ez
egoteko ez zen errespetatu»,
adierazi du presoen eskubi-

deen aldeko mugimenduak.
«Bere borondatearen kontra,
hiru guardia zibil alboan zi-
tuela eta eskuak eskuburdi-
nez lotuak zituela epaitu zu-
ten».

Guridiren abokatuak epai-
ketan salatu zuen eskuburdi-
nekin mantentzea. Izan ere,
«nazioarteko araudiek esaten
dute epaituak ezin dituztela
eskuburdinekin eduki epai-
tuak diren bitartean». Epaile-
ak «‘tribunalaren segurtasu-
nagatik’ mantentzen zutela
horrela azaldu zuen», Askata-
sunak azaltzen duenez. Lepo-
ratzen dioten akuzasio bakoi-
tzagatik sei hilabeteko zigorra
eskatu diote.
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abenduaren 16, 17 eta 18an rekin

ANOETA�

Karta jokoen
txapelketa
Alkartasunan
Karta jokoen txapelketei
ekingo diote gaur Alkartasu-
na Biltokian. Musean, lau eta
zortzi erregetara, eta tutean
lehiatuko dira. 17:00etan Bil-
tokian agertu beharko dute
jokalariek. Bihar, seiko urre-
ra eta punttura jokatuko
dute. Larunbat arratsaldean
emango diete irabazleei sa-
riak.

ANOETA�

Tutorearen bisita
izango dute bihar
KZgunean 
Bihar goizean tutorearen bi-
sita izango dute Anoetako
KZgunean. 09:00etatik
13:00etara izango da hori.
Tartean, tutoreak mintegi bat
emango du, Etxetik eros eza-
zu, 10:00etatik 12:00etara.
Interesa duenak KZgunera
joan besterik ez du minte-
gian izena emateko edo ber-
tako zerbitzuak erabiltzeko. MUGIARAZTEA

Presoen egoeraren berri
emateaz gain, gizartea
kontzientzatu eta
geldirik ez egotea
bultzatu nahi dute

18/98 AUZIA

Ostiralean egingo duten
manifestazioa eta gero,
Aristegik eta Elkorok
18/98 auziaren berri
emango dute 
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BBaattzzaarrrreerraakkoo  ddeeiiaa  
ALBIZTUR-LARRAUL�AGENDA 21

NEREA URBIZU

Etzi, ostirala, 20:00etan, Albiz-
turren, eta larunbatean Larrau-
len, 16:00etan, Agenda 21 pro-
zesuaren baitan, bigarren herri
batzarrak egingo dituzte.Albiz-
turko bilera udaletxean izango

da, eta Larraulgoa, berriz, Kati-
llutxulo Elkartean.

Bi herrietan uztailean egin
zuten herriko diagnostikoa lan-
tzeko lehen batzarra. Orduz ge-
roztik, eta herritarren ekarpe-
nak abiapuntutzat hartuta,
ekintza planaren lehen zirribo-

rroak zehaztu dituzte. Plan ho-
rietan herrian egin litezkeen
ekintza ugari jaso dituzte, bai-
na guztiak aurrera eramatea
«zaila» da hain udalerri txi-
kientzat.Aurreko faseetan udal
teknikariekin eta udal ordez-
kariekin landu dituzte planak,

eta orain herritarren txanda
da. «Oso beharrezkoa da le-
hentasunezkoak diren ekin-
tzak zein diren jakitea, horien
arabera herriaren etorkizuna
finkatzeko», diote udal ordez-
kariek. Ekintza planaren zirri-
borroa aurkeztu eta, denen ar-
tean, lehentasunak finkatuko
dituzte. Proposamenak egiteko
tartea ere zabalduko dute. Bile-
ra aurretik ekintza planak ira-
kur daitezke, udaletxeetan eta
www.tolomendi.net/agenda21
web orrialdean.

Herritarren txanda, proposamenak eta ekintzak ezagutzeko 

AMEZKETA�

Herriari buruzko
liburua 
atera berria
Bihar, 20:00etan hasita, uda-
letxeko areto nagusian,
Amezketako herriaren histo-
riaz Joxe Mari Oterminek
prestatu duen liburua aur-
keztuko dute. Amezketa bide
luze bezain malkarrak du
izenburu lana berriak. Aur-
kezpenean Julian Sagastume
alkateak, Pello Zabalak eta
Joxe Mari Otermin egileak
parte hartuko dute, liburua-
ren nondik norakoak argitze-
ko. Jarraian, ardoa eta lagun-
garriak izango dira bilduta-
koentzat. 1974an plazaratu
zuten Felix Elejaldek eta Juan
Erenchunek Amezketari bu-
ruzko ikerketa, baina bihar
aurkeztuko denak arlo gehia-
go jorratu dituela azaldu
dute: historia, usadioak, pilo-
tazaletasuna, istorioak, ha-
maika kontakizun... Nahi du-
ten amezketar guztientzat za-
balik egongo dira bihar,
beraz, udaletxeko ateak.

AMEZKETA�

Bertso saio
nagusira joateko
azken aukera
Jakina denez, heldu den
igandean bertso saio nagu-
siaren finala izanen da BE-
Cen. Hara joateko autobusa
antolatu zuten Amezketan,
eta izena emateko epea jada-
nik bukatu da. Dena dela,
oraindik badago aukera au-
tobus txartelen bat eskura-
tzeko 655 71 51 80 telefono
zenbakira deituta. 08:00etan
aterako da autobusa. Era be-
rean, 9 euro baino gehixeago
ordaindu beharko dela adie-
razi dute antolatzaileek; «ha-
siera batean autobusa bete-
tzea espero zelako, baina ez
delako horrela izan». Horre-
gatik aldez aurretik «barka-
mena» eskatu dute.

ALEGIA�

KZgunean
tutorearen 
bisita etzi
KZgunean tutorearen azke-
naurreko bisita jasoko dute
etzi, ostirala —azkenekoa, ze-
hazki, hilaren 30ean izango
dute herriko KZgunean—.
10:00etatik 13:00etara bitar-
tean izango da tutorea ber-
tan. Etxetik eros ezazu minte-
gia jorratuko du, bi orduz,
11:00etatik 13:00etara, hain
zuzen ere.
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99--22kkoo  ppoorrrroottaa  jjaassoo  
dduu  IIbbaarrrraakk  XXoottaa  BB  
ttaallddeeaarreenn  aauurrkkaakkooaann

ERREDAKZIOA

Ibarra areto fubol taldeak Irur-
tzunen jokatu zuen larunbate-
an Xota B taldearen aurka, eta
9-2ko porrota erdietsi zuen.
Jose Manuel Tobias prentsa ar-
duradunaren arabera, partida
osoan Xota B Ibarra baino
gehiago izan zen, «batez ere
bizkortasunean».

Lehenengo minututik gal-
tzen hasi ziren ibartarrak; izan
ere, Xotako Bko 2 zenbakidun

IBARRA�ARETO FUTBOLA

Talde aurkariaren abiadura handiak min egin zion Ibarrari;
jubenil mailakoek 1-7 irabazi zuten Berri-Otxoaren aurka

jokalariak gola egin zuen parti-
da hasi baino ez zenean. Eta
segituan iritsi zen etxekoen bi-
garrena Roberto jokalariaren
bitartez. 2-0ekoa zen.

Ibarra jokoan sartu zen or-
duan, eta saiatu zen partida
berdintzen, baina ez zuen as-
matu golak egiten. Etxekoek,
ordea, hirugarrena egitea lortu
zuten. 15. minutuan izan zen,
Xotako 11 zenbakidun Jabier
jokalariak baloia atera jaurti
eta zutoinean jo zuen, baina

ondoren Zabalori eman zion
eta sare barrura sartu zen.

Minutu bat nahikoa izan zu-
ten laugarrena egiteko; kasu
honetan, Zabaloren atera egi-
niko jaurtiketa batean baloia
galduta geratu zen atetik gertu
eta 2 zenbakidun Carlos joka-
lariak amaitu zuen jokaldia 4-
0ekoa eginez. Emaitza horre-
kin iritsi ziren atsedenaldira.

Bigarren zatiaren hasiera
«ezin okerragoa» eman zioten
ibartarrek haien kontrako pe-

XXOOTTAA  BB�9

IIBBAARRRRAA�2 

Hasierako bostekoa. Igor
Zabalo, Unai Labaka, David
Prados, Ustaritz Errondosoro,
Hautsi Izagirre.
Aldaketak. Jon Ander
Karrera, Xabier Blanch,
Lander Camio, Mauro Ayerza.
Eserlekuan. Fernando
Ayerza, Sinoe Sanz.

naltia adierazi baitzuen epaile-
ak. Xota Bkoek ez zuten hutsik
egin, eta 5-0ekoa sartu zuten.
Bi minutu geroago Hautsiren
eta Landerren artean buruturi-
ko jokaldi polita etorri zen, eta
baloiak Xotakoen ate barruan
amaitu zuen. 5-1ekoa zen.

25. minutuan Xotako 4 zen-
bakidun Josebak seigarren
gola egin zuen bere taldearen-
tzat, eta minutu bat geroago
zazpigarrena egin zuten etxe-
koek. 4 zenbakidun Roberto
izan zen, hain zuzen ere, bakar-
ka burutu zuen jokaldi ikusga-

rrian Zabalo atezaina garaitu
zuena.

Ibarra une horretan «lur jota
zegoen», zer egin ez zekiela.
Eta bitartean etxeko taldekoen
golak bata bestearen atzetik
etortzen ziren. Hala, 33. minu-
tuan kontraerasoan eginiko jo-
kaldian zortzigarrena sartu
zuen Xota B taldeak. Eta bi mi-
nutu beranduago 9-1ekoa egin
zuten. Ibarra saiatu zen, eta
partida amaitu aurretik 9-2 ja-
rri zuen markagailuan.

Azpimarratzekoa da kantxa-
ren egoera, oso irristakorra
baitzegoen; etxeko taldea ohi-
tuta bazegoen ere, Ibarrakoei
kalte handia egin zien horrek.
Baina, hala ere, Xota nagusi
izan zen, batez ere, abiaduran.

Jubenilak garaile

Bestalde, jubenilek lortutako
emaitza oso bestelakoa izan
zen. Bilboko Berri-Otxoa talde-
aren aurka jokatu zuen Juan
Pablo Zubelzu Txubel-en talde-
ak, eta 1-7ko garaipenarekin
bueltatu ziren etxera.

Bake prozesurako ekarpenik onena
‘apartheid’-a gainditzea dela dio Udalak

LEABURU�POLITIKA

Gainontzeko udalen eta gizarte eragileen babesa eskatu dute

IÑIGO TERRADILLOS

«Herritarren eskubide zibil eta
politikoak bermatzeko konpro-
miso irmoa» adierazi du Lea-
buruko Udalak, Kimu Berriak
Herri Plataformak aurkeztuta,
onartu berri duen mozioan.
Halaber, «Euskal Herriak bizi
duen une historikoaz jabetuta,
bake eta demokrazia eskena-
toki batera eramango gaituen
prozesu bat bultzatzeko Udale-
tik egin daitekeen ekarpenik
onena apartheid-a gainditzeko
neurriak hartzea dela» esan
du, eta dei egiten die Euskal
Herriko gainontzeko udalei he-

rritar ororen eskubide zibil eta
politikoen errespetuan eta ber-
mean sakontzeko. Era berean,
herritar orori eta, bereziki, he-
rriko kultur, kirol, gizarte eta
bestelako talde eta eragileei lu-
zatzen die deia, «justiziaren
aurkakoa den egoera hau»
gainditze bidean, haien babe-
sa ager dezaten.

Izan ere, herri plataformak
azaldu zuenez, «apartheid-a
ezarri zenetik bi urte luze igaro
direnean herriz herri, udalez
udal, ezkertiar eta abertzale
jendeak lanean jarraitzen du
bestelako herri eredua helbu-
ru; baina apartheid-aren ondo-

rioak mingarriak dira oso,
ehunka mila herritar eskubide
zibil eta politikoez gabetuta
daude, ehunka udal, herri bo-
rondatea errespetatu gabe
osatu zirenak, herriaren beha-
rrei ezin erantzun». Hala, «ba-
tzuen apustua eskubide zibil
eta politikoen murrizketan sa-
kontzea izan da, eta egun lotsa-
gabe egiten diete muzin 
irtenbideari, eta egoera berez
konponduko dela esatera au-
sartzen dira, horrela apartheid
egoera luzatzen lagunduz; eta
bitartean, beste batzuk, irten-
bideari ateak irekitzea erabaki
dute», gehitu du, herriak auke-

ratu ez eta bere dimisioa aur-
keztu duten ehun zinegotzi in-
gururen adibidea emanez,
«batzuk pertsonalki eta beste
batzuk kolektiboki, Azkoitiko
Udalean 182.2 artikuluaren
aplikazioarekin jazotakoa,
kasu».

Gauzak horrela, «eskubide
zibil eta politikoen murrizketa

Leaburuko udaletxea. HITZA

ikaragarri honi aurre egiteko
eta herritarrek bizitza politiko-
an parte hartzeko duten esku-
bidea egikaritzeko aukera izan
dezaten», beharrezkoak diren
neurri guztiak hartuko dituela
azaldu du Udalak, «inongo
gertakarien zain egon gabe, ez
baita zertan gehiago luzatu es-
kubide gabezia hau».

Gainera, Kimu Berriak herri
plataformak aurkeztutako mo-
zioan zehazten zuenez, «Eus-
kal Herriak une historikoa bizi
du, eta inoiz baino argiago
agertzen zaio gure herriari ga-
tazka bide demokratikoetatik
gainditzeko aukera». Halaber,
Euskal Herria bake eta demo-
krazia eskenatoki batetara era-
man dezakeen prozesuaren
hastapenetan egon gaitezkeela
adierazi zuen plataformak;
«beraz, itxaropentsu izateko
arrazoiak badira, baina itxaro-
pena errealitate bilakatzeko
badugu guztiok zeregina».

Joxean Azkue Arrastoa
Hire alaitasuna 
eta irribarrea 

gureak 
egingo dizkiagu, 

Joxean

VILLABONA, 2005eko abenduaren 14a

Aizkardi Mendi Elkartea

Joxean Azkue Arrastoa

hilberriak eta urteurrenak�

Berriro igo nauzu 
ene mendira, 

oroigarri zaharrei 
maitez begira... 

GAZTELU, 2005eko abenduaren 14a

Gazteluko Udala



OOnnddoo  jjookkaattuuzz,,  ppuunnttuuaakk
eettxxeerraa  eekkaarrrrii  ddiittuuzzttee
AAuurrrreerraakkoo  bbii  ttaallddeeeekk

JAIONE ASTIBIA

Asteburu bikaina izan dute ho-
netakoan Aurrerako jubenile-
tako eta Lurraldekako taldeek.
Batak kanpoan eta besteak
etxean, biek garaipena eskura-
tu baitute, eta partidu on asko-
ak jokatuz, gainera.

Arkixkilen zuten partidua
helduek, San Inazioren aurka,
liderraren aurka, eta 3-2ko az-
ken emaitza eginda, beste hiru
puntu etxerako gelditu zituzten
leitzarrek. Oso partidu ona
egin zuten igandean, gol auke-
ra asko sortu zituzten, jokaldi
politekin, nahiz azken minutue-
tan, emaitzari eutsi nahian, jo-
koak behera egin zuen, ikusga-
rritasunari zegokionez,eta ten-
tsio unetxoak ere bizi izan
zituzten, zalantzako jokaldi ba-
tzuk tarteko. Baina, azkenean,
«konforme eta gustura» buka-
tu zuten, liderraren aurka ari-
tuta, esku-hutsik bidali zituzte-
lako, eta sailkapenean duten
lekua ziurtatzeko oso baliaga-
rriak izan zirelako eskuratuta-
ko puntuak: 23 punturekin, hi-
rugarren lekuan daude, Ilun-
berri eta San Inazio (lehen
lider zegoena) berarekin. Au-
rretik daude, puntu bat gehia-
gorekin Baztan, eta hiru gehia-
gorekin Gazte Berriak; eta on-
dorengo hurrengo taldea,
berriz, 10 puntu gutxiagoko al-
dearekin dago. Beraz, «sailka-
peneko burua oso definituta»
gelditu da, oraingoz, halaxe
zioten taldeko aurduradunek.
Eta hurrengo jardunaldian,
jada, denboraldiaren lan er-
diak eginak izanen dituzte.

Horrela, 1-0ekoa Jabi Urtia-

LEITZA�FUTBOLA

Gaztetxoek eta helduek, 3-6 eta 3-2ko emaitzekin 
hurrenez hurren, garaipenak eskuratu dituzte asteburuan

Olano sendatzen ari da. J. ASTIBIA

gak sartu zuen, falta baten zu-
zeneko jaurtiketaz; denboraldi
honetan halaxekoak izaten ari
dira jokalari honen golak, in-
dartsu eta ikusgarriak. Banako
berdineketa etorri zen hurre-
na, eta 2-1ekoa Gari Etxega-
raiek egin zuen, falta baten
jaurtiketaren alderatze baten
baloia berari etorri zitzaion-
eta, jo eta bota eta gola sartu
zuen. Eta aurreneko zatia bu-
katu baino lehenago oraindik
3-1eko emaitza ikusi ahal izan
zen Arkixkilen, honetakoan tal-
dearen jokaldi polit baten on-
dorioz, Antton Gomezek erre-
matatutakoa. Atsedenaren on-
doren etorri zen iruindarren
2.a eta partiduko azkenekoa. 3
eta 2 Aurreraren alde.

Aipatu behar da hilaren 6an
jokatu zutela elurragatik joka-
tzekoa utzi zuten azaroko az-
ken asteburuko partidua. Kasu
hartan Altsasun aritu ziren, eta
taldeko ordezkariek diotenez,
«kanpoan inoiz egin dugun

partidurik onena» izan zen.
«Oso partidu konpletoa», na-
barmendu zuten, eta emaitzak
ere halaxe islatzen duela esan
behar, 0 eta 2koarekin etxeratu
baitzen Aurrera. Beraz, pozik
egoteko moduan dira jokala-
riak, prestatzaileak eta baita
zaletuak ere.

Eta larunbatean pozik ageri
zirenak Aurrerako talde gazte-
koak ziren: 3 eta 6 irabazi zu-
ten,kanpoan, San Inazioren
aurka. «Ikaragarri gustura»
etorri ziren. «Batez ere gazte-
txoak dira, eta halako emaitza
batek ilusioa eta pixka bat ani-
matzeko oso baliagarri dira»,
nabarmendu zuten. «Astean
zehar prestatzeko saioak egin,
astebururo partiduak jokatu...
Konpromisoa hartua dute 25
gaztek eta, noizean behin behi-
nik behin, horrelako emaitzak
horren guztiaren sari dira». Eta
hala, Taxoarreko golegileak
honako hauek izan ziren, bada:
Imanol Urkiolak bi egin zituen;
Antton Urkiolak, Joseba Mutu-
berriak, Dani Albarezek eta
Andoni Zabaletak, bana. Sei
guztira.

Sendatzen

Bestalde, HITZAk jakin duenez,
Unai Olano Aurrerako helduen
taldeko jokalaraiari atzo baiez-
tatu zioten «eskuin belaunean,
alde bateko barrengo lotailua
hautsia eta meniskoaren prin-
tzadura» dituela, lesioarekin
hiru hilabete daramatzalarik.
Badirudi, ordea, lotailua bere
horretan orbaintzen ari zaiola
eta meniskoarena ere horrela
sendatuko zaiola.

Paternielle-ko tontorrera
irteera asteburu honetan

LEITZA�MENDIA

Mendigoizaleentzat antolatu du Mendibil
mendi taldeak, larunbat-iganderako

J. ASTIBIA

Asteburu honetarako Pater-
nielle mendi tontorrerako igo-
era antolatu du Mendibil men-
di taldeak. Joan nahi duten
mendigoizaleek bihar arteko
epea dute izena emateko, As-
tiz edo Maimur liburudende-
tan.

Larunbatean ateratzeko as-
moa dute, 09:30etan, Leitzako
plazatik bertatik; autoz joa-
nen direla iragarri dute anto-
latzaileek, gainera. Biharamo-
nean, igandean, itzuliko dira,
iluntzerako.

Paternielle mendi kasko
hau —Gran Pic de Paternielle
da bere izen osoa— Piriniotan
dago, Cauterets-en (Frantzia),
Marcadau lerroan, eta 2.764
metroko garaiera du. Igoera bi
ataletan prestatuta dute elkar-
tekoek. Larunbatean berean,
Wallon-go aterperainoko joa-
nera eginen omen dute: Lei-
tzatik Pont d’Espagne-raino
(Frantzia) autoz joanen dira;
han utzi eta 1.496 metroko ga-
raiera duen puntu horretatik,
ordu eta erdiko edota bi ordu
eta erdiko ibilaldia egin be-

harko dute Wallon-era iriste-
ko, 1.865 metrotara dagoena.
Gaua hor egin eta igande goi-
zean eginen dute kaskorako
bidea, hiru ordu eta erdi-lau
ordu eta erdiko igoera izanez.
Kasu honetan gainditu beha-
rreko desnibela 899 metrokoa
litzateke, Paternielle-raino.
Gero, itzulera, beste hainbeste
baino gehiago, aterpera le-
hendabizi eta autoetara gero.

Aitatutako denbora horiek
beti ere elurraren egoeraren
araberakoak izanen omen
dira. Jakina den moduan,urta-
be honetan paraje haiek guz-
tiak elurrez zuri egonen baiti-
ra,eta bertan ikusi eta egoera-
ra egokitu beharko dute.

Kasu honetan egitekoa du-
ten irteera mendian elurretan
ibiltzen ohitutako zaletuentzat
bideratuta legoke, eta joan
nahi dutenek eraman beha-
rrekoen inguruan hainbat
aholku eman dituzte Mendibil
mendi taldetik bertatik. Ho-
rrela, «neguko goimendiko
arropa eta tresneria egokia,
gaua pasatzeko lo-zakua eta
kopetargia eta otorduak» era-
matea beharrezkoa da.

Bachimañako putzuaren atzean, Paternielle mendi tontorra. HITZA
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URTE ASKOAN
Izaro Azpiroz Balerdi (Lizartza).

Gaur urtebete etxeko matrakak.
Zorionak familia guztiaren partetik.

ZORIONAK
Joxepa (Ibarra). Urteak pasa arren / badezu nahiko

kemen / larogei’re beteko dituzu / iristear dagoen urten

/ zu bezalako amonarikan / sekula ez da izan hemen.

Seve Iglesias, erakusketaren koadro baten aurrean. I. GARCIA

BBaasseerrrrii  zzaattiiaakk
VILLABONA�Seve Iglesias billabonatarrak bere margolanen erakusketa du

ikusgai Gurea aretoko erakusgelan hilaren amaiera arte

AAGGEENNDDAA�

DEIALDIAK

Ibarra. Merkatu Txikia.
Igandera arte, parrokiako
lokaletan. 11:00etatik
13:00etara eta 17:00etatik
20:30era; igandean, berriz,
10:00etatik 14:00etara.

HITZALDIAK

Ibarra. Barazki kooperatiba
ezagutu nahi? Beizamako bi
baserritarren eskutik.
19:00etan, Gaztetxean.
Tolosa. Arraroagoa da
idazten ez duen jendea,
Harkaitz Canorekin.
20:00etan, Kultur Etxean.
Galtzaundi Euskara Taldeak
antolatuta.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

Anoeta. Makalu, beltzaran
handia. Juan Vallejoren
diaporama. 19:00etan,
udaletxeko bideo gelan.
Mendi Astearen baitan.

ZINE-KLUBA

Tolosa. La ventana de
enfrente. 21:30ean,
Gaztetxean. Asteazkeneroko
zine-klubak bat egingo du
18. urteurrenarekin.
Villabona. Educadores.
22:00etan, Gaztetxean.

GUARDIAKO FARMAZIAKK

Gaur
Areso. Goizueta, F. Loidi etxea. 112.
Tolosa. Olarreaga, A. Korreo kalea, 2.
943 67 01 28.

IRRATIAK

Txolarre Irratia 
(107.5 FM - 101.2 FM)
11:00-14:00. Tolosaldeko ahotsa
magazina: 11:00etan, eguraldia Joxe
Landarekin, HITZAren errepasoa,
agenda, albisteak, oharrak... 12:00etan,
Zortziko aldrebesa, igandean BECen
jokatuko den Bertsolari Txapelketa
Nagusiko finala hizpide Bertsozale
Elkarteko Andoni Otamendirekin;
aurtengo txapelketan parte hartzen ez
duen eskualdeko bertsolari bat, Jokin
Sorozabal, izango da Txolarren;
finaleraino iritsi den Aitor Mendiluze ere
elkarrizketatuko dute; eta oraindik
txapela buruan duen Andoni Egaña
txapeldun handia ere izango da
solaskide. 13:15ean, lehiaketa; BECeko
finalera joateko bi sarreren zozketa.
18:00-19:00. Irauli uhinak,
Gaztesareak prestatzen duen saioa,
Arrosa Irrati Zentroaren eskutik.
21:00-22:30. Bide okerretik, Euskal
Herriko musika mugimenduari buruzko
saioa.

�HITZAk ez du bere gain hartzen

egunkarian adierazitako esanen eta

iritzien erantzukizunik.

IMANOL GARCIA

Autodidakta da eta «beti-
danik» ari da margotzen
Seve Iglesias. Lasarten

jaioa, Villabonan bizi da eta
bere margolanen erakusteta
jarri du Gurea aretoko erakus-

Baserriaren inguruko margolanak erakusten ditu Iglesiasek batez ere, baina beste gai batzuk jorratzen ditu, Donostiako irudiak, esaterako. I. G.

AAGGUURRRRAAKK�

Gipuzkoako 
Foru 
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ARGITARATZAILEA. Tolosa Herria Hedabideak S.L.
LEGE GORDAILUA. SS-0398-03
ZUZENDARIA. Leire Montes
EGOITZA NAGUSIA. Araba etorbidea 5, atzea, Tolosa
TELEFONOA. 943 65 56 95 FAXA. 943 65 00 18
LEITZA. Herriko plaza 1. 687 410 118
E-POSTA. tolosaldean@tolosaldekohitza.info 
WEBGUNEA. www.tolosaldekohitza.info

TOLOSA HERRIA HEDABIDEAK S.L.KO KIDEAK:

‘HITZA’ LAGUNTZEN
DUTEN ERAKUNDEAK

eta Tolosaldeko 
eta Leitzaldeko 
77 gizarte eragilea Zuzendariordea. Iratxe Etxebeste. Kudeatzailea. Itziar Zulueta. Publizitatea. 661 678818. tolosaldean_publi@tolosaldekohitza.info.

Tolosa. 687 410082 - 687 410033. tolosa@tolosaldekohitza.info. Villabona-Aizt. 687 410022. villabona-aiztondo@tolosaldekohitza.info.
Anoetaldea. 687 410022 anoetaldea@tolosaldekohitza.info. Ibarraldea. 687 410032. ibarraldea@tolosaldekohitza.info. 
Alegialdea. 687 410034. alegialdea@tolosaldekohitza.info. Leitzaldea. 687 410118. leitzaldea@tolosaldekohitza.info.

Eusko
Jaurlaritza.
Kultura Saila

HITZA-K BAI EUSKARARI

GAURKO 
EGURALDIA

goizez arratsaldez BIHARKO 
EGURALDIA

goizez arratsaldezberoena 88 hotzena 66 ELURRA 
ARALARREN

Pagomari:
gaur: bai / bihar: bai

Guardetxe:
gaur: bai / bihar: bai

HITZA-KO BEZEROEN ARRETA ZENBAKIA
(zalantzak argitzeko,
harpidedun egiteko...) 994433  3300  4433  4466

udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta,
Areso, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Elduain, Hernialde,
Ibarra, Irura, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona, Zizurkil
besterik: Leitzaldeko Euskara Batzordea

gelan, olio eta pastel teknikaz
egindakoak. Hilaren 31 arte
iraungo du erakusketak,
18:00etatik 20:00etara astegu-
netan, eta 12:00etatik 14:00-
etara larunbat eta jaiegunetan.

Baserria da protagonista
erakusketan, baserriaren za-

tiak zehazki. «Betidanik gusta-
tu izan zait baserriak margo-
tzea. Hasi nintzenean, koader-
no batekin joaten nintzen ba-
serrietara eta margotu egiten
nituen». Hasierako margoketa
horietaz badu anekdota kuttun
bat Iglesiasek: «Baserri bat

erre ondoren, bere nagusiek
hormigoizko etxe bat eraiki be-
har izan zuten, aurreko eraiki-
narekin zerikusirik ez zuena.
Nik baserri horren margoa
nuen, eta haiei eskaini nien.
Emozio handiarekin eskertu zi-
daten eta niretzako oso berezia
izan zen une hori». Baserriaz
gain beste gai batzuk ere jorra-
tzen ditu artista billabonata-
rrak.

Margolaria bera aretoan iza-
ten da. «Asko gustatzen zait
erakusketa ikustera etortzen
direnekin solastea. Pinturari
buruz hitz egiten dugu, koa-
droei buruz komentarioak egi-
ten dituzte eta, asko margola-
riak direnez, beraiek egiten di-
tuzten lanei buruz hitz egiten
didate». Iglesiasentzat margo-
tzea erlaxatzea da. «Margotze-
ak ematen didan lasaitasuna
ez dit beste ezerrek ematen».
Bakoitzari gustatzen zaion eta
ondo egiten dion horretan ari-
tzea «oso garrantzitsua» dela
adierazten du, tinko: «Beste gi-
zarte bat izango genuke guz-
tiok gustuko gauzak eginez
gero».


