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«DENONTZAT»�16:00etan hasiko
da; edonork har dezake parte, 
hilaren 31n bertan izena emanez�5

Kultur eta osasun zentro berria herrian
LEABURU�Maria Luisa Agirre doktora izena jarri diote guneari; 
hari egindako omenaldiarekin inauguratu zuten, igandean�6

HITZA

Poxpolo eta Mokolo. HITZA

PPOOXXPPOOLLOO  EETTAA  
MMOOKKOOLLOO�

PAILAZOAK

«Etxean 
jokatzea da
beti herrian 
aritzea»
Jaialdia eskainiko dute
etzi Usabalen; «hotza
ez dadila izan jendea 
etortzeko oztopo»�2

hitz
to

lo
sa

ld
ek

o
et

a 
le

it
za

ld
ek

o

HHaarrppiiddeedduunneeii  bbaannaattuuaa�Asteazkena�2005-12-21�III. urtea�768. zenbakia�wwwwww..ttoolloossaallddeekkoohhiittzzaa..iinnffoo

a
TOLOSA�

Beotibarko 
Telleria eta 
Mujika, onenak
Gipuzkoako Txapelketa 
irabazi dute kadeteek�3



«Areto batean ikusleak
eserita daude; plaza askoz

ere ganberroagoa da»

IRATXE ETXEBESTE

Herriz herri dabiltza udaz ge-
roztik ikuskizun berria aurkez-
ten, eta ostiralean Usabalen
izango dira. Poxpolo eta Moko-
lo pailazoek emanaldi «polita»
eskainiko dute etzi, 17:30etik
aurrera, konpainiaren lagun-
tzarekin. Saio horren inguruan
eta beste hainbat gairi buruz
mintzatu dira eskualdekoak HI-
TZArekin.
Usabalen eskainiko duzue
emanaldia ostiralean. Zer
ikusi ahal izango dute bertara
joaten direnek?
Musika, esketxak, dantzaren
bat ere bai istorio txiki bate-
kin... Uf! Gauza asko. Ordubete
eta laurdeneko emanaldia
izango da gutxi gorabehera.
Beti esan izan duzue zuen
ikuskizunak ez direla hau-
rrentzat bakarrik sortutako-
ak; alegia, helduentzat ere
badagoela lekua zuen saioe-
tan.
Eta halaxe da. Beti ahalegindu
gara gure ikuskizunak helduei
ere eskaintzen. Elementu ez-
berdinak biltzen dira gure
saioetan: haur txikienentzat
gauza sinpleak, gozoak eta po-
litak egiten ditugu; ganberroa-
goak koxkorragoentzat, alegia,
8-9 urtetik aurrerakoentzat, eta
keinu ezberdinak helduentzat.
Jakina, keinu horiek ez dituzte
haurrek ulertzen, helduei zu-
zendutakoak direlako.
Disko berria atera duzue
orain gutxi. Run-run jarri dio-
zue izena...
Komunikabideek produktu be-
rriak promozionatzen dituzte
Eguberrien inguruan, eta data
hauetan gurea bezalako pro-
duktu txiki batek sona handia
izatea zaila izaten da. Orain no-
bedadea da disko berria Tolo-
san eta inguruetan; Gernikan,

Poxpolo eta Mokolo pailazoek jaialdia eskainiko dute etzi
arratsaldean Usabalen konpainiaren laguntzarekin

PPOOXXPPOOLLOO  EETTAA  MMOOKKOOLLOO�PAILAZOAK

HITZA

kuetako bakoitzak ditu aban-
tailak eta desabantailak beste-
aren aldean.
Diskoak, emanaldiak... DVDa
ere atera berri duzue.
Gabonetako kantuekin osatu-
tako diskoa atera genuen iaz
(Zorionak), eta udan emanaldi
berria estreinatu genuen (Zir-
koa). Martxoaren 5ean Atau-
nen grabatutako ikuskizuna
(Eskola ta festa) DVD forma-
tuan atera dugu berriki, eta ho-
rren ostean etorri da disko be-
rria. Lan batzuk eginak ditugu
dagoeneko, bai.
Leidorren aritu zineten iaz
Gabonetako oporraldiaren
atarian. Aurten errepikatu
egingo duzue, baina beste
leku batean.
Ez dakigu Usabalen oihartzun
handia izango den ala ez, kan-
poko zarata entzungo ote den...
Hori dena ez dago gure esku.
Leidor herri erdian dago, eta
horrek asko laguntzen du ikus-
entzuleak erakartzeko bidean,
baina Usabalen giro epela
izango da; hotza ez dadila, be-
raz, jendea hara joateko ozto-
po izan. Hala eta guztiz ere, 50
edo 300 lagun joan, gu berdin-
berdin ariko gara.

adibidez, hemendik hiru hila-
betera izango da.
Eta nola lortuko du sona?
Diskoekin lan materiala biltzen
dugu guk; dagokionean ikas-
tetxeetara bidaltzen hasiko
gara, eta irakasleen laguntza-
rekin, haurrek kantuak ikasiko
dituzte, guk emanaldia eskain-
tzerako ezagutu ditzaten. Ho-
rrelaxe egiten dugu lan; disko-
ekin ez dugu salmenta kopuru
handia lortzea bilatzen.
Tolosan aritzeak esanahi be-
rezia al du zuentzat?
Etxean jokatzea da beti. Bara-
kaldon ez bezala, umeek eza-
gutu egiten dituzte gure abes-
tiak hemen. Tolosako eta ingu-
ruko ikastetxe guztietatik
pasatu gara maiatzaz geroztik,
eta, ondorioz, haurrek ikasi
egin dituzte gure kantuak. He-
mengo ikusleek ere parte har-
tzen dute emanaldietan; ondo-
rioz, eskertuagoa da gure lana,
nolabait esateko.
Ezberdina al da plazan edo
areto itxi batean aritzea?
Erabat. Areto batean ikusleak
eserita daude; ezin dituzu bat-
batean denak borobil batean
eserita jarri edo zutitu. Plaza
batean askoz ganberroagoa da
dena; eskandaloa ziurtatua
dago. Areto batean, ordea, soi-
nuaren kalitatea hobea da. Le-

2 tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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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
pabilioiak 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. 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. Deitu
telefono zenbaki hauetara:
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.
Tolosa. Maituna inguruaren
atzealdean, trastelekuak salgai 8 m2-
tik aurrera. Berriak. 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

TOLOSAN

«Herrian aritzea etxean
jokatzea da beti;
Barakaldon ez bezala,
umeek ezagutu egiten
dituzte gure abestiak»

IKUSLEAK

«50 edo 300 lagun
joan, gu berdin-berdin
ariko gara; hotzak ez
dezala jendea hara
joatea oztopatu»



AAzzkkeenn  ggaarraaiippeennaarrii  
eesskkeerr,,  22..  ppoossttuuaa  
eesskkuurraattuu  dduu  IIbbaarrrraakk

ERREDAKZIOA

Turroia gozo asko jatea merezi
dute Ibarra futbol aretoko mu-
tilek, azken txanpan erakutsi
duten joko onari esker biga-
rren postuan igaroko baitituzte
Gabon egunak, gainontzeko
taldeek baino partidu bat
gehiago jokatu dutela. Iragan
larunbatean eskuratu zituzten
aurtengo azken 3 puntuak, Na-
farroako Gazte Berriak taldea-
ren aurka, 6 eta 3ko emaitzare-
kin.

Neurketa «nahasia» izan
zen, prentsa arduradun Jose
Manuel Tobiasek jakitera
eman duenez. Mikel Sanz, Unai

IBARRA�ARETO FUTBOLA

Nafarroako Gazte Berriak taldea hartu zuen mendean 6 eta
3ko emaitzarekin; etenaldia izango du urtarrilaren 7ra arte

rela 2 eta 2koa egin zuen Gazte
Berriak taldeak. Bigarren za-
tian indartsu atera zen, eta le-
hen minutuan Unai Labakak 3
eta 2koa ezarri zuen markagai-
luan «gol zoragarri» bati esker.
Labakak bere bigarrena egin
zuen 26.ean. Baina ez zen azke-
na izango; izan ere, 6 eta 2koa
ere berak egin zuen finalerako
8 minutu falta zirenean. 5 eta
2koa, berriz, Landerrek egin
zuen Mauroren jaurtiketa ba-
ten alderatzeari probetxu ate-
ratzen jakin ziolako. 6 minutu
falta zirela amaierako 6 eta 3
egin zuten bisitariek. Urtarrila-
ren 7an ekingo diote berriro Li-
gari, Gabonen ostean.

Labaka, Lander Camio, David
Prados eta Hautsi Izagirre jo-
kalariek osatu zuten hasierako
boskotea. Norgehiagokaren
hasiera ibartarrek menderatu
zuten arren 2.minutuan kanpo-
tarren lehen gola iritsi zen,
Landerren eta Mikelen arteko
gaizkiulertu baten ondorioz.
Ibarra ondo egokitu zen Gazte
Berriak taldearen jokora, bai-
na hasieran ez zituen gol auke-
ra gehiegi sortu. 11. minutuan
heldu zen berdinketa, Xabier
Blanchen oinetatik. 16. minu-
tuan, berriz, 2 eta 1ekoa egin
zuen. Neurketa etxekoen alde
zegoela zirudien,baina atsede-
naldirako 40 segundo falta zi-

Beotibarreko kadeteak,
Gipuzkoako txapeldun

TOLOSA�ZESTA-PUNTA

Mujika eta Telleriak 30 eta 28 menderatu 
zituzten Zulaika eta Alberro donostiarrak

ERREDAKZIOA

Joan den larunbatean jokatu
ziren Donostiako Carmelo
Balda pilotalekuan zestako El-
karteen Arteko Txapelketaren
finalak. Beotibar Zesta-Punta
Elkarteak kadete mailako bi-
kotea sartu zuen final horre-
tan. Bai eta irabazi ere. Muji-
kak eta Telleriak osatzen du-
ten bikoteak 30 eta 28ko
markagailuarekin hartu zi-
tuen mendean Zulaika eta Al-
berro donostiarrak.

Tolosarrak Elola maisuak

emandako aholkuei jarraituz,
luzimendurako jokaldiak albo
batera utzi eta pilota frontise-
tik ahalik eta urrutien jartzen
saiatu ziren. Partidu erdian
Mujika eta Telleria bikote do-
nostiarraren ahulalditxo bat
aprobetxatu eta 29-22 emai-
tzarekin aurreratu ziren. Or-
duan etorri zen Zulaika eta Al-
berroren erreakzioa, sei tanto
erreskan egiteraino; baina Be-
otibarreko mutilek konfiantza
handia erakutsi zuten eta bai-
ta hainbeste kostatako azken
tantoa lortu ere.

Gipuzkoako txapeldunak eta Elola, garaikurrak eskuetan. HITZA

3 puntuak etxean geratu
ziren Zamudioren aurka

TOLOSA�FUTBOLA

1 eta 0 irabazi zion talde urdinak bisitariari,
Crespok azken unean sartutako golari esker

ERREDAKZIOA

Norgehiagokaren 86. minu-
tuan heldu zen poza eta lasai-
tasuna Tolosako mutilentzat,
iragan larunbatean Berazubin
Zamudio taldearen aurka jo-
katutako neurketan. Crespok
sartutako golak garaipena
eman zion talde urdinari, gu-
txiengo aldearekin, partida
«eskas» baten ondoren.

Zamudioko jokalariak in-
dartsuago irten ziren zelaira
eta baloia ondo mugitzen ja-
kin zuten. Tolosak, aldiz, den-
bora gutxiz zuen baloia bere
menpe eta urduritasuna ere
nabaria zen tolosarren artean.
Santamaria atezaina, ordea,

«bikain» aritu zen, eta porrota
ere ekidin zuen behin baino
gehiagotan. Berarekin batera,
hamaikakoan, Lacalle, Unai,
Jon, Iban, Aimar, Anton, Orue,
Crespo, Regillaga eta Jauregi
aritu ziren. Bigarren zatian
Aritz eta Oiarzabal irten ziren,
neurketari buelta emateko la-
gungarri izan zirenak.

Garaipenari esker, seiga-
rren dira sailkapen nagusian
Luluagaren mutilak. Gabonak
dira orain aurretik eta, beraz,
etenaldia izango da Hiruga-
rren Mailan. Buelta ere indar-
tsu eta lehen postuetara hur-
biltzeko baliagarria izan dadi-
la espero dute taldeko ardura-
dunek.

tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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Gipuzkoako saskibaloia
omenduko dute bihar

TOLOSA�SASKIBALOIA

Partida jokatuko dute Usabalen, 20:30ean 

ERREDAKZIOA

Gipuzkoako saskibaloiari ome-
naldia eskainiko dio bihar To-
losak, Kirol Astearen harira.
Tolosaldea Sahararekin elkar-
teak antolatutako proiektueta-
ko bat da, eta Tolosan saskiba-
loia sustatzea du xede.Horreta-
rako bihar, 20:30ean, Usabal
kirol eta aisialdi gunean nor-
gehiagoka berezia jokatuko
dute Gipuzkoako jokalarien eta
Real Madrileko beteranoen ar-
tean. Partidu honetan 66-67
denboraldian Lehen Mailara
igoera lortu zuten Atletico SS
Fagor taldeko jokalariak
omenduko dituzte: Carlos
Cuezva, Manu Moreno, Jose Mi-
gel Martinez, Juan Mari Garcia,
Monsalve, Segun Aspiazu, En-
rike Laborde, Ascensio Guru-
ceta,Santiago Zabaleta, Ion Ba-
surco eta Procopio Gimeno.
Ekitaldi honetan biltzen den
diru guztia Saharari laguntze-
ko bideratuko dute antolatzai-
leek.

Gipuzkoako konbinatuan jo-
kalari hauek ariko dira: Igor
Ormazabal, Goar Artetxe, Ja-
vier Marin, Iban Marin, Iban Pe-
rez, Fernando Garcia, Javier
Hernando, Jon Arozena, Luis
Ibañez, Alex Hausser, Alvaro
Coca eta Jose Mari Aramendi.
Entrenatzaile lanetan Josean
Aldalur eta Lolo Encinas eseri-
ko dira aulkian.

Real Madrileko beteranoe-
tan, bestalde, Wayne Braben-
der, Jose Migel Antunez, Fer-
nando Romay, Jose Biriukov,
Vicente Paniagua, Luis Maria
Prada, Juan Corbalan, Rafael
Rullan, Pedro Rodriguez, Jose
Luis Llorente, Jose Manuel Bei-
ran, Toñin Llorente, Sergio
Luyk, Enrike Villalobos, Juan
Antonio Orenga eta Jose Luis
Indio Diaz saskibaloi jokalari
ohiak ariko dira lehian. Antola-
tzaileak Sport Mundi elkartea,
Gipuzkoa Basket, Gipuzkoako
Saskibaloi elkartea eta Tolosa-
ko Adiskideok Kirol elkartea
dira.

TTOOLLOOSSAALLDDEEKKOO
HHIITTZZAA..IINNFFOO

Eztabaida. Azkenaldian
ugariak dira Tolosan, batez
ere larunbat gauetan,
liskarrak: jipoiak,
suntsiketak, mehatxuak...
Zer dela-eta gertatzen dira?
Zer egin daiteke egoera
horri konponbidea
emateko? Sartu gure
webgunean eta eman iritzia.

�

Emaitza onak
lortu dituzte
Tolosa-Ibarra
taldekoek

XAKE�

ERREDAKZIOA

Iragan larunbatean Gipuzko-
ako Xake Azkarreko Txapel-
keta jokatu zen, bertan izan
zelarik Tolosa-Ibarra taldea.
Zortzigarren heldu zioten,
joko ona erakutsiz; igande-
an, berriz, Arrasateko Santo
Tomas Saria jokatu zuten,
bertan seigarren postua es-
kuratuz. Emaitza onak, be-
raz, Tolosa-Ibarra taldekoek
lorturikoak.



TTxxaappeellkkeettaarreenn  
««bbaallaannttzzee  oonnaa»»  eeggiinn
dduu  AAuurrrreerraa--SSaaiiaazzeekk

TOLOSA-BIDEGOIAN�PILOTA

Maila ezberdinetan jokatu dituzte Gipuzkoako Elkarteen 
Arteko Txapelketako finalak eta finalaurrekoak asteburuan

Mikel Belloso eta Jabi Oteiza, senior mailakoak. N. URBIZU

zuela partidan. Dena dela, mai-
la berean jarraituko du joka-
tzen, lehenean, hain zuzen ere.

Beste bi finalaurreko ere jo-
katu ziren. Bi emaitzak ere zein
baino zein hobeagoak; izan
ere, Albizturko Telletxeak eta
Bidegoiango Galarragak osa-
tutako bikotea galdu izanaga-
tik ere, finalean jokatzekoa da.
Ostiralean, Amezketako pilota-
lekuan jokatuko dute, 20:00-
etan. Igor Aranzabe alkizarra
eta Bidegoiango Ioseba Senpe-
rena egun berean ariko dira fi-
nala jokatzen, pasa den ostira-
lean lortutako garaipen mere-
ziaren ondorio (22-19). Senior
3. mailako gazte hauek, esan
bezala, finala jokatzekoak dira,
Zegaman, ostiralean ere, baina
19:00etan.

Aipatzekoa da ere Bidanian
jokatuko den partida. Aurrera-
Saiaz eta Lizardi-Igeldo esko-
lak aurrez aurre ariko dira
bihar, 20:00etan. Partida hau
arrunta izango da; hau da, ez
da finalarik jokatzen, baina
bertan Mikel Lasa eta Ander
Dorronsoro ikusteko parada
izanen da.

Beraz, hainbat final jokatze-
ra iritsi dira Aurrera-Saiazeko
pilotariak; Bidegoiango entre-
natzaile eta prestatzaile Patxi
Galarraga buru-belarri ibili be-
har izan da honelako emaitzak
lortu ahal izateko. Eta, zalantza-
rik ez da: «Eskolan bertan dau-
den pilotari gazteen kalitatea
ezinbestekoa izan da, eta era-
bakiorra emaitza hauek jaso-
tzeko». Ikusiko da aurrerantze-
an zer nolako fruituak jasotzen
diren,gerora, zergatik ez,agian
telebistan ikusiko ditugun pilo-
tari hauen gorabeherak hurbi-
letik jarraitzeak mereziko al du.

Hortaz, Aurrera-Saiazeko
hainbat jokalarik, nahiz eta fi-
nalean galdu izan, Ohorezko
Liga delakoa jokatzera joanen
dira; hau da, Euskal Herriko
maila bereko finalisten artean
ariko dira, probintzi guztieta-
koak: kalitate oneko pilota
ikusteko aukera izango da be-
rriz ere.
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NEREA URBIZU

Hiru hilabete inguru dira Gi-
puzkoako Kluben arteko Txa-
pelketari hasiera eman zitzaio-
la. Aurrera-Saiaz Bidegoiango
pilota eskola emaitza onak ja-
sotzen ari da, jardunaldiz-jar-
dunaldi erakusten joan den
moduan. Izan ere, joan den as-
teburuan hainbat final jokatze-
ra iritsi ziren zenbait bikote
nahiz banakako jokalariak.

Emaitzak «ez dira txarrak
izan», kontuan izanik maila al-
tua dagoela eta urduritasunak
leku garrantzitsuegia hartzen
duela. Hori izan baitzen Iker
Huarte pilotaria «gehien bal-
dintzatu zuen faktorea: urduri-
tasunak», taldeko arduradu-
nek azaldu dutenaren arabera.
Beraz, Mikel Belloso tolosarrak
Huarterekin batera senior le-
hen mailan lortutako emaitza
22 eta 12koa izan zen.

Senior bigarren mailan bes-
te zapore hobeago bat dastatu
ahal izan zuten: partida borro-
katua eskaini zuten Hernanin
Aurrera-Saiazeko bi bikoteek.
Alde batetik, Mikel Olaetxea
(Lizartzakoa) eta Ion Orbego-
zo; eta, bestetik, Unai Aspe eta
Ruben Zapirain, azken hauek
garaile, bi tantoko aldearekin.
«Parekatua» izan zen,eta «kali-
tatezkoa».

Hirugarren finala Errente-
rian jokatu zen, jubenil mailan,
banakakoa. Bidegoiango esko-
lako Aritz Mugika berastegia-
rrak garaipena eskutan izan
zuen, hasiera ez onegi batekin,
baina oso ongi bukatu zuen, bi
tantoren faltan geratu baitzen.
Esan beharra da arerio zuen
Iker Txurrukak zortea ere izan

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

ABALTZISKETA�

Santo Tomas
txikiak, herriko
txikiekin
Santo Tomas txikietan, Abal-
tzisketako eskolak, gurasoen
laguntzarekin, feria antolatu
du herriko plazan, etzi.
Eguerdi aldean izango da,
11:00etatik 13:00etara bitar-
te. Bertan, txistorra, anima-
liak, tresnak eta abar ikusi
ahal izango dira. Ikaztegieta-
ko eskolako haurrak ere ber-
tan egonen dira. Gazta baten
zozketa ere eginen dute, bes-
teak beste.

ANOETA�

Gabon-kantuen
entsegua
kaleetan aritzeko
Urtero legez, aurten ere Ga-
bon-kantak entseatzeko
deialdia egin dute Anoetan.
Koroak abesteaz gain, herri-
ko edonork parte har dezake.
Entsegua ikastolan izanen
da, 20:00etan. 24an abesteko
denez, bezperan eginen
dute, etzi, alegia.

Unai Aspe eta Ruben Zapiain, senior mailakoak. N. URBIZU

EEMMAAIITTZZAAKK�

GIPUZKOAKO KLUBEN
ARTEKO TXAPELKETA

Jubenilen 1. maila.
A. Mujika 20-22 Txurruka
X. Telletxea 22-16 K. Galarraga

Seniorren 1. maila.
Belloso-Huarte 12-22    Goierri

Seniorren 2. maila.
U. Aspe-R. Zapirain 22-
20 Olaetxea-I. Orbegozo

Seniorren 3. maila.
Aranzabe-I. Senperena 22- 
19 Arrasateko



AAzzkkeenn  eegguunneekkoo  hhiittzzoorrdduuaa

IRATXE ETXEBESTE

Urtero legez, Urte Zaharreko
Lasterketa antolatu dute aur-
ten ere Villabonako Zunbeltz
eta Zizurkilgo Urkamendi el-
karteek hilaren 31 arratsalde-
rako. Bi herri horietatik igaro-
tzen den krosak XXII. edizioa
izango du honakoa, eta urteko
azken egunean 16:00etan hasi-
ko da, haurren lasterketarekin.
Antolatzaileek adierazi dute-
nez, «edonork har dezake par-
te bertan; edozein kategoria,
sexu edo hiritasuna duela ere,
kirolari federatua izan edo ez»,
eta izena egun horretan eman
beharko dute partaideek.

«Helduen ibilbidea, alebin,
infantil eta kadete mailakoekin
batera, Villabonako eta Zizur-
kilgo kaleetan barrena izango
da; benjamin mailakoek, be-
rriz, Urkamendi elkarte ingu-
ruan antolatutako ibilbide
motz batean ibiliko dira». Maila
horretakoek eta txikiagoek
16:00etan izango dute irteera,
eta beste guztiek, berriz, ordu
erdi beranduago.

1996-97 urteetan jaiotakoek,
alegia, benjamin mailakoek,
1.000 metro egingo dituzte
gehienez lasterka. Alebinek
(1994-95) bira bat eman be-
harko diote 1,75 kilometroko
ibilbideari; infantil mailakoek
(1992-93) bi itzuli 3,5 kilome-
troko ibilbideari; kadete maila-
koek (1990-91) bi itzuli 3,5 kilo-
metroko ibilbide nagusiari, eta
senior mailakoek eta beterano-
ek, aldiz, lau itzuli 7 kilometro-
ko ibilbide nagusiari. Txikie-
nak 16:00etan hasiko dira ko-
rrika, eta gainerako guztiak
ordu erdi beranduago.

Bi sari kategoria bakoitzean

Kategoria bakoitzeko lehenen-
go gizonezkoak eta emaku-
mezkoak jasoko dituzte sariak,
eta, gainera, parte-hartzaile
guztien artean 10 afari zozketa-
tuko dituzte; 2006ko urtarrila-
ren 13an izango da afaria Ur-
kamendi elkartean.

«Lasterketa baino lehen me-
diku azterketa egitea gomen-
datzen diegu parte-hartzaileei,
kirol-ekintzaren arriskua nor-
beraren gain baitago», esan
dute antolatzaileek. Era bere-
an, antolatzaileak proba hone-
tan norberak bere buruari edo
besteren bati egin lekiokeen
kalte edo lesioen erantzule
izango ez dela argitu dute Ur-
kamendi eta Zunbeltz elkarte-

VILLABONA-ZIZURKIL�KROSA

XXII. Urte Zaharreko Lasterketa izango da hilaren 31n Villabonako Zunbeltz eta
Zizurkilgo Urkamendi elkarteek antolatuta; 16:00etan hasiko da txikienen saioa

400 partaide izan ziren iaz. I.G.

tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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koek, «ez eta besteren batek
parte-hartzaileari egin lekioke-
en kaltearena ere». Horren ha-
rira, antolatzaileek diote parte-
hartzaile guztiek, «parte har-
tzeagatik, arau horiek guztiak

onartu» beharko dituztela,
ezinbestean.

Bi elkarte horietako kideek
eta laguntzaileek kontrolatuko
dute lasterketa epaile gisa, eta
probak irauten duen bitartean

—ordubete, gutxi gorabehera
antolatzaileek adierazi dutena-
ren arabera— Villabona eta Zi-
zurkil lotzen dituen Pasusenea
auto, kamioi eta autobusentzat
guztiz itxita egongo da.



MMaarriiaa  LLuuiissaa  AAggiirrrreerrii  oommeennaallddiiaa
eeggiinneezz  iinnaauugguurraattuu  dduuttee  hheerrrriikkoo
kkuullttuurr  eettaa  oossaassuunn  zzeennttrroo  bbeerrrriiaa

IÑIGO TERRADILLOS

Igandean inauguratu zuten au-
rrerantzean Maria Luisa Agirre
doktora izena eramango duen
Leaburuko kultur eta osasun
zentro berria. Herriko taberna
izandakoak, beraz, bestelako
erabilera izango du orain; izan
ere, bertan aldaketa batzuk
egin ostean, mediku kontsulta
jarri dute, eta gizarte laguntzai-
leak ere han egongo dira. Hala-
ber, KZgunearentzat zonalde
bat ezarri dute, eta epe labur
batean udal liburutegia ere ire-
kitzeko asmoa dutela azaldu
dute.

Kultur eta osasun zentroaren
inaugurazio ekitaldiak azken
30 urteotan herrian bizi den
eta eskualdean oso ezaguna
den Maria Luisa Agirre Azur-
mendiren omenaldi ere bihur-
tu ziren. Udal ordezkariek ho-
rrelako gunea herritar baten
omenaldirako aproposa zela
pentsatu zuten eta aho batez
bera omentzea onartu zuten,
«bere bizitza osoan zehar Lea-
buru-Txarama eta Tolosaldeko
hainbat eta hainbat haurrei la-
gunduz eta sendatuz egindako
lana eskertu aldera».

Eguerdiko mezaren ostean
ekin zieten ekitaldiei. Une ho-
rretan, dantza saioa eskaini
zioten herriko sendagile izan-
dakoari. Ondoren, Jose Kruz
Goñi Leaburuko alkateak eta
Amalia Adurriaga Kultur zine-
gotziak hartu zuten hitza, ber-
taratu ziren herritarrei gune
berriaren ingurukoak azalduz
eta omenduak eginiko lana es-
kertuz. Kutxako ordezkaria ere
bertan izan zen, erakundeak
gune berria eraikitzeko diru la-
guntza eman baitu, eta opari
bat eman zion Maria Luisa Agi-
rreri. Oparitxoa ere jaso zuen
omenduak herriko hainbat la-
gunen eskutik, eta oso hunki-
turik agertu zen hori zela eta;
Leaburun «jende alaia eta mai-
tasuna» topatu dituela azaldu
zuen, eta oso pozik sentitzen
dela bertan. Baina, hori bai, ez
zuela hainbesterik merezi ere
adierazi zien herritar guztiei,
«nik nire lana baino ez baitut
egin».

Kultur eta osasun gune be-

LEABURU�GIZARTEA

Kultur eta osasun gunea Maria Luisa Agirre doktora izena jarri diote zentroari;
mediku kontsulta eta KZgunea kokatu dituzte eta liburutegia irekiko dute laster

Herriko dantzariek dantza saio eskaini zioten Maria Luisa Agirre Azurmendiri omenaldi moduan. HITZA

6 tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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SALGAI
Autoa. Peugeot 406 STDT. 
8 urte. Diesela. Aire egokitua.
Extrak. 5.400 euro. Oso egoera
onean. Interesatuak deitu 655
72 96 65 telefono zenbakira.

iragarki laburrak�

Udal ordezkariak eta omendua. HITZA Inauguratu berri duten zentroan egin zuten lunch-a. Herritar ugari bertaratu zen. HITZA

rriaren barrualdera sartu ziren
ondoren udal ordezkariak, Ma-
ria Luisa Agirre eta ekitaldira
gerturatu ziren herritarrak.

Bertan lunch-a zuten zain, bai-
na horretaz gain, gune berria
bertatik bertara ikusteko auke-
ra ere izan zuten.

Leaburuko udaleko ordez-
kariak gustura azaldu ziren,
«inauguratu berri dugun gune
berria herriarentzat berri ona
eta garrantzitsua dela uste bai-
tugu».

Maria Luisa Agirre bere izena daraman plaka bistaratzen. HITZA

Lukas Urkizu

hilberriak�

Atseden gabeko lana 
izan da zure bizitza 

inoiz ez zaitugu ahaztuko

AIZARNAZABAL, 2005eko abenduaren 21a

Errezilgo Gorotzeneko koinata Maria, 
iloba Maxus eta Jose Kruz, Maite eta 

Jose eta Arantxa.



AAmmaazzaabbaalleekkoo
iikkaasslleeeenn  mmaaiillaa
aazztteerrttzzeenn

JAIONE ASTIBIA

Nafarroko ikasleen maila aka-
demikoa nolako den ikusteko
asmoz, herrialdeko hainbat
ikastetxetan frogak egiten ari
dira. Horietako bat Leitzako
Amazabal institutua dela
adierazi zioten atzo HITZAri, han
bertan.

Horrela, ikastetxe honetako
3. DBHko eta Batxilergoko 1.go
mailako ikasleak, «euskarako,
gaztelerako eta matematika-
ko» frogak egiten ari direla ja-
kinarazi zuten: «3. kurtsoan 51
ikasle direnez guztira, batzuk
bakarra ari dira egiten, 15», ze-
haztu zuten. Batxilergokoak
guztiak ari dira horretan, 22
ikasle.

LEITZA�HEZKUNTZA

Hiru gaietako frogak egiten ari dira 
3. DBH eta Batxilergoko 1. mailakoak 

Frogarekin jarraitzeko zain, Batxilergoko ikasleak, atzo. JAIONE ASTIBIA

Guztiek gaur bukatuko omen
dituzte frogak. Baina gaztee-
nek hiru egun eta zaharrenek
bi egin dituzte, lehen aitatutako
hiru gai horien inguruko gal-
derak erantzuten. «Maila ba-
koitzean, ikasleek gaietan zer
jakin beharko luketen jakinda,
ariketak eta galderak, egin eta
erantzuteko hainbeste denbo-
ra ematen zaie, eta jaso. Ahale-
gin nabarmena egin behar
dute», baieztatu zuten ikaste-
txean bertan.

Leitzakoan bezala, Nafarroa-
ko ikastetxe desberdinetako
ikasleen emaitzak kontuan
hartu eta aztertu ondoren,
«Nafarroako ikasleen maila
nolakoa den» ebatziko omen
dute.

tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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Eguberritako oporretara joan baino 
lehen, festa eginen dute ikastetxeetan

HEZKUNTZA�

Bihar hartuko dituzte oporrak eta ilbeltzaren 9an itzuliko dira berriro

J. ASTIBIA

Ikasle jendeak eta irakaskun-
tzako langileek bihar hartuko
dituzte Eguberritako oporrak.
Eta ospakizunezko eguna iza-
nen dute, gainera, ohi denez,
biharkoa, hango eta hemengo
ikastetxeetan, eskola izan, isti-
tutua izan.

Leitzan eta Areson ere hala-
xe eginen dute. Amazabal isti-
tutuan izanen dira goiztiarre-
nak. 09:00etan hasi ere, mus
txapelketarekin ekinen diote
eguerdiarte osoa iraunen

duen festari: pin-pona, pictio-
nary-a, futbola, zirkuito eroa...
denetik egiteko aukera izanen
dute gazteek, eta 13:30ak al-
dera, otartekoak eta «sorpre-
sa», bukatzeko.

Aresoko eskolan, 10:00etan
hasiko dute eguna, 4., 5. eta 6.
mailetako ikasleek «Amerin-
diarrei buruzko erakusketa
eta zenbait azalpen» izenbu-
rupean landutako ikuskizuna-
ren aurkezpenarekin. 11:00-
etan, berriz, Olentzeroren
ikustaldia izanen dute, eta
maila guztietako ikasleek eu-

ren kantuak eskainiko dizkio-
te.

Eta, 10:30ean, Leitzako Erle-
ta eskolakoek ekinen diote.
Kasu honetan mailaz maila
jantokiko eszenategira igo eta
festa honetarako prestatu di-
tuzten kantuak, dantzak, kore-
ografiak... eskainiko dituzte
eta, nola ez, txistorran otarte-
koak janen dituzte.

Aitatzekoa da, bestalde, Lei-
tzako Haur Eskolan etzi eginen
dutela jaia, 11:00etan Orantza-
roren bisita izanen baitute
bertan.

«Fresko» ez baino, hotza galanta inondik ere!
J. Astibia�Azken egun hauetan, goizetan, ospe-
letan egun guztian ere bai, lehioa ireki eta dena
zuri-zuri ikustea, bat dira: elurra hainako izo-
tzak egiten ari da, sekulakoak! Atzo goizean,
konparaziora,10:30ean hartutako irudi honetan
ikusten denez, aldiuneko hotzberoa, -2 gradu-
koa zen eta gauean zehar, -7 gradutako minimoa
jasota zegoen. Inguruko alor zurituari, errepa-

INGURUMENA�

ratzea aski, ez direla txantxetako kontuak ikus-
teko. Luisen bordako meteorologia estaziotxo-
an, berriz, -1 graduko minimoa jaso zuten, ber-
dentzabarteko gauean. Bailaratik gorago egon-
da, eguteran ere bai, han izotz ttikiagoa egin
zuen, eta bertako arduradunak adierazi zuenez,
«haizea ere ibili du eta, horrek ere eragina izan
du». J. A.

Jose Martin Irazusta Lasa
jauna

ALDABA-TOLOSA, 
2005eko abenduaren 21a

helbidea�Arizmendi baserria
oharra�Gorputz beilaTolosako Funeraria Vascongada Tanatorioan
egongo da. Errosario santua 16:45ean eliz bertan errezatuko da.

Atzo hil zen, 61 urte zituela, Elizakoak eta 
Aita Santuaren Bedeinkapena hartu ondoren.

––GGooiiaann  bbeeggoo––

Bere animaren zuzendaria: Joxi Eguzkitza; emaztea: Axun Zubeldia; seme-alabak: Xabi eta 
Maitane Balerdi eta Ainara; ezkon ama: Juliana Garmendia (Bartolome Zubeldiaren alarguna); 
ezkon anai-arrebak: Rosario eta Bixente, Joxe Ramon eta Mari Jose, Bixente eta Mila, Juxta eta 
Ramon, Maitere eta Iñaki; ilobak, osaba-izebak, lehengusuak eta gainerako ahaideek.

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela GAUR asteazkena, 
arratsaldeko BOSTETAN, MIKEL GOIAINGERUA parroki elizan, GORPUA BERTAN dela egingo den
hiletara. Aldez aurretik, mila esker.

Jose Martin Irazusta Lasa
jauna

hilberriak�

- Goian Bego -

ALEGIA, 2005eko abenduaren 21a

Zure seme Xabierren lagunek
ez zaitugu ahaztuko



AAGGUURRRRAAKK�

GGAALLTTZZAAUUNNDDII�

Aldizkaria. Galtzaundi.
Zenbakia. 225.a 
(2005eko abenduaren 16a).
Orrialdeak. 24.
Tirada. 5.000 ale.
Gai nagusia. Galtzaundi
saharar errefuxiatu guneetan.
Beste gaiak. Iñigo Lasarekin
mikrobiologiari buruz,
Eguberrietako ekitaldiak
eskualdean, Edurne Barriola
eta Nora Oteiza Uruguaiko
zaldi domak ikasten...
Argitaratzailea. Galtzaundi
Euskara Taldea.
�Nafarroa etorbid., 6-behea.
�943 65 50 04. 
�galtzaundi@galtzaundi.com
�www.galtzaundi.com

AAIIUURRRRII�

Aldizkaria. Aiurri.
Zenbakia. 246.a 
(2005eko abenduaren 16a).
Orrialdeak. 28.
Tirada. 2.500 ale.
Gai nagusia. Eguberriak eta
Bertsolari Txapelketa Nagusia.
Beste gaiak. Haur Eskola
Zizurkilen, Lumane egutegia,
Igerabideren poesia
musikatua, Asteasuko osasun
etxea berrituta, Amasa-
Villabonako frontoiaren
inguruko galdeketa...
Argitaratzailea. Manuel
Larramendi Kultur Bazkuna.
�Kale Berria 47, 3. esk. 
�943 69 64 50 
�aiurri@topagunea.com
�www.aiurri.com

AAGGEENNDDAA�

DEIALDIAK

Alegia. Afrikako perkusio
ikastaroa, gaur eta bihar, 12 eta
16 urte bitarteko gazteentzat,
doan.
Anoeta. Gabon-kanten
entsegua, hilaren 24an herrian
kantatzen ateratzeko. Etzi,
20:00etan, ikastolan.
Ibarra. Alurr dantza taldearen
historia biltzen duen DVDa
salgai dago Tolosako Ortzadar
dendan (Maxi Eroski parean),
eta Ibarrako Zubiaurre
tabernan, Sendi ekintzan eta
Lourdes dendan.
Leitza. Torreako batzarra.
Bihar, 20:00etan, Aurrera
elkartean. Balantzea, egoera
judiziala eta aurrera begirako
asmoak izango dira aztergai.

ERAKUSKETAK

Alegia. Juani Alkortaren
margolanak. Urtarrilaren 9ra
arte, Jubilatuen tabernan.
Tolosa. Ana Jesus Ansorena
tolosarraren zeramika lanak
daude ikusgai eta salgai
Lanbroa tabernan.
Tolosa. Alejandro Tapiaren
pintura erakusketa. Urtarrilaren
28ra arte, Aranburu Jauregian.
Tolosa. Manuel Lasarte
bertsolari leitzarrari buruzko
erakusketa. Gaurtik ikusgai,
Aranburu Jauregian.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

Alegia. Patagoniako Torre
Painen eskalada, Mikel Saezen
eskutik. Bihar, 21:30ean,
Gaztetxean. 18. urteurrenaren
harira.

MUSIKA

Altzo. Loatzo Musika Eskola. 
Bihar, 19:30ean.
Anoeta. Loatzo Musika
Eskolaren emanaldia. 
Bihar, 18:00etan, elizan. 
Villabona. Loatzo Musika

Laskorain abesbatzaren kontzertua, bihar
TOLOSA�Eguberrietako oporrei ekin aurre-
tik, eta ikasturte honetan landutakoa erakus-
teko, kontzertua eskainiko du bihar Laskorain
abesbatzak. Hain zuzen ere, bihar izango da
emanaldia, Sakramentinoetako elizan, 19:30-
ean hasita. Kontzertu horretara joaten dire-
nek, hain zuzen ere, azken hiru hilabeteotan
landutako abestiak entzuteko aukera izango
dute, Gabonetako batzuk barne. Abesbatzako

Eskolako ikasleen saioa. 
Bihar, 19:00etan.
Zizurkil. Loatzo Musika
Eskolaren kontzertua,
19:00etan, elizan.

SANTO TOMAS

Abaltzisketa. Santo Tomas
inguruko festa. Etzi, ostirala,
11:00etatik 13:00etara, herriko
plazan: animaliak, txistor jatea,
gazten zozketa... Eskolak eta
Guraso Elkarteak antolatuta.
Anoeta. Santo Tomas Eguna
Alkartasuna biltokian:
18:00etan, 30 loteren zozketa;
19:00etan, txistor jatea.
Villabona. Fleming ikastetxean,

Arroan, 11:30ean, txistor jatea,
etzi.
Zizurkil. Txistor jatea.
18:00etan, Elizpe jubilatu
elkartean.

ZINE-KLUBA

Alegia. El maquinista filma.
21:30ean, Gaztetxean.
Asteazkeneroko zine-kluba, 
18. urteurrenarekin bat.

GUARDIAKO FARMAZIAKK

Gaur
Leitza. Erbiti, O. Lizarraga, 7. 112.
Tolosa. Morant, R. Zabalarreta, 1. 
943 67 38 49.

IRRATIAK

Txolarre Irratia 
(107.5 FM - 101.2 FM)
11:00-14:00. Tolosaldeko ahotsa
magazina: eguraldia Joxe Landarekin,
HITZAren errepasoa, agenda, 
albisteak, lehiaketa, disko 
eskainiak...
18:00-19:00. Irauli uhinak, Gaztesareak
prestatzen duen saioa, Arrosa Irrati
Zentroaren eskutik.
19:00-21:00. Tolosaldeko ahotsa
(errepikapena).
21:00-22:30. Bide okerretik, Euskal
Herriko musika mugimenduari buruzko
saioa.

�HITZAk ez du bere gain hartzen egunkarian

adierazitako esanen eta iritzien

erantzukizunik.

ordezkariek azaldu dutenez, guztira 70 abes-
lari inguru ariko dira kantuan. Bi taldetan ba-
natuko dituzte: Laskorain Txiki abesbatza ba-
tetik, (8-9 urte) eta Laskorain Gazte abesbatza
bestetik (10-14 urte). Pianoan, berriz, Virginia
Mendia izango da. Guzti-guztiak Naiara Minte-
giaren gidaritzapean ariko dira. Argazkian,
abesbatzakoak,Vilafrancan (Katalunia) eskai-
nitako kontzertu batean. HITZA
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HHaarrppiiddeedduunneeii  bbaannaattuuaa�2005eko abenduaren 21a, asteazkena�III. urtea

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 99 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

URTE ASKOAN
Alaia. 

Gaur 12 urte. Zorionak Asier,
ama eta aitaren partez.


