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Jon Miranda esataria, Anoetako Gabonetako ludotekan dagoen haur talde batekin solasean. NEREA URBIZU

TOLOSA�

Tolosa klubak doan
egingo ditu bazkide 
6 urtetik beherakoak  
Jaioberrien gurasoei gutuna bidaliko
zaie informazio guztia zehaztuz�6

Gizona, EHNA erabiltzen. HITZA

TOLOSALDEA�

EHNAren
aldeko mezu
ugari ekimen
ezberdinetan 
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«Aitak aspaldi hasitako
lanaren saria izan da
orain jaso dudana»

Merkataritza Jarduerari Saria jaso du
Merkataritza Ganbararen eskutik�3

Tolosaldeko Bai Euskal
Herriari-k deituta, 40
bat lagun bildu ziren
ostiraleko bilkuretan�6

LEITZALDEA ETA TOLOSALDEA�

Guardia Zibilak Plaza
Zaharreko Olentzeroa
«lapurtu» du Areson
Herritarrek errezeloa zuten aurretik,
«behin eta berriz erasotu» dutelako�7 Plaza Zaharrean zegoen Olentzeroren etxea, hutsik. JAIONE ASTIBIA

hitz
to

lo
sa

ld
ek

o
et

a 
le

it
za

ld
ek

o

HHaarrppiiddeedduunneeii  bbaannaattuuaa�Asteartea�2005-12-27�III. urtea�772. zenbakia�wwwwww..ttoolloossaallddeekkoohhiittzzaa..iinnffoo

a
TOLOSA�

Zabalik da
Gabonetako
Haur Parkea
Hilaren 31 arte, 
Ferialekuan�2
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Madrazo
«pozik»
geratu da
emaitzekin  

Soziokultural zentroa
bisitatu zuen atzo�6
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NOELIA LATABURU

Tolosa futbol taldeak deialdi
berezia egin nahi izan du Egu-
berri hauetan. Horrela, gaurtik
aurrera, Tolosan jaioberri di-
ren guztiek Tolosako bazkide
izateko aukera izango dute, di-
rurik ordaindu gabe, sei urte
bete bitartean. Urte hauek be-
tetzen dituztenean, gainera,
bazkide izateko aukera izango
dute infantilen mailan, unean

TOLOSA�KIROLA

Berazubiko bulegoetara jo beharko dute txartela lortzeko;
urtarrilaren 16an, berriz, klubak urteko batzarra egingo du

uneko kuota ordaindu beharko
dutelarik. Honekin batera, eta
aurreko urteetan jaiotako eta
oraindik sei urte horiek bete ez
dituzten umeekin bereizketa-
rik suerta ez dadin, horiek ere
izango dute aukera bazkide
txartela lortzeko, jaioberriei
ematen zaizkien baldintza ber-
berekin.

Batzuentzat zein besteentzat
ezinbestekoa izango da Bera-
zubiko zelaian dauden bulego-

TOLOSA�

Lasarteri omen
erakusketa,
Aranburun
Urtarrilaren 16a bitarte, Ma-
nuel Lasarte bertsolariaren
omenez antolaturiko erakus-
keta dago ikusgai Aranburu
Jauregian. Bisita orduak
17:30etik 20:30era izango
dira, jaiegun eta astelehene-
tan izan ezik.

TOLOSA�

Mendiko federatu
txartelak
tramitatzeko deia
Alpino Uzturre elkartea 2006
urterako mendiko federatu
txartelak tramitatzen hasi
zen pasa den astean.Horrela,
abenduaren 31 bitarte, la-
runbata, tramitazio hau bu-
rutzeko aukera izango da el-
kartean bertan. Ordutegia
19:30etik 21:00etara izango
da.

ASTEASU�

‘Txoritxoak’ filma
udaletxeko zine
gelan, gaur
Gaur, Gabonetako ekitaldien
barruan, udaletxeko zinema
gelan, 16:00etatik aurrera,
Txoritxoak filma izango da
ikusgai, etxeko gaztetxoenei
zuzenduta.

KULTURA�

Alurr dantza
taldearen DVDa
salgai
Alurr dantza taldeak bere
historia biltzen duen DVDa
salgai jarri du, Tolosako Or-
tzadar dendan (Maxi Eroski
parean dagoena), eta Ibarra-
ko Zubiaurre tabernan, Sen-
di ekintzan eta Lourdes den-
dan. Interesatuek bertan
erosi ahalko dute, 12 euroren
truke.
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Aduna. Familia bakarreko
etxebizitza salgai. Etxesagasti. 943
69 68 56.
Amezketa. Elkarri atxikitako 
etxe berria salgai. Etxesagasti. 
943 69 68 56.
Aduna. Familia bakarrerako
etxebizitza salgai. Etxesagasti. 
943 69 68 56.
Tolosa. Pisu altua, igogailuarekin.
Hiru logelarekin, eguzkitsua eta
trastelekuarekin. Etxesagasti. 
943 69 68 56

Segura. Banakako baserria salgai,
lursailarekin. Etxesagasti. 
943 69 68 56. 
Legorreta. Hiru logela dituen
etxea berritzeko. 
Igogailua du. Etxesagasti. 
943 69 68 56.
Andoain. Eraikuntza berriko etxe
izugarria salgai. Hiru logelarekin,
garaje itxiarekin. Oso polita,
ikusgarria. Etxesagasti. 
943 69 68 56.
Zizurkil. Egongela, 

iragarki laburrak�

sukaldea, 3 logela 
eta bainugela. 
Berokuntza, igogailua eta
trastelekuarekin. Etxesagasti. 
943 69 68 56.
Eskaera handia dela eta,
etxebizitzak, bakarkako etxeak,
baserriak eta nekazal 
eta hirigintzarako lursailak 
behar dira, alokairuan edo
salmentan Tolosaldean.
Interesatuek deitu Etxesagastira:
943 69 68 56.

OHARRAK
Harremanak. Francisca
Garmendia Sarasola sendiarekin
harremanetan jarri nahi dugu.
Deitu, arren, 943 62 48 60
telefono zenbakira.

SALGAI
Egurra. Su egur lehorra salgai.
Pagoa eta haritza. Telf.: 615 75 57
62 (arratsaldetan).

iragarki laburrak�

etara jotzea, astelehenetik osti-
ralera, 17:00etatik 20:00etara.
Bertan aurkeztu beharko dute
bazkide berriaren nortasun
agiria edota familia liburua,
helbidea, posta kutxa eta tele-
fono zenbakia. Futbol taldeko
Zuzendaritza Batzordeak bal-
dintza hauek betetzen dituzten
bazkide guztiei eskutitza luza-
tuko die datozen egunotan,
non asmo hauen berri emango
zaien.

Batzarra, urtarrilaren 16an

Bestalde, Tolosak elkartearen
urteko batzarraren gaineko
deialdia luzatu du. Batzarra
2006ko urtarrilaren 16an egin-
go dute, 19:30ean lehen deial-
dian, eta 20:00etan bigarren
eta azken deialdian. Honakoa
izango da landuko den gai ze-
rrenda: lehenik eta behin, au-
rreko aktaren irakurketa eta
onespena egingo dute. Ondo-
ren, klubaren kontuen egoera
ekarriko dute mahai gainera
eta 2006. urteko aurrekontuen
gainean eztabaidatuko dute.
Hirugarren puntu bezala, klu-
baren informazio orokorraren
gainean jardungo dute, esate-
rako, komenioak, proiektuak
eta klubaren 750. urteurrena.
Ondoren, igerilekuaren balo-
razio ekonomikoa eta bidera-
garritasuna izango dute hizpi-
de. Eta azkenik, batzarrari
amaiera emateko, bertan bil-
dutakoek galderak eta propo-
samenak egiteko aukera izan-
go dute.

Leidor aretoa
berritzeko diru-
laguntza eman
du Aldundiak

TOLOSA�

N. LATABURU

Diputatuen Kontseiluak
900.000 euroko laguntza bai-
mendu du Tolosako Udala-
ren alde, Leidor zinema areto
berriko obrak finantzatzeko.
Egitasmo hau Gipuzkoako
Foru Aldundiaren 2004-2007
aldiko Inbertsioen Aparteko
Planean aurreikusitako egi-
tekoen barruan sartuta dago.
Plan horri esker zenbait jar-
duera estrategiko finantza-
tzen dira, Gipuzkoako lurral-
deak izan ditzan Gipuzkoa
Hiria asmora hurbiltzeko be-
har adinako zerbitzu, azpie-
gitura eta ekipamendu berri.

Gabonetako haur parkea abiarazi dute,
adin guztietako haurrei zuzenduta

TOLOSA�GIZARTEA

Abenduaren 31 bitarte Ferialekuan izango da, goiz eta arratsaldez

N. LATABURU

Gabonetako oporraldian etxe-
ko gaztetxoentzako eskaintza
zabala prestatu dute gurean.
Ohiko ludotekaz gain,Tolosako
Udalak Gabonetako haur par-
kea egokitu du. Horrela, aben-
duaren 31 bitarte Ferialekua
parke erraldoi bilakatuko dute.
Atzo ireki zuten, eta ordutegia
10:30etik 13:30era eta
15:30etik 19:30era izango da,
sarrera 3 eurokoa izango dela-
rik.Aurtengo jolasguneak adin
guztientzako haurrei zuzendu-
ta daude: bugee run, zezen me-
kanikoa, puzgarriak, santa fe

trena, ludoteka, balearen puz-
garria, bideo jolasak, ohe elas-
tikoak, puzgarri handiak, jum-
ping, spider zone, ateak eta bi
tailer prestatu dituzte, besteak
beste.

Gazteek ere izango dute
haientzat prestaturiko bestela-
ko ekitaldirik. Izan ere, 13 eta
17 urte bitartekoentzat II. Gazte
Astea antolatu du Gazteria sai-
lak. Ez dute aspertzeko betarik
izango, bada: gaur, esaterako,
16:30etik aurrera ping-pong
eta xake txapelketak antolatu
dituzte. Biharkoan, 10:00etan
futbol neurketak jokatuko di-
tuzte eta 16:30ean, berriz, pin-

txo lehiaketa antolatu dute.
Etzi, ostegunean, aeroboxing
praktikatu ahal izango dute
gazteek, 16:30etik aurrera.
Amaitzeko, ostiralean Tau Ce-
ramica taldearen eta Wintert-
hur FCB taldearen arteko parti-
da izango dute ikusgai gazte-
ek. Hitzordua 19:00etarako
egin dute. Aipatu ekitaldi
hauek guztiak Kultur Etxean
egingo dituzte eta izena emate-
ko Topagunera jo beharko
dute interesatuek. Udalarekin
batera, gazteekin lan egiten
duten taldeek ere euren ludo-
tekak antolatu dituzte datozen
egunotan.
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Tolosako Eceiza Gozotegiak Gipuzkoako Merkataritza Ganbararen eskutik jaso du Merkatal Ibilbideari
Saria; 1924an sortu zen enpresa honek bizirik darrai fundatzailearen seme eta bilobei esker

Patxi Eceiza, Pablo Gorosabel kaleko dendan, eskaintzen dituzten produktu ugarietako batzuekin. I.ASENSIO

IÑIGO ASENSIO

Merkataritza Jarduerari
Saria jaso zuen Tolo-
sako Eceiza gozote-

giak abenduaren lehenengo
astean. Sari honekin Luis Ecei-
zaren lana aintzat hartu du Gi-
puzkoako Merkataritza Ganba-
rak, urtetan, Eceiza familiak
merkataritzarekiko izandako
dedikazioa sarituz. Sari bana-
keta Donostiako Arantzazu ho-
telean izan zen, eta bertan Luis
Eceiza berak, gozotegiaren
fundatzailearen semeak, jaso
zuen saria. Eceiza gozotegiaz
gain, Mendaroko Txokolateak,
Get In eta Irungo Merkatarien
elkarteak jaso zituzten Gipuz-
koako Ganbarak emandako
sari hauek.

Ereiten duenak gerora jaso
ohi duela diote, lasterbideek ez
omen dutela luzera balio iza-
ten. Dudarik gabe, Luis Eceiza-
rena, erein eta jasotzeko itxa-
ron duenaren istorioa da. 75
urterekin, lehen aldiz jaso du
sari bat gozogintza munduan

«Aitak aspaldi hasitako lanaren saria izan da hau»
15 urtetatik gozogintzan aritu
da Luis Eceiza. Gozo artean bi-
zitza osoa pasatu ondoren jaso
du bere lehen saria. Ibilibide
bati eskainitako saria dela
esan daiteke, bere aitak
1924ean hasi eta bere hiru se-
meek gaur egun jarraitzen du-
ten ibilbideari saria. Ibilbide
horretaz eta lortutako sariaz
mintzatu da Eceiza HITZArekin.
Zer suposatzen du zuretzat
sari hau jaso izanak?
Poza. Dudarik ez dago. Nik ba-
nekien omendua izan behar
nuela, baina ez nekien saririk

LLUUIISS  EECCEEIIZZAA�GOZOGILEA

I.ASENSIO

zuten. Orduan negozioak 30
urte zituen, eta handitu egin
behar zutela erabaki zuten.
Egun 81 urte dituen gozotegi
honetatik hiru belaunaldiren
lana pasatu da. Nicolas Eceiza
fundatzailearen ondoren Luis
Eceiza aritu zen, eta orain bere
hiru semeek, Patxik, Luisek eta
Juanek, hartu diete lekukoa
aita eta aitonari.

Eguberriak direla-eta inoiz
baino lanpetuago dabiltzala
onartzen du Luis Eceizak.
«Eguberrietan lan asko izaten
da, eta Errege Egunean urteko
egunik gogorrena izaten dugu.
Igande batean saltzen dena
baino hamar aldiz gehiago sal
daiteke egun horretan, eta ero-
keria izaten da». Urteen joan-
etorriarekin iritsitako aurrera-
pen teknikoek zenbait lan
errazten dituztela aitortzen du,
baina berarentzat gozogintzak
sekretu bakarra duela dio: gu-
rina, almendra eta arraultza
gorringoa.Ziur sinpletasun ho-
rretaz harago, tolosarrak bes-
telako sekreturik gorde digula.
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jaso behar nuenik. Gainera, sa-
ria lagun baten eskutik jaso
nuen, Jose Maria Etxarri Gan-
barako Presidentearen esku-
tik, eta horrek bereziagoa egin
zuen guztia.
Pastelgintzan jaso duzun le-
hen saria da, ezta?
Bai, egindako lana aintzat har-
tu dute, baina ez bakarrik nire
lana.Aitak aspaldi hasi zuen la-
naren saria izan da hau, gaur
egun nire hiru semeek jarrai-
tzen duten lanari saria.
Sariak asko izan ez badira ere
ospe handia lortu du Eceizak,

zein da horretan zeresan
gehien izan duen produktua?
Gure berezitasunak tximistak,
bonbak eta hostopila izan dira
betidanik. Gero, 70.hamarka-
dan, teila eta zigarriloak egiten
hasi nintzen eta horiei esker
entzute handia lortu genuen.
Teilak ordurako Katalunia al-
dean egiten ziren, baina dezen-
te hobetzeko aukera zegoela
pentsatu nuen eta lanean hasi
nintzen. Asko dira, denborare-
kin, egiten hasi direnak, baina
hemen inguruan, behintzat, gu
izan ginen lehenak.�

hain ezaguna den tolosar ho-
nek. Nicolas Eceiza fundatzai-
learen semea da bera, 15 urte
zituenetik labe eta gozo artean
aritu da, eta duela 10 urte jubi-
latu zen arren, ez du mantala
armairuan gorde. «Beti daukat
pastel berriak sortzeko gogo

hori, edota daudenak hobetze-
ko. Lehengai berriak eta beste-
lako berrikuntzak aurkitzen
saiatzen jarraitzen dut. 15 urte
nituenetik ez dut besterik egin;
gozoak nire bizitza izan dira,
eta oraindik ere izaten jarrai-
tzen dute», onartzen du.

1924an sortu zuen bere ai-
tak, Nicolas Eceizak, lehenen-
go denda Tolosan; egun, Pablo
Gorosabele kale iskinean da-
goen berbera. Gerora, Luis
Eceiza dagoeneko lanean ari
zela, San Frantzisko paseale-
kuko denda erostea erabaki
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NEREA URBIZU

107.5 eta 102.0 frekuentzietan
entzun daitekeen eskualdeko
irratiak, isil-isilik, bere bost ur-
tetxoak bete ditu jada. Irratiko-
ek, aurten ere, Anoetako Gabo-
netako ludotekako haurrekin
ospatu dute hori. «Momentu
batean haur gehiago egon ba-
dira ere, ludotekako 19 haur
etorri dira, eta launaka, irratian
sartu eta abestu edota kontuak
esaten aritu dira», zioen Jon
Miranda esatariak. Bere gida-
ritzapean eta ordubetez,denek
hartu zuten parte. Ondoko ge-
lan, gosari eder bat datatzeko
aukera izan zuten haurrek, eta
baita, irratia entzun bitartean,
jolasteko parada ere.

Txolarre irratia errealitate
bat da, ez dago esan beharrik,
eta entzuleak dira errealitate
horren atal garrantzitsueneta-
ko bat. Horregatik, hobekun-
tzak beti egin daitezkeela kon-
tuan izanik, hurrengo urteari
begira hainbat egitasmo jarri
dituzte abian. Esan beharra da,
ia orain arte, hobekuntzak arlo
teknikoari begira egin direla:
telefono konexio argiagoa ja-
rri, irratiko tresna hobeagoak
eduki... hitz bitan, egunerokoa
hobetzeko gauzak. Aurten,
gehienbat, entzuleari begira
egingo dituzte hobekuntzak.

KOMUNIKABIDEAK�

Bost urte pasatu dira Txolarre Irratia sortu zenetik; herriko jende ‘xumeak’ lagunduta hasi zen irrati 
hau gero eta indar handiagoa hartzen ari da; horren sekretua, borondatean eta gogoan dago

Jon Miranda Labaien esataria Anoetako Gabonetako ludotekan dauden haur taldetxo batekin solasean. NEREA URBIZU
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Alde batetik, lantaldeari begira
zerbitzu hobeagoa eskaini ahal
izateko, eta bestetik, kalitatean
aurrera egiteko (web-gunea,
101.2, irratiaren sare hori za-
baltzea...).

Orain arteko kezka Txolarre-
ren iraupenaren ingurukoa
izan da, baina proiektua egon-
kortu egin da, eta oraingo kez-
ka beste bat da: «Proiektua za-
baldu egin behar da, kalitatea-
ri begira, irratia etxeetara hobe
ailegatu dadin aurrera pauso-
ak emanez...», Jon Miranda
esatariak argitzen zuen mo-
duan. Baina, argi dago hori
irratiaren eskuetatik at gera-
tzen dela, izan ere, «diru asko
behar da horri aurre egiteko,
eta Txolarrek inbertsioa ezin
du bere gain hartu».

Beste asmoetako bat, ares-
tian aitatu moduan, lan-taldea-
ri begira litzateke. «Irratian bo-
rondatez eta musutruk dabilen
kazetari ikasle gazte asko dago
(Igotz, Amaia eta Leire, besteak
beste); kolaboratzen aritzen
dira, eta ez dute horregatik di-
rurik irabazten». Erakusten
duten motibazioa «bistakoa»
da, baina «egindako lana or-
daintzea ez legoke gaizki», Mi-
randak dioenez. Hori diru la-
guntzen menpe dago, herrita-
rren esku, besteen artean. «Be-
harrei aurre egiteko denon ar-
tean pausoak emateko prest
egon behar dute, eta Txolarre
horretarako prest dago».

Beste asmoetako bat, atzean
dagoen jende hori ageriago
utzi nahi izatea da, irratia
proiektu independentea den
heinean «onerako, eta txarre-
rako», jasotzen dituzten lagun-
tza horiek, nolabait esatearren,
egituratu egin nahi dituzte:
bazkidetzan pentsatu dute,
besteak beste. Zorionik beroe-
nak etxeko irratiari.

Webgunea
abian da
Bost urte hauek ez dira alfe-
rrik igaro. Irrati gazte nahiz
sendo honen egitasmoen ar-
tean ordenadorearen bidez
irratia entzuteko aukera za-
baltzea da, entzule guztiek
irratian adigai direnak egoki
entzun ditzaten. Laster iza-
nen da martxan; 2006ko ur-
tarrilean, alegia.

Julen Goikoetxea, Amaia Goikoetxea eta Eneritz Urkola, Hitzak Egan
saioko arduradunak. TXOLARRE IRRATIA

Zortzi orduz saioak
entzunez egunero

Txolarrek saio ugari eta era guztietakoak
eskaintzen ditu bere programazioan 

IMANOL GARCIA

Txolarre Irratiko aurtengo al-
daketa nagusia, programazioa-
ri dagokionez, lehen baino
ordu gehiago emititzen dela
da, hots, egunero zazpi edo
zortzi orduz saioak entzungai
daudela. Bost ataletan banatu
daitezke saioak: Tolosaldeko
Ahotsa goizeko magazina, Hi-
tzak Egan asteburuko magazi-
na, saio libreak, eskolako saio-
ak eta Arrosa Irrati Zentroko-
ak.

Jon Mirandak gidatzen du
Tolosaldeko Ahotsa magazina.
Eskualdearen berri jakiteko
saioa da, eta irratiko progra-
mazioaren oinarria. Atal ugari
ditu: eguraldia, informazioa,
eskualdeko oharrak, agenda,
elkarrizketak... eta azken ordu-
betean lehiaketa eta kantu es-
kainiak.

Zortziko aldebresa bertsola-
ritzari buruzko saioak bere tar-
tea izaten du astero. Ohiko ko-
laborazioak ere izaten dira: Pa-
blo Alberdik Tolosako azokari
buruz egiten du, Joxe Angel Sa-
rasolak herri kirolei buruz eta
Joxe Landak eguraldia. Bestal-
de, irekita dago eskualdeko el-
karteei, eta, egun, EHNE-k, Bil-
gune Feministak, Etxerat-ek
eta Irazkik beren tartea dute.

Saio libreak edozein herrita-
rrei daude irekita. Txolarrera
joan, saio bat proposatu eta
egin dezake edonork. Street
Noise, Bide Okerretik —aurten
hasi den saioa eta zuzenean el-
karrizketak egiten dituena—,
Gau bero eta Arkako Show
dira egun gauetan entzuten di-
renak.

Hitzak Egan magazina orain
hiru urte hasi zen Leire Zubel-
dia eta Igotz Alkortaren eskutik

keratu ditu Txolarrek. Euskalki
ezberdinak entzuteko aukera
ematen dute irrati horietako
saioen bitartez.

Lan taldea

Jon Miranda da egun soldata-
pean aritzen den langilea Txo-
larren. «Tolosaldean dagoen
irundarra» bezala definitzen
du bere burua, eta kazetaritza
ikasketak egin ez baditu ere 
—Politika eta Admnistrazio
Zientzietan lizentziatua da—,
eskarmentua bazuen Txola-
rren aritu aurretik beste irrati
batzuetan.

Datorren urterako Txolarre
Irratiak lan taldea sendotu na-
hi du. Horretarako, udalei zu-
zendutako txostenetan, urtero,
legez, biztanleko euro bat es-
katzen diete. Txostenean ze-
hazten da, halaber, langile bat
izateak ekarri dituen hobekun-
tzak eta pausu bat aurrera egi-
teko beharrezkoa dela soldata-
pean jende gehiago izatea. Lei-
re Zubeldiak eta Igotz Alkortak
aurten amaitzen dituzte ikas-
ketak, eta Txolarreren asmoa,
diru laguntzek bermatzen ba-
dute, datorren denboraldirako
beraiekin kontatzea izango da.

Hitzak egan saioan hasi ziren
praktikak egiten, eta egun ko-
laboratzaile lanetan ari dira
Tolosaldeko ahotsa saioan. Al-
kortak Bertsolari Txapelketa
Nagusia jorratu du, eta Zubel-
diak Durangoko Azoka, esate-
rako. Zubeldia kazetaritza eta
Alkorta ikusentzunezko komu-
nikazioa ikasten ari dira Leio-
an, eta biak praktikak egiten
ari dira Euskadi Irratian.Txola-
rrek «harrobi» lana egiten due-
la diote. «Zuzenekoak ematen
duen adrenalinak eta jendea-
rekin duzun harreman zuze-
nak», erakartzen die biei irrati-
tik. «Komunikabide bizia da»,
diote, eta etorkizunean irratian
aritzeko asmoa dute.

Bere aldetik, Hitzak egan
saioko Amaia Goikoetxeak
asko ikasten ari dela dio: «Mi-
krofono aurrean hitz egiteko
modua, zerbait gertatzen de-
nean nola atera hortik, elka-
rrizketak egiten jendearen au-
rrean irekitzen, askatzen...».

eta, batez ere, kazetaritza ikas-
ten ari direnentzat pentsatuta
dago. Formaziorako bide bat
da. Egun Amaia Goikoetxea,
Eneritz Urkola eta Julen Goiko-
etxea dira saioaz arduratzen
direnak, eta irekita dago parte
hartu nahi duten kazetaritza
ikasleentzat. Eguraldia, infor-
mazio erabilgarria, asteko al-
bisteei errepasoa, elkarrizketa,
Euskal Herrian barrena ibilal-
diak, eguneko tartea (bidaiak,
historia, biografia...), kontuak
egan bitxikerien tartea, nobe-
dadeak, kolaboratzaileen tar-
tea, eta, bukatzeko, agenda,
disko eskainiak eta lehiaketa
dira saioan entzun ahal izaten
direnak.

Beste atal bat eskolena da:
eskola ezberdinei irratia zabal-
tzea da asmoa. Egun hiru saio
egiten dira, eta Anoetako ikas-
tolak, Solano musika eskolak
eta Loatzo musika eskolak har-
tzen dute parte.

Herri irratiek osatzen dute
Arrosa Irrati Ekoizpen zentroa,
tartean Txolarre Irratiak. Bilgu-
ne horretatik zerbitzari batean
saio interesgarriak sartzen di-
tuzte, eta horietatik zenbait au-

PPRROOGGRRAAMMAAZZIIOOAA�

ASTELEHENA
11:00-14:00. Tolosaldeko
ahotsa magazina.
19:00-21:00. Tolosaldeko
ahotsa magazina
(errepikapena).
21:00-22:00. Argizarin
aitaldia (Xorroxin Irratia).
22:00-23:00. Arkako show.

ASTEARTEA
11:00-14:00. Tolosaldeko
ahotsa magazina.
18:00-19:00. Adi guri irrati
eskola.
19:00-21:00. Tolosaldeko
ahotsa magazina
(errepikapena).
21:00-22:00. Gure arbasoak
(Irulegi Irratia).
22:00-23:00. Street noise.

ASTEAZKENA
11:00-14:00. Tolosaldeko
ahotsa magazina.
18:00-19:00. Irauli uhinak
(Gaztesarea).
19:00-21:00. Tolosaldeko
ahotsa magazina
(errepikapena).
21:00-23:00. Bide okerretik.

OSTEGUNA
11:00-14:00. Tolosaldeko
ahotsa magazina.
18:00-19:00. Loatzo musika
eskola.
19:00-21:00. Tolosaldeko
ahotsa magazina
(errepikapena).
21:00-22:00. Gora Euscadi
Chistulari (Matraiako Irratia).
22:00-23:00. Gau bero.

OSTIRALA
11:00-14:00. Tolosaldeko
ahotsa magazina.
19:00-21:00. Tolosaldeko
ahotsa magazina
(errepikapena).
21:00-22:00. Zaharrak berri
(Hala Bedi Irratia).
22:00-23:00. Arkako show.

LARUNBATA
10:00-13:00. Hitzak egan.

IGANDEA
10:00-12:00. Hitzak egan
magazina (errepikapena).



GGuussttuurraa  ddaauuddee  
SSoozziiookkuullttuurraall
zzeennttrrooaarreekkiinn

IÑIGO TERRADILLOS

Asteasuko Soziokultural zen-
tro berriak Javier Madrazo,
EAEko Etxebizitza eta Gizarte
Gaietarako Sailburuaren bisita
izan zuen atzo inauguratu zute-
netik ia 2 hilabete igaro direne-
an. Sailburuak Udaleko ordez-
kariek lagunduta ikusi zituen
zentro berriak dituen instala-
kuntza guztiak, hala nola, KZ-
gunea, liburutegia, Osakide-
tzako kontsultategia eta balioa-
nitzeko beste hainbat gela.
Halaber, Kultur Etxeko ardura-
duna ere bertan izan zen eta
«martxan jarri zenetik oso ha-
rrera ona izan duela eta liburu-
tegiak, batez ere, erabiltzaile
kopurua asko handitu duela

ASTEASU�GIZARTEA

Javier Madrazo Etxebizitza eta Gizarte
Gaietarako Sailburuaren bisita izan du

Javier Madrazo eta Iñaki Amenabar, atzo, Soziokultural zentroan. I. T.

dituen berrikuntzengatik» ze-
haztu zuen. Osakidetzako kon-
tsultagatik ere gauza bera
esan zuten bertako arduradu-
nek, eraikin zaharretik zentro
berrira aldatzeak onura ugari
ekarri dituela, alegia.

Madrazo gustura azaldu zen
obrek utzitako emaitzekin, eta
«Gobernuarentzat pozik egote-
ko berria da horrelakoak egite-
ko diruz lagundu eta hain on-
dorio ona izan duela herrian
ikustea», gehitu zuen. Bestal-
de, Iñaki Amenabar Asteasuko
alkateak Gobernutik jasotako
laguntza eskertu nahi izan
zuen, bai Soziokultural zentro
berria egiteko, bai eta Kale Na-
gusiko eta Elizmendiko obrak
aurrera eramateko ere.
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Juliana Zabala Goikoetxea
andrea

hilberriak eta urteurrenak�

Zurekin, izeba, 
joan da gure bizitzaren zati bat 
eta gure bihotzetan gelditzen da 

zuk emandako guztia

ALTZO, 2005eko abenduaren 27a
Zure ilobak

––GGooiiaann  bbeeggoo––

EHNA egin eta erabilera
bultzatzeko deialdia

GIZARTEA�

Tolosaldean EHNAren gida bat egitea da
orain Bai Euskal Herriari-k duen erronka

ERREDAKZIOA

Pasa den ostiralean Tolosal-
deko Bai Euskal Herriari-k
bultzatuta EHNA erabili eki-
mena burutu zuten 40 lagun
inguruk Tolosako Maxi Eros-
kin. Batetik, EHNArekin aritu
ziren erosketak egiten, eta
bestetik, kanpoaldean, Eus-
kaldunak garelako EHNA era-
bili dezagun lelopean kon-
tzentrazioa egin zuten. Horrez
gain, Olentzeroz jantzitako bi
lagun jendeari eskutitzak ba-
natzen aritu ziren EHNA era-
biltzea animatuz, eta bitarte-
an, megafonia bidez, EHNA
egin eta erabiltzeko mezuak

luzatu zituzten. Bai Euskal He-
rriari-k bultzatutako ekimena
idatzi bat irakurriz bukatu
zen.

Tolosaldeko hainbat denda,
elkarte, udaletxe, jatetxe, ga-
solindegi eta abarretan EHNA
onartzen dutela, baina badire-
la gutxi batzuk onartzearen
aurka daudenak, eta orain
erronka Tolosaldean EHNA-
ren gida bat egitea izango
dela azaldu zuten. Bestalde,
«EHNA eginaz ez dugu gure
naziotasun eskubidearen al-
darrikapen huts bat egiten,
gure naziotasuna praktikan
gauzatzen dugu», adierazi zu-
ten, bere erabilera bultzatuz.

EHNAren erabilera bultzatzeko kontzentrazioa egin zuten. HITZA

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

LEABURU�

‘Hitzak
patriketan’ bihar,
gazte gelan
Bihar 11:00etan Hitzak patri-
ketan antzerki saioa ikusteko
aukera izango da Leaburuko
gazte gelan. Belauntzako,
Gazteluko, Leaburu-Txara-
mako eta Orexako ludoteka-
ren baitan antolaturiko eki-
taldia izango da.

IBARRA�

Elvi sabel hiztuna
gaurkoan, 
Kultur Etxean
Ibarrako Kultura eta Gazteria
Batzordeak Eguberrietarako
haur eta gaztetxoei zuzendu-
tako egitarau berezia antola-
tu du. Gaur, 11:30ean Elvi sa-
bel hiztuna ikusteko parada
izango da Benito Izagirre kul-
tur etxean. Bihar, berriz, Tri-
kuharri taldearen Iñaxitoren
ametsak bertso antzerkia
izango da ikusgai. Haur, gaz-
tetxo, guraso zein aiton-amo-
nei bertaratzeko gonbita lu-
zatzen diete antolatzaileek.

Tolosako Maxi Eroskin, EHNArekin erosketak egiten. HITZA



OOlleennttzzeerroo  ««llaappuurrttuu»»  dduu
GGuuaarrddiiaa  ZZiibbiillaakk  AArreessoonn

JAIONE ASTIBIA

Gabon gauean «Guardia Zibi-
lak Aresoko Plaza Zaharrean
zegoen Olentzeroa lapurtu»
zuela eman zuten jakitera atzo,
bai Udaleko arduradunek eta
baita eskolako guraso elkarte
eta kultur taldeak ere, ohar ba-
ten bidez. «24etik 25erako goi-
zaldeko ordubiak eta erdi alde-
ra», zuzeneko lekukoek HITZAri
adierazi ziotenez, «Plaza Zaha-
rrean Guardia Zibilaren patrol
bat» ikusi zuten, eta, «bizilagu-
nak han zeudela ohartu zirene-
an, Olentzeroa patrolean sartu
eta presaka aldegin zuten, argi
itzaliekin», argitu zuten.

Gertakizun honen berri
eman nahi izan zuen atzokoan
herriko alkateak berak ere, eta
«herri ekimenaren aurkako
ekintza» izan dela salatu zuen:
«Olentzeroa herriko jendeak
jartzen du, guraso elkarteak,
kultur taldeak...; herriaren aur-
ka egin eta herriko festa bat za-
puzteko modua da».

«Ez dut ulertzen nola egin
daitezkeen horrelako gauzak»,
zioen, berak: «Eragiten duten
izuaz baliatzen dira nahi dute-
na egiteko; aurreko aldietan
errezelo garbia bagenuen, bai-
na oraingoan ikusi egin dituz-
te», zehaztu zuen.

«Behin eta berrizko erasoa»

Izan ere, «ez da aurreneko al-
dia Olentzeroa desagertzen»

GABONAK�

Gabon gauean eramaten hainbat herritarrek ikusi ditu; 
hala ere, etorri eta opariak eta ikatza ere banatu ditu, noski

kuz çleku, eta baita goxokiak
eta opariak banatu ere. Noski,
zintzoak izan direnei; besteei,

Leitzako etxe atari batean Orantzaroren autobus hau zegoen
aparkatuta; Villabonako haur hauek ere ongietorria egin zioten. HITZA

dela. Duela bi urte, «txiki-txiki
eginda»,bidegurutzean azaldu
omen zen; iaz, «burua moztuta
eta bertako arboletik zintzilik,
modu oso txarrean»; bi aldi ho-
rietan Urte Zahar gauean:
«Aurten, Gabon gauean eta
eraman egin dute», azaldu zu-
ten bertan.

Ekintza honen aurrean,
«Udalak neurriak hartuko
ditu», eman zuen jakitera, «sa-
laketa jarriko dugu eta gure
neurriak hartuko», ziurtatu
zuen. Zentzu horretan, «euskal
kultura eta ohituren aurkako»
ekintza modura jo zuten Olen-
tzeroren antolakuntzaz ardura-
tzen diren taldeek ere, «bai
Areson, Nafarroan eta Euskal

Herri osoan ere, Espainiako es-
tatutik bidali dizkiguten gizon
armatu hauen asmoa zein
den» erakusten du horien us-
tez, « gauez eta ixilpean hain
maitatua den Olentzeroa bahi-
tuz». Horrela, «gizon armatu
hauen arduradun nagusiari»,
hots, Espainiako Gobernuak
Nafarroan duen ordezkari Vi-
cente Ripari, alde batetik,
«Olentzeroa Aresoko herriari
itzultzea», bestetik «publikoki
barkamena eskatzea» eta « ho-
rrelakorik gehiago ez gerta-
tzea» eskaera egin die.

Bestalde aitatu behar da, To-
losaldeko eta Leitzaldeko he-
rrietara,Olentzero iritsi zela eta
ongietorri beroa jaso zuela le-

tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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ikatza ekarri izan ahal zien,
edo deus ez! Norberak jakinen
du hori.

Guardia Zibilak ebatsia izaki, bere etxea hutsik ageri zen Areson. J. A.

euro.
Bidania. Eraikuntza nahiko berriko
etxe bifamiliarra salgai, oso egoera
onean.
Ibarra. Plaza inguruan garajea
salgai.
Ibarra. Euskalerria, 3 loela. Dena
kanpoaldera. Oso eguzkitsua.
249.420 euro.
Ibarra. Lokal komertziala alokairuan
60m2koa. Salmentan edo alokairuan.
Tolosa. Montezku. 2 logela,
egongela, sukaldea eta bainugela.
Baratza eta txabolarekin. 204.345
euro. 
Tolosa. Berazubi. 2 logelako
etxebizitza. Bizitzera sartzeko
modukoa. 234.395 euro!!
Tolosa. Sputnik. Duplex altua.
Berritua.

Tolosa. Amaroz auzoan 3 logelako
etxebizitza salgai. 225.380 euro.
igogailuarekin.
Tolosa. San Esteban auzoa. 3
logela.Oso eguzkitsua. Dena
kanpoaldera. Berokuntzarekin.
Tolosa. Zezen-plazan. 87 m2ko
etxebizitza berritzeko igogailuarekin.
Tolosa. Erdialdean (oso toki onean).
Eraikuntza berriko etxebizitza. 3
logela eta bainugela. 371.425 euro.
Tolosa. Foruen Etorbidean guztiz
berritutako etxebizitza salgai. Ikusteko
modukoa!
Tolosa. Geltokialdea. Eraikuntza
berria. 2 logela, egongela, sukaldea,
bi bainugela, 2 terraza eta 2 lorategi.
Behean: garajea, komuna eta txokoa. 
Tolosa. Trinkete. 3 logela eta bi
bainugela dituen etxebizitza salgai.

Egongela ederra. Ezin hobeto! 
Tolosa. Laskurain. 80 m2 bizitzen
jartzeko modukoa. 297.500 euro.
Tolosa. Ibarratik gertu. Duplex-a
garaje itxiarekin. Guztiz berritua.
297.500 euro.
Tolosa. San Frantzisko ibilbidean.
Pisu ederra. 4 logela, 2 bainugela.
Kanpoaldera altua, berokuntzarekin.
Garajea aukeran. 
Tolosa. Larramendi, 96 m2. 3 logela,
egongela, sukaldea, bainugela.
Trastelekua, garajea. 330.560 euro.
Tolosa. San Frantzisko ibilbidean
120m2-ko eraikuntza berriko
etxebizitza salgai.
Tolosa. San Frantzisko-Pedro Tolosa
inguruan, toki paregabean!! 4
logelako etxebizitza ederra,
garajearekin salgai.

Tolosa. Geltokialdea, alderdi berrian.
Garaje itxia alokairuan. 
Tolosa. Erdialdean 253 m2ko lokala
(bi solairutan banatua) salgai.
Tolosa. Pablo Gorosabel. 40m2ko
bulegoa alokairuan.
Tolosa. Usabal. 2000 m2 pabiloi
industriala alokairuan.
Tolosa. Pablo Gorosabel. Taberna
alokairuan.
Tolosa. Araba Etorbidea. Garajea
alokairuan.
Tolosa. Zabalarreta parek inguruan,
garaje itxia salgai.
Txarama inguruan. 100 m2-ko
etxebizitza terrazarekin salgai.
Egongela su bajuarekin. Lur saila 
eta garajearekin. Oso egoera onean. 
Villabona. 24.400 m2ko lursaila eta
140 m2 borda.

iragarki laburrak�

Altzo. Etxe bifamiliar ederra salgai.
Ikusteko modukoa. Bista ederrak.
Asteasu. 250 m2ko etxe bifamiliarra,
eraikuntza berrikoa!!!
Belauntza. Eraikuntza berriko
etxebizitza bifamiliarra. 462.780

Leitzan, txistulari berriek ere parte hartu zuten ongietorrian. J. ASTIBIA.

Iluntzean egin zitzaion harrera ofiziala —irudian, Leitzakoa—. J. ASTIBIA



AAGGEENNDDAA�

DEIALDIAK

Alegia. Adolfo Aristrainen
Roma filma, bihar, 21:30ean
Gaztetxean.
Alegia. 18. urtemugaren
barruan, ume festa izango da
bihar, 17:00etatik aurrera,
Gaztetxean: jolasak, talo jatea,
mikrofono librea...
Anoeta. Ingurumenari
buruzko kale dinamika. Bihar,
haur eta gaztetxoentzat,
17:00etan, herriko plazan.
Asteasu. Haurrentzako
Txoritxoak filma, udaletxeko
zine gelan, 16:00etan. 
Ibarra. Elvi sabel hiztunaren
saioa, Kultur Etxean,
11:30ean.
Tolosa. II. Gazte Astearen
barruan, ping-pong eta xake
txapelketak, Kultur Etxean,
16:30ean.
Tolosa. Gabonetako Haur
Parkea Ferialekuan dago,
hilaren 31 arte, goizean
10:30etik 13:30era eta
arratsaldean 15:30etik
19:30era. Sarrera, 3 euro.
Tolosa. Laskorain ikastolak
urteroko Merkatu Txikia
antolatu du Kultur Etxean,
aurten Sahara eta Boliviaren
alde. Saharara bidaltzeko
elikagaiak ere jasoko dituzte.
Tolosa. VIII. San Silbestre
Elkartasun krosa izango da
hilaren 31n Alde Zaharrean
16:00etatik aurrera benjamin,
alebin, infantil eta helduen
mailan. Izen-ematea, Aralar
Kirolak dendan edo egun
berean 15:00etatik aurrera
Berdura plazan.
Tolosa. Alpino Uzturre
elkartea 2006 urterako
mendiko federatu txartelak

tramitatzen hasi da, 
19:30etik 21:00etara, bertan.
Tolosa. 6. urteurreneko
ekitaldien barruan, Basque
Fire Department taldearen
kontzertua izango da bihar
Bonberenean, 22:30ean.
Tolosa. II. Gazte Astearen
baitan, bihar futbol neurketak
10:00etan eta pintxo lehiaketa
16:30ean, Kultur Etxean.
Tolosa. Hitza I. Marrazki
Lehiaketa 3 eta 12 urte arteko
haurrentzat: Nola ikusten
duzu zure herria? Marrazkiak
Hitzan entregatu behar dira.
Urtarrilean Alde Zaharreko
dendetan erakutsiko dituzte.
Tolosaldea. Alurr dantza
taldearen historia biltzen duen
DVDa salgai dago Tolosako
Ortzadar dendan (Maxi Eroski
parean), eta Ibarrako
Zubiaurre tabernan, Sendi
ekintzan eta Lourdes dendan.

ERAKUSKETAK

Alegia. Juani Alkortaren
margolanak daude ikusgai
Jubilatuen tabernan.
Tolosa. Alejandro Tapiaren
pintura erakusketa Aranburu
Jauregian.
Tolosa. Ana Jesus Ansorena
tolosarraren keramika lanak
daude ikusgai eta salgai
Lanbroa tabernan.

GUARDIAKO FARMAZIAKK

Gaur
Leitza. Gimeno, A. Elbarren, 52. 112.
Ibarra. Iturrioz, I. Euskal Herria, 3.
Telefonoa: 943 67 09 15.

�HITZAk ez du bere gain hartzen

egunkarian adierazitako esanen eta iritzien

erantzukizunik.

URTE ASKOAN
Oier Txapartegi Karrera

(Tolosa). Gaur 5 urte. Zorionak
txapeldun! Izugarri maite zaitugu.

AAGGUURRRRAAKK�
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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 0077 hotzena 0044 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

BBeessttee  bbii  eerree  bbaaii
I. MARRAZKI LEHIAKETA�Tolosatik bertatik heldu

zaizkigu Iñigo Puertaren eta Jokin Iraolaren marrazkiak 

TOLOSA�

Iñigo Puerta (8 urte).

«Hau zezen-plaza da eta Inauterietan zezenak ikustea gustatzen zait», esan digu Iñigo Puerta, 8 urteko
lagun tolosarrak. Egin zeuk ere marrazkia, eta bidali HITZAra!

TOLOSA�

Jokin Iraola (8 urte).

«Hau San Frantzisko da, nire autobus parada», idatzi du Jokin Iraola tolosarrak bete marrazki politaren
atzealdean. Montezkue auzoan bizi da gure laguna, eta 8 urte ditu.


