
VILLABONA-AIZTONDO�

Manifestaziora deitu
dute bost udalek, 
dispertsioaren aurka
Zizurkil eta Villabona artean egingo
dute manifestazio ixila, iluntzean�6

Laskorain Ikastolaren
Merkatu Txikia, 
arrakastatsu aurten ere
TOLOSA�Hamargarren urtez antolatu du Laskorain Ikastolak
Merkatu Txikia eta, urtero legez, lehen egunetik makina bat jende
erakarri du Kultur Etxera. Hemen euro bat, han milioi bat lelope-
an, Saharari eta Amazonia Bolibiarreko Moxos lurrealdeari lagun-
tzeko bideratuko dute aurten jasotako dirua. I. ETXEBESTE�2

hitz
to

lo
sa

ld
ek

o
et

a 
le

it
za

ld
ek

o

HHaarrppiiddeedduunneeii  bbaannaattuuaa�Larunbata�2005-12-31�III. urtea�776. zenbakia�wwwwww..ttoolloossaallddeekkoohhiittzzaa..iinnffoo

a
TOLOSA�

Lagun artean 
jolasean ondo 
pasatzeko
Gabonetako Haur 
Parkearen azken eguna�3

Urdapilleta etxea, Villabonako Gaztetxea. HITZA

UUddaallaa  eettaa  OOnnddddoo
GGaazzttee  AAssaannbbllaaddaa,,
GGaazztteettxxeeaazz  mmiinnttzzoo      
VILLABONA�Desadostasunak agerian, 
Udalak plazaratu berri duen bandoari kontrabando
batekin erantzun egin dio gazte asanbladak�7

Bihar, Urte Berri egunez,
ez da HITZArik argitaratu-
ko, prentsan ohi den mo-
duan gaur jai hartuko 
dutelako langileek. Eta
bihar igandea denez, as-
teartean izango da HITZA

berriro zuen artean. Urte
berri on opa dizuegu
guztioi.

BIHAR ETA ETZI
HITZARIK EZ

IBARRA�

Lehen itzulia
amaitzear,
bigarren da
Ibarra

Taldea «konfiantza 
handiarekin» ari da�5



HHaauu  eettaa  bbeessttee,,
eellkkaarrttaassuunnaarrii
eesskkuu  eemmaatteekkoo

IRATXE ETXEBESTE

Laskorain ikastolak urtero Ga-
bonetan antolatzen duen Mer-
katu Txikia hamargarren edi-
ziora heldu da aurtengoan. Az-
ken urteetan indar hartu du;
honezkero hainbat eta hainbat
dira ekimenari esker lortutako
diruarekin abian jarri ahal izan
diren proiektuak. Batean eta
bestean. Eguberrietako opo-

MERKATU TXIKIA�

Hamargarrenez antolatu du Laskorain
ikastolak Merkatu Txikia Kultur Etxean

rraldiaren ostean egingo dute
antolatzaileek zenbaketa, eta
lortutako dirua Saharako esko-
lak birgaitzen jarraitzeko izan-
go da urteroko moduan, baina
baita Ameriketara bidaltzeko
ere. Antolatzaileek diote Ama-
zonia Bolibiarreko Moxos lu-
rraldean Batxiler barnetegia
irekitzeko eta hango musikari
bultzada emateko helburuare-
kin ere ari direla lanean orain-
goan. Abesbatza eta orkestra
hori Europara etortzekoa da
2006ko urtarrila eta martxoa
bitartean, eta Laskorain ikasto-
lako abesbatzarekin batera,
herrian kontzertu bat eskain-
tzea ari dira aztertzen.

Laskorain ikastolak elkarte-
en laguntza izan du, beste
behin, Kultur Etxean Hemen
euro bat, han milioi bat leloa
duen Merkatu Txikia atontze-
ko: Tolosako Udaleko Gizarte
Zerbitzuena, Irungo Taupada
eta Emaus fundazioena eta To-
losaldea Sahararekin Gober-
nuz Kanpoko Erakundearena.
Iazko edizioetan bezala, hona-
koan ere tolosarren «boronda-
te ona» espero dutela azaldu
dute Ikastolakoek.

Merkatu Txikian salgai jarri
dituzten produktuak erosiz ba-
karrik ez, beste modu batzue-
tara ere eman daiteke laguntza
proiektu horietarako: esate ba-
terako, antolatzaileek zabaldu
duten kontu korrontean dirua
sartuz. Betiko moduan, elika-
gai bilketa ere ari dira egiten
Kultur Etxean Saharara bidal-
tzeko: batez ere hegaluzea,
konpresak eta azukrea eska-
tzen dituzte; pasta, arroza,
olioa eta lekaleak ere bai.

Askotarikoak. Hainbat eta hainbat produktu daude salgai Kultur Etxeko Merkatu Txikian. I. ETXEBESTE

Jendetza. Lehendabiziko egunetik, makina bat jende izan da Kultur Etxeko Merkatu Txikian. I. ETXEBESTE

Opariak. Gabonetarako, aproposak. I. ETXEBESTE Adi. Bat edo beste aukeratzerakoan. I. ETXEBESTE

2 tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
LARUNBATA, 2005eko abenduaren 31 TOLOSA

XXEEHHEETTAASSUUNNAAKK�

Merkatu Txikiaren inguruan
jakin beharrekoak dira hauek:

PRODUKTUAK
Salgai. Jostailuak, jantzi
erabilgarriak, liburuak,
altzariak, koadroak, etxe eta
brikolaje tresnak... askotariko
produktuak daude salgai.
Bilketa. Kultur Etxera eraman
daitezke saltzeko moduan
dauden produktuak, Merkatu
Txikia zabalik dagoen egun
eta orduetan.

ORDUTEGIA
Kultur Etxean. 2006ko
urtarrilaren 7ra bitarte izango
da zabalik, 11:00etatik
13:00etara eta 17:00etatik
20:00etara.

LAGUNTZA
Bi bide. Bi bide daude
laguntza emateko: batetik,
Merkatu Txikian salgai
dauden produktuak erosiz;
eta, bestetik, diru laguntza
emanez. Kutxako kontu
zenbaki honetara sar daiteke:
21010081190004212098.

Izaskun Mendizabala Alkain
(Jexux alkate ohiaren bikotea)

hilberriak eta urteurrenak�

Adiorik ez

BELAUNTZA, 2005eko abenduaren 31

Belauntzako Sustraiak



GGaauurr  iittxxiikkoo  ddiittuu  aatteeaakk  
GGaabboonneettaakkoo  HHaauurr  PPaarrkkeeaakk

NOELIA LATABURU

Bugee run, zezen mekanikoa,
puzgarriak, Santa Fe trena, lu-
dotekak, balearen puzgarriak,
bideo jolasak, ohe elastikoak,
puzgarri handiak, jumpingak,
spider zone, ateak, tailerrak...
Hauekin guztiekin gozatzeko
aukera izan dute aste honetan
Ferialekura joan diren umetxo-
ek, euren Gabonetako oporrak
aprobetxatuz. Tolosako Gazte-
ria sailak antolatutako Gabo-
netako Haur Parkea bere azken
egunera helduko da gaurkoan,
honenbestez.

Aurreko urteetan baino egun
gutxiago iraun ditu aurtengo-
ak, baina antolatzaileak «gus-
tura» daude partaidetzarekin.
Izan ere, gaur artean ehunka
eta ehunka haur aritu dira jola-
sean Haur Parkeko gune ez-
berdinetan. «Astean zehar
ume gehiago biltzen ziren arra-
tsaldez eta orokorrean jolas-
gune guztietan aritzen dira».
Beraiekin izaten dira, halaber,
gurasoak. «Umeak hona etor-
tzea gustatzen zaigu, beste
umeekin jolasean aritzeko eta
egun alaia igarotzeko», esan
zuen atzo aita batek. Gaur,
2005. urteko azken eguna den
honetan, izango dute azken au-
kera etxeko txikitxoenek, 3 eu-
roren truke, Gabonetako Haur
Parkea bisitatu eta jolas guz-
tiak probatzeko, 10:30etik
13:30era eta 15:30etik
19:30era. Jendetza gehiena
gaur espero dute, azken eguna
izanik, eta larunbata gainera,
«guraso asko eta asko anima-
tuko baita bere haurtxoak ber-
tara eramatera».

GIZARTEA�

Astebetez ehunka umetxo joan dira Udalak Ferialekuan atondu duen parkera;
antolatzaileak «gustura» daude lortutako bisitari kopuruarekin

Puzgarriak ere ez ziren falta, gaztetxoen gozamenerako. N. LATABURU

Santa Maria
kaperaren 
kontzertua
bihar

MUSIKA�

N. LATABURU

2006ko urte berriari ongi-
etorria emateko, eta Egube-
rrietako oporren emanaldie-
kin jarraituz, Tolosako Santa
Maria kaperak kontzertua
eskainiko du bihar Santa Ma-
ria elizan, 11:00etatik aurre-
ra.

Bertan hiru pieza ezberdin
abestuko dituzte emanaldiak
irauten duen artean: lehenik
eta behin, Meza pastorala,
ondoren Cantante domino
eta, azkenik, Eguberrietako
zortzikoa eskainiko du kape-
rak.
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2.500 euro bideratuko dituzte Sahararentzat
N. Lataburu�Pasa den asteko asteazkenean Usabalek saskibaloi
partida berezia hartu zuen, gipuzkoar jokalarien artean osatutako
talde baten eta Real Madrileko jokalari beteranoen artekoa, hain

GIZARTEA�

zuzen. Bertan bildutako dirua, 2.500 euro, Tolosaldea Sahararekin
elkartearentzat bideratu du Gipuzkoa Basketek,Udalaren babesa-
rekin. Atzo egin zuten txekearen ematea udaletxean. NOELIA LATABURU

Garbitzaileak. Lan finkoa: eraikin
publikoak, ikastetxeak, ospitaleak.
Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik
15:00etara. Informa zaitez. 
943 31 37 82.
Gidariak. Aldundian behar dira.
Behin betiko kontratua. Informa

zaitez: 943 31 37 82.
Urgentea. Haur zaintzaileak behar
dira, Haur Eskoletako hezitzaileak.
943 31 37 82.
Ohar garrantzitsua. Ezintasun
fisikoren bat badaukazu, lor ezazu
postu finkoa. %5 erreserbatua. Doako

informazioa ondoko telefono
zenbakian: 943 31 37 82.
Suhiltzaileak, udaltzaingoa.
Udaletarako lanpostuak. 
Informazioa doan. 943 31 37 82.
Administrari laguntzaileak.
Lanpostuak udaletarako. 1.200 euro.

Lanaldia: astelehenetik ostiralera,
08:00etatik 15:00etara. 
Informazioa doan. 943 31 37 82.
Laborategia. Lanpostuak: teknikoak,
ikertegiko laguntzaileak, Eusko
Jaurlaritza. Informazioa doan. 
943 31 37 82.

iragarki laburrak�

Ederki igaro zuten haurrek tren txikian bueltaka. NOELIA LATABURU



BBaatteettiikk  zzeeiinn  bbeesstteettiikk
I. MARRAZKI LEHIAKETA�

Arrakasta handia izaten ari da HITZAk haurrei egindako deialdia; Iñigok, Iarak, Josebak, Uxuek, 
Ikerrek, Rosak, Iñigok, Alaitzek eta Izarok ere kontatu nahi izan digute nolakoa den beren herria

Iñigo Matxain Intxausti (10 urte, Villabona). «Argazkian
azaltzen dena Villabonako udaletxea da. Frontoia, futbol zelaia,
liburutegia eta dendak dauzka herriak».

Iara Duran (10 urte, Zizurkil Behea). «Nik
gustuko dut nire herriko plaza, jolasteko leku
aproposa delako».

Uxue Puerta Uranga (6 urte, Tolosa).
«Tolosan Eguberriak onak izatea nahi dut»,
esan digu Uxuek bere marrazkiarekin.

Iker Olaizola Caballero (9 urte, Tolosa).
«Olentzero gehiago gustatzen zait Erregeak
baino», dio Ikerrek. 

Alaitz Garcia Agirre (7 urte, Tolosa).
«Gustatzen zait Tolosa lorekin egotea», dio
Alaitzek bere marrazkian.

Izaro Etxaniz (8 urte, Tolosa). «Niri
gustatzen zait Tolosara astoak etortzea», dio
Izaro gure lagunak.

Rosa Milagros Hijona (10 urte, Altzo). Bere herriko udaletxea marraztu du
gure lagunak: «Nire udaletxea aukeratu dut ondo margotuta dagoelako eta ondo
kokatuta dagoelako». 

Iñigo Balerdi Telleria (10 urte, Albiztur). «Zergatik marraztu dudan hau? Ur
fresko-freskoa etortzelako iturri horretatik, eta jendea poztuta eta gustura geratzen
delako Albizturko iturri honekin», azaldu digu Iñigok. 

Joseba Iraola Ulacia (8 urte, Tolosa). «Marrazki hau egin
dut, nire herriko toki hau asko gustatzen zaidalako», dio gure
lagunak bere iruditxoaren atzealdean.
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LLeehheenn  bbuueellttaa  bbuukkaattzzeeaarr  
ddeellaa,,  bbiiggaarrrreenn  ddiirraa  eettxxeekkooaakk

ERREDAKZIOA

Nahiz eta denboraldi berria
itxaropen gutxirekin hasi —bi
porrotekin ekin zioten— Ibarra
areto futbol taldea pixkanaka-
pixkanaka bere maila erakus-
ten joan da. Hala, lehenengo
buelta amaitzeko bi partida
baino geratzen ez direnean, ur-
tea bigarren postuan amaituko
du Ibarrako taldeak; izan ere,
asteburu honetan atsedenal-
dia izango du. Lehen A mailako
liderra Deportivo Alaves da 28
punturekin, Ibarra areto futbol
taldea da bigarrenean, Gas-
teizko Atenea bezalako talde
indartsuen aurretik; azken hau
zazpigarren da ibartarrek bai-
no 4 puntu gutxiagorekin.

Jose Manuel Tobias Ibarra-
koen prentsa arduradunak
azaldu bezala, partidaren bat
kenduta «maila ona» erakutsi
du aurten etxeko taldeak, eta
goranzko bidean joan da den-
boraldia hasi zenetik. Ideia bat
egiteko, pasa den urtean egun
baino partida bat gehiago jo-
katuta Ibarrak 9 puntu baino
ez zituen, eta aurten 25 batzen
ditu eta bi partida baino galdu
ez ditu.

Pasa den denboraldian be-
heko postuetan egotearen
arrazoia lesioei eta jokalari as-

IBARRA�ARETO FUTBOLA

Iaz 9 puntu batu zituen aurten partida bat gutxiagorekin 25 dituenean; 
taldea «inoiz baino finkatuago eta konfiantza handiagoarekin» aurkitzen da

2005-2006 denboraldiko Ibarra areto futbol taldeko jokalariak. I. T.

koan, bai eta emaitzetan ere.
Halaber, finkaturik egoteak eta
erakusten duten konfiantzak
taldea «inoiz baino taldeago
izatea» ekarri du berekin, joka-
larien artean nola konpontzen
diren kontuan hartuta. Bestal-

koren eskarmentu faltari egoz-
ten zitzaion. Aurtengoan, or-
dea, jokalariak kategorian fin-
katurik daude, eta lesioak ere
iaz baino urriagoak direnez,

maila eta joko hobea erakus-
ten ari da taldea. «Konfiantza
handiagoarekin» jolasten du-
tela nabari zaie eta hori argi
ikusten da bai egiten duten jo-

tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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Euskal Herria euskalduntzeko hizkuntza politika 
berria abian jartzea derrigorrezkoa dela dio Udalak

LEABURU�EUSKARA

Herritarrei zein gizarte eragileei eztabaida horretan partaide aktibo izateko eskaria luzatu die

IÑIGO TERRADILLOS

«Egun, euskarak Euskal He-
rrian egoera minorizatua» bizi
duela eta «euskalduntzeko hiz-
kuntza politika berria abian
jartzea derrigorrezkoa» dela
adierazten duen Kimu Berriak
herri plataformaren mozioa
onartu du Leaburuko Udalak.

Plataformaren ustez, euska-
raren gabezia eta ahulezia za-
palkuntza historiko baten
emaitza da, «Espainia eta Fran-
tziako estatuek historian zehar
Euskal Herriaren,euskal kultu-
raren eta euskararen aurka
forma eta bitarteko ugari era-
biliz bideratu duten errepre-
sioaren ondorio; eta hori dela-
eta, euskaldunen hizkuntz 
eskubide indibidual eta kolek-
tiboak egunero urratzen dira».
Halaber, euskararen jendarte-
ko erabilerak eta normalkun-
tzak «aurrera egiteko ezintasu-
nean, gaur egun Euskal He-
rrian ezartzen ari diren

hizkuntza politikarako ere-
duek zerikusi handia» dutela
dio Udalak onartutako mozio-
ak. Batetik, galtzeko hizkuntza
politikaren eredua dela dio,
«euskara galtzera behartzen
duen hizkuntza politika suntsi-
tzailea, Euskal Herria bera de-
sagerraraztea helburu duena»,
hain zuzen, bere ezaugarriak
«Euskal Herriaren asimilazioa,
hizkuntza kolonizazioa eta kul-
tur ordezkapena» direlarik.

Eta, bestetik, menpeko hiz-
kuntza politikaren eredua dela
dio, «euskara erdaren menpe-
an uzten duen hizkuntza politi-
ka menperatzailea», hain zu-
zen ere; horren ezaugarriak
«euskararen menpekotasuna,
bi estatuen hizkuntzen nagusi-
tasuna eta euskararen ordez-
kapena bultzatzea» izango lira-
teke.

Hori kontuan hartuta, «Eus-
kal Herrian indarrean dauden
hizkuntza politikarako ere-
duak agortuta daude, eta ez

dute Euskal Herria euskaldun-
tzeko balio», onartu zuen Uda-
lak; beraz, eredu aldaketa ezin-
bestekoa denez, Euskal Herria
euskalduntzeko hizkuntza po-
litika berria abian jartzea de-
rrigorrezkoa dela gehitzen du.
Hala, hizkuntza politika be-
rriak euskal hiztun komunitate

osoarentzat berdintasunezko
estatusa eskatuko duena izan
behar duela dio, «hau da, esta-
tus politikoan, juridikoan eta
soziolinguistikoan gaztelaniak
eta frantsesak euren lurraldee-
tan duten pareko egoera lor-
tzeko eskubidea aldarrikatuko
du». Eta Udalak onartu duena-

ren arabera, «euskararen nor-
malkuntza osoaren gaiak ezta-
baida politikoaren erdi-erdian
egon behar dute», horren alde-
ko konpromisoa hartzen duela-
rik.

Bestalde, «Euskal Herria
euskalduntzeko prozesuaren
inflexio puntuan» aurkitzen ga-
rela aldarrikatzen du, eta, era
berean, euskal hiztun komuni-
tatea berrosatzeko prozesuan
urrats zehatz eta atzeraezinak
ematea ezinbestekoa dela
adierazten du Udalak. «Inflexio
puntu» horretatik abiatuz, Eus-
kal Herria euskalduntzeko pro-
zesuak jarraitu beharreko zaz-
pi oinarrietan eragin beharko
duela aldarrikatzen du Udalak,
Euskal Herri guztian ofizialta-
suna, belaunaldi berrien eus-
kalduntasuna bermatzea eta
horiek egiteko baliabideak
bermatzea, besteak beste.

Leaburuko Udalak eztabai-
da orokor hau emateko kon-
promisoaz gain, euskalduntze
prozesua bultzatzeko konpro-
misoa hartu du horrela, eta
«aurkitzen garen egoeraz ba-
liatuz», bai eztabaidan, zein
harturiko ebazpenen garape-
nean, partaide aktibo izateko
eskaria edo eskaintza egiten
die bai herritarrei bai eta gizar-
te eragileei ere.

de, «gogotsuago» ekiten diete
entrenamenduei hurrengo
partida irabazteko grinarekin.

Aste honetan jokalariei atse-
dena eman diete, baina dato-
rren astelehenean hasiko dira
hurrengo partida prestatzen.

EEUUSSKKAALLDDUUNNTTZZEEKKOO  OOIINNAARRRRIIAAKK�

«Inflexio puntu» honetatik
abiatuz, Euskal Herria
euskalduntzeko prozesuak
zazpi oinarri hauetan eragin
beharko duela aldarrikatzen du
Leaburuko Udalak:

�Euskara Euskal Herri
guztian hizkuntza ofiziala
izatea.
�Belaunaldi berrien
euskalduntasuna bermatzea,
bizilagun euskaldunak
bermatuz.
�Lan esparrua eta bereziki

enpresa pribatua
euskalduntzeko baliabideak
jartzea.
�Udalerri euskaldunen
garapen iraunkorra lantzea.
�Administrazio eta zerbitzu
publiko guztien euskalduntzea.
�Hedabideak eta kultur
produkzioak euskaraz
lehenestea.
�Bide hau guztia egiteko
beharrezkoak diren
baliabideak (ekonomikoak zein
azpiegitura mailakoak)
bermatzea.



MMaanniiffeessttaazziioorraa  ddeeiittuu
dduuttee  ggaauurrkkoo  AAiizzttoonnddoo  
bbaaiillaarraakkoo  bboosstt  uuddaalleekk

ERREDAKZIOA

Urtero legez, Urte Zaharreko
egunean Villabonako, Zizurkil-
go, Adunako, Larraulgo eta Al-
kizako udalek deia luzatu diete
Aiztondo bailarako herritarrei,
gaur egingo den dispertsioa-
ren aurkako manifestazio ixile-
an parte hartzeko. Giza eskubi-
de guztien alde, euskal preso-
ak Euskal Herrira lelopean
egingo dute aldarrikapena,
19:00etan hasita. Zizurkilgo
Joxe Arregi plazan elkartuta
ibilbideari ekingo diote, eta Vi-
llabonako plazan amaituko
dute.

Aiztondoko bost udalek
onartutako idatzian azaltzen
denez, «beste behin disper-
tsioaren eraginez euren etxee-
tatik urrun dauden gizon eta
emakumeak gogora ekarri
nahi ditugu, are eta gogorago
neurri politiko injustuen bidez
urruntasun hori gero eta borti-
tzagoa suertatzen baita».

Dispertsioaren aurka dau-
dela adierazi eta «euskal pre-
soak Euskal Herrian egoteko
duten eskubidea aldarrikatu
nahi dugu beste behin».

PRESOAK�

Urtero legez, Urte Zaharreko egunean dispertsioaren 
aurkako aldarria egingo dute Zizurkil eta Villabona artean

Iazko manifestazioa bukatuta, Zizurkilgo Joxe Arregi plazan egin zuten testuaren irakurketaren une bat. I.G.
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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

SALGAI
Behorrak. Monturako bi behor
gazte salgai. Deitu 675 70 49 23
telefono zenbakira.

OHARRAK
Harremanak. Frantziska
Garmendia Sarasolaren 

sendiarekin harremanetan 
jarri nahi dugu. Deitu arren 
943 62 48 60ra.

LANA
Sukaldaria. Emakume sukaldari
profesionala behar da. Igandetan
jai. 606 61 52 93.

iragarki laburrak� TTOOLLOOSSAALLDDEEKKOO
HHIITTZZAA..IINNFFOO

Eztabaida. Bihartik aurrera
indarrean izango da
erretzeari buruzko lege
berria gure bi eskualdeetan.
Zer iruditzen zaizue lege
berria? Gogorregia da ala
gogorragoa beharko luke?

�

ASTEASU�

Poxpolo, Mokolo
eta konpainia,
kiroldegian
Eskolako Guraso Elkarteak
antolatuta, Poxpolo, Mokolo
eta konpainia pailazoek ikus-
kizuna emango dute Astea-
suko kiroldegian, urtarrila-
ren 7an, 17:30ean. Sarrerak
salgai daude kiroldegian
bertan eta Villabonako Iraola
gestorian.

VILLABONA�

18/98 auziko
inputatuenganako
elkartasun festa
Aiztondoko gazteriak antola-
tuta 18/98 makrosumarioan
eskualdeko auzipetuenga-
nako elkartasun festa egingo
da gaur gauean Gaztetxean.
01:30ean hasiko dira, topa
eginez. Festa animazio, Ne-
kin, DJ Zigor... iragarri dituzte
antolatzaileek. Eta deialdi
bat ere egiten diete festara
joango direnei, hots, mozo-
rrotuta joatearena.

ZIZURKIL�

Belvederek Marie
Brizard erosi du
306 milioigatik 
Belvedere vodka ekoizleak
Zizurkilen lantegi bat duen
Marie Brizard Frantziako
konpainia erosiko du, 306
milioi euroren truke. Estatu
Batuetako enpresak akzio
bakoitzeko 141 euro ordain-
duko ditu. Hala hitzartu du
Marie Brizarden akzioen
%69 duen Duke Street Capi-
talekin, baina eskaintza bera
egingo die ere beste akzio-
dunei. Belvederek zehaztu
du kapital handitze baten eta
maileguen bidez finantzatu-
ko duela operazioa. Frantzia-
ko komunikabideen arabera,
Marie Brizardeko langileen
batzordeak begi onez hartu
du operazioa.

Loatzoko 
abesbatzak 
zilarrezkoa 
Gipuzkoakoan

MUSIKA�

I. GARCIA

Irurako eta Anoetako 23 hau-
rrez osatutako Loatzo musi-
ka eskolako abesbatzak Gi-
puzkoako Gabonetako Abes-
batza Lehiaketan zilarrezko
domina eskuratu zuten, atzo
goizean, Errenterian. Miren
Mujikaren zuzendaritzapean
aritu zen abesbatza, Iñaki Za-
lakainek eskusoinuarekin
eta Mariaje Arratibelek ze-
harko flautarekin lagunduta.

Oso pozik zeuden bai
abeslariak eta baita irakasle-
ak ere. Izan ere, zazpigarren
aldia da parte hartzen dute-
na Gabonetako lehiaketa ho-
netan eta orain arteko emai-
tzarik onena lortu dute aur-
ten. Gainera, ez dute pres-
tatzeko denbora gehiegirik
izan oraingoan. Gau erdian
eta Akelarreko Gabonak izan
dira lehiaketan abestu dituz-
ten kantak.

IIDDAATTZZIIAA�

Villabonako, Zizurkilgo,
Adunako, Larraulgo eta
Alkizako udalek izenpetu duten
idatziaren zazpi puntuak:

1. Dispertsioa mantentzeak
herri honen normalizazio eta
baketze bideak oztopatu egiten
ditu. Garai berriak, eskenatoki
berriak entzuten ditugu
hainbaten ahotan eta bitartean
dispertsioa bezalako neurri
politikoak mantentzeak ez du
laguntzen.
2. Ez dela giza legezkoa,
espetxean egoteari, senide eta
lagunei zigor erantsiak
ezartzea, astebukaeraro
kilometro pila bat egin behar
izatekoa 40 minutuko bisita
bat egiteko. Dispertsioak
eragiten dituen istripuak eta
kalteak asko kezkatzen
gaituzte.
3. Euskal presoak Euskal
Herrian egoteak Herri honen
baketze eta normalizazioan
eragingo lukeen bezala,
dispertsioaren aitzakipean
ematen diren beste hainbat

eskubide urraketa ez
gertatzeko modua izango
litzateke.
4. Isolamenduak neurri bezala
kezkatzen gaitu. Presoari bere
zigorra betetzeaz gain beste
zigor erantsi batzuk gehitzen
zaizkiolako, gauzak honela
Curtisen Iñigo Guridi
herrikidea 4 urte betetzera doa
isolamendu ziega batean.
5. Euskal presoak Euskal
Herrira ekartzeko idatzi hau
izenpetzen dugun udalok gure
ahaleginak egiteko
konpromisoa berresten dugu.
6. Idatzi hau izenpetzen dugun
udalok herritar guztiak aipatu
manifestazioan parte hartzera
deitzen ditugu. Honela, udal
bakoitzak bando bidez idatzi
honen jakinarazpena
helaraziko die herritar guztiei.
7. Jakinarazpen hau bera
jasoko dute baita
komunikabide guztiek,
Espainiako Barne Ministerioak
eta Gasteizko Parlamentuko
Giza eskubideen Batzordeak
ere.



GGaazztteettxxeeaa  eettaa  hhaarreenn  eeggooeerraa
hhiizzppiiddee  UUddaallaakk  eettaa  OOnnddddookk

VILLABONA�GAZTETXEA

Villabonako Udalak plazaratutako bandoari erantzun egin dio gazte asanbladak

Onddo Gazte Asanblada Urdapilleta etxea atzean duela. IMANOL GARCIA

ren bidea aukeratzera behartu
gintuztenetik ez dela inolako
harremanik izan Gazte Asan-
bladaren eta Udalaren artean.

Beraz,ez dugu ulertzen inon-
dik inora herriaren aurrean
azaldu nahi izan duten irudi
faltsua,beraien jarrera inmobi-
lista hitz ederrez konpondu
nahirik eta herriaren iritzia
manipulatuz.

Udalak dio ‘ez gara inoiz
Gaztetxearen aurka egon’: bai-
na denbora honetan ez da Gaz-
tetxearen aldeko pauso bat
emateko gai izan, gure egoera
ondo baino hobeto ezagutu
arren. Ahoa betzen zaie ‘gazte-
ek leku bat behar dute baina
egokia...’ esaten dutenean, bai-
na egokia al da zuek eskainita-
ko 30 m2-tara mugatzen den
kale garbitzaileen gela bat?
Hau al da guretzat duten irten-
bide egokia? Ala eskuak garbi-
tzeko erabiltzen duten irtenbi-
dea da?

Ez da nahikoa Udalak herri-
ko hainbat eragile eta taldeen
alde egindako lana, hauen be-
harrak aintzat hartu eta ase-
tzen saiatu beharrean beraiek
jakingo dituzten arrazoiak tar-
teko lehentasuna eman die
kanpoko taldeei herria hipote-
katuz.

Non dira, ordea, Aiurri, haur-
tzaindegia edo herriko musika
taldeak? Non da herriak hain
beharrezko duen kulturaren
aldeko apustua? 

Jakin egoera honen erantzu-
le bakarra Udala dela, ez due-
lako aurreikusi herri honen az-
piegitura sozialen beharra.

Amaitzeko, Onddo Gazte
Asanbladako kideok adierazi
nahi dugu ez garela herri ho-
nek duen arazo bat, beraiek
ulertarazi nahi izan duten be-
zala; beraiek sortutako arazo
baten ondorio baizik».

ERREDAKZIOA

Villabonako Udalaren eta Gaz-
tetxearen artean sortu diren
«liskarrak» direla medio, hu-
rrengo lerroetan Udalak etxez
etxe banatu duen bandoa eta
atzokoan etxez etxe banatuta-
ko Onddo Gazte Asanbladaren
kontrabandoak jaso ditu
HITZAk:

Udalaren bandoa. «Duela
egun gutxi herrian egin diren
Gaztetxe berria inauguratzeko
ekintzen aurrean, Udal honek
hasieratik izan duen jarrera
azaldu nahi du: lehenik, gogo-
ratu Udala eta gazteak eraikina
Gaztetxe moduan erabiltzeari
buruz hitz egiten eta aukera
desberdinak aztertzen ari zire-
la. Bilera horietan dagoeneko
aipatu zitzaien Urdapilleta
etxean haurtzaindegi berria ja-
rriko zela.

30 etxebizitza berri eraikitze-
ko Parkeko Fleming eskolak
bota aurretik, Udalak lokal
desberdinak eskaini zizkien
Gaztetxea jartzeko. Erantzuna-
ren zain geundela, gazteek Ur-
dapilleta ‘okupatu’ zuten.

Berriz ere gogorarazi zi-
tzaien eraikin horretan haur-
tzaindegia zihoala, eta erantzu-
na bazekitela izan zen, eta ez zi-
rela horren aurka joango;
behar zenean Urdapilletatik
aterako zirela.

Gogora ekarri behar da,
egun, haurtzaindegiaren egoe-
ra ez dela batere egokia: insta-
lazioak txikiak gelditu izanaren
ondorioz, Larreako bi etxabe-
tan ipini behar izan da egoitza.

Haurtzaindegiari kalitatezko
eskaintza egin nahian, Hez-
kuntza sailari Urdapilleta etxe-
an jartzea proposatu zitzaion,
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
sailak oniritzia eman zionez.

ALEGIA�

Presoen aldeko
manifestazioa
gaur iluntzean
Presoen aldeko urteko azken
manifestazioa urteko azken
egunean antolatu du Etxera-
tek, hain zuzen ere, Alegian.
Amnistiaren aldeko aldarri-
kapena 19:00etan izanen da
gaur, eta herriko plazatik
abiatuko da.

ALEGIA�

Gaztetxeko 
afari-merienda
arrakastatsua

Gaztetxean jana dastatzen. N.U.

Ostegunean, Alegiako Gazte-
txean antolatutako afari-me-
rienda-lunch-ean gazte talde
polita elkartu zen. Ondoren
ikustekoak ziren antzerkiak
jarraitzeko prest ere ager-
tzen ziren. Olerki musikatuak
izan ziren, baita malabareak
ere; barre egiteko, baina aldi
berean zorrotzak ziren egoe-
rak ere antzeztu zituzten Iru-
ñeko antzerki eskolako gon-
bidatuek, eta baita Oreretako
Mikelazulokoek ere. Alegi la
nuit espreski egun horreta-
rako prestatu zuten; eta za-
lantzarik gabe han egon zire-
nek, berogailuak emandako
bero epela alboan, gau boro-
bila igaro zuten. Hurrengo
astean ere ekitaldi bereziak
egingo dituzte Gaztetxekoek,
18. urtemugaren harira: hau-
rren eguna, besteak beste.

tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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Horregatik, dagokion proiektu
teknikoa idazteko enkargua
egin da, eta 2006. ekitaldirako
aurrekontuan diru kopuru bat
jaso dadila proposatu da.

Udal honen jarrera presio bi-
deak saihestearena izan da.
Horrela, gazteek Urdapilleta
okupatu zutenean ez zen pre-
sioko neurririk hartu, ura eta
argia mantendu egin ziren
moztu beharrean... Behin eta
berriro gogoratu zitzaien etxe
horren erabilera jadanik era-
bakita zegoela, gazteen be-
raien onarpenarekin.

Amaitzeko, esan behar da
Udala ez dela inoiz Gaztetxea-
ren aurka egon. Ulertzen dugu
gazteek leku bat behar dutela;

baina leku egokia, eta berriz
ere hizketan jarraitzeko prest
gaude, guztion artean gaiari ir-
tenbide egoki bat emateko».

Gaztetxearen Kontrabandoa.
«Harriduraz jaso dugu herrian
zabaldu berri den bandoa.

Alde batetik, bazen garaia
Gaztetxearen egungo egoera-
ren aurrean udaletxeak balora-
zio bat egin zezan. Bestalde,
egokiagoa litzateke,gezurretan
oinarritutako idatzi bat zabal-
du beharrean, gurekin harre-
manetan jarri izan balira, beti
jakin izan baitute non gauden
eta zein garen.

Adierazi nahi dugu, Udalak
dioenaren aurka, okupazioa-



URTE ASKOAN
Josu Erauskin Iturbe. Bihar 4

urte. Imanol, Gema eta familiaren
partetik, zorionak zalamerito!

URTE ASKOAN
Iban Alegre (Ibarra). 

Bihar urteak betetzen ditu.
Zorionak etxekoen partetik.

URTE ASKOAN
Inhar Jauregi (Belauntza).
Gaur 4 urte. Zorionak eta muxu

handi bat etxekoen partetik.

AAGGEENNDDAA�

DEIALDIAK

Ibarra. Gaur Gaztetxea
00:00etatik aurrera izango
da zabalik. 01:00etan,
Amnistiaren aldeko
txupinazoa eta topa, plazan.
Irura. Loatzo mendira 
egun-pasa. 10:00etan
abiatuta, herriko plazatik.
Tolosa. Laskorain ikastolak
antolatutako Merkatu Txikia
Kultur Etxean, Sahara eta
Boliviaren alde. Saharara
bidaltzeko elikagaiak ere
jasoko dituzte.
Tolosa. Txinparta elkarteak
urteroko Errege kanpaina ari
da egiten Iurreamendin,
Belateko zentroan eta San
Cosmen banatzeko. Opariak
edo dirua Errementari 32ra
eraman daitezke, 19:30etik
22:30era.
Tolosaldea-Leitzaldea.
Mobilizazioak, presoen alde:
Alegian, 19:00etan, plazatik;
Altzon, 20:00etan, plazan;
Amezketan, 20:00etan,
plazan; Anoetan, 19:30ean,
udaletxe aurrean; Ibarran,
19:30ean, trikipoteoa
plazatik; Leitzan, 19:00etan,
plazatik; Zizurkilen,
19:00etan, Joxe Arregi
plazatik.

KROSAK

Berastegi. Urte Zahar kros
herrikoia antolatu du
Urepele elkarteak.
Tolosa. San Silbestre
elkartasun krosa. 16:00etan
hasita, Alde Zaharreko
kaleetan. Jasotako dirua
Indiara bidaliko da.
Samaniego-Orixek
antolatuta.
Villabona-Zizurkil. XXII.
Urte Zaharreko Lasterketa.
16:00etatik aurrera,
Villabonako eta Zizurkilgo
kaleetan zehar. Urkamendik
eta Zunbeltzek antolatuta.

MUSIKA

Tolosa. Tolosako Musika
Bandak Urte Zaharreko
kalejira egingo du Alde
Zaharrean, Gorriti plazatik
20:00etan abiatuta.

GUARDIAKO FARMAZIAKK

Gaur
Leitza. Gimeno, A. Elbarren, 52. 112.
Tolosa. Etxebeste, J. M. Gernikako
arbola, 3. 943 65 10 40.

�HITZAk ez du bere gain hartzen

egunkarian adierazitako esanen eta

iritzien erantzukizunik.

AAGGUURRRRAAKK�

Bi gazte, TOLOSALDEKO ETA LEITZALDEKO HITZA irakurtzen; zabaltzen ari den proiektua da HITZA. N. LATABURU

HHIITTZZAA,,  ddaaggooeenneekkoo  
GGiippuuzzkkooaakkoo  

bbiiggaarrrreenn  eegguunnkkaarriiaa
HITZA�CIES enpresaren arabera, 69.000 irakurle ditu

herrialdean; hazten eta zabaltzen doan proiektua da

AITOR URIA

H ITZA proiektua hazten
doa, zabaltzen ari da,
eta horren adierazgarri

da ondorengo datua: Gipuzko-
an dagoeneko bigarren egun-
karia da, 69.000 irakurlerekin,
CIESen arabera.

CIES Espainiako enpresak,
hain zuzen, komunikabideen
audientziak urtean bi aldiz
neurtzen ditu. 2005ean, mar-
txoan egin zuen lehen neurke-
ta eta azaroan bigarrena.
Azken horretan, urteko datu
metatuak ematen ditu, eta ho-
rien arabera, HITZA egunkariek
denera 71.000 irakurle dituzte

(asteburuetan, 77.000); aipatu
bezala,69.000 Gipuzkoan.Bere
irakurle gehienak 26 urtetik 
55 urte artekoak dira: 44.000.

HITZA aurten sartu da aurre-
neko aldiz CIESen neurketan,
eta pozik egoteko moduko 
datuak dira. Izan ere, proiektu
berria da HITZA eta tokian-
tokian, oro har, oraindik susta-
pen eta hazte prozesuan dago.
Horretaz gain, kontuan hartu
behar da lehen datu neurketa
martxoan egin zutela eta Iru-
txuloko Hitza artean sortu 
berria zela (otsailaren 17an);
gaur orduan baino askoz ira-
kurle gehiago ditu, zortzi mila
harpidedun dauzkalako. Goie-

rriko Hitza-k, berriz, martxoan
urte erdia besterik ez zeraman.
Gainera, CIESek emandako da-
tuak hobeak izan zitezkeen 
HITZArentzat, neurketa hori 
Gipuzkoan HITZArik ez dagoen
hainbat herritan ere egin baita
(Irun, Hernani, Elgoibar, Ando-
ain, Eibar...), eta horrek ere era-
gina izan du datuetan.

El Diario Vasco da Gipuzko-
an egunkaririk irakurriena,
CIESen arabera: 294.000 ira-
kurle ditu. Hirugarren tokian
Gara dago: 46.000, HITZAtik
23.000ra.

HITZAren arduradunek to-
kian-tokian irakurle kopuruan
goraka joatea espero dute,

baita Euskal Herrian halako
egunkari gehiago sortuta ere.
Gaur egun Gipuzkoan bost 
HITZA daude, Bizkaian bi.

Berria euskarazko egunkari
nazionalari dagokionez, aur-
ten 2004ko datuak mantendu
egin ditu CIESen: 63.000 ira-
kurle Hego Euskal Herrian.
EGMren arabera, berriz, Hego-
aldean 69.000 ditu (2004an
baino mila gehiago). HITZA ez
dago EGMn sartuta.

HHIITTZZAA--KK�

GIPUZKOAKOAK
TOLOSALDEKO ETA
LEITZALDEKO HITZA.
Euskarazko lehen eskualde-
egunkaria Tolosaldean sortu
zen, 2001eko abenduan:
Tolosaldean Egunero.
Egunkaria itxi zutenean
(2003ko otsailean),
TOLOSALDEKO HITZAk hartu
zuen Tolosaldean 
Egunero-ren lekua. 2004an
Leitzaldera zabaldu zuten.
Tirada: 7.000 (beste HITZA

denetan bezala, izena eman
behar da kazeta jasotzeko). 
‘Oarsoaldeko Hitza’. 2003ko
ekainean sortu zuten. Tirada:
6.000.
‘Urola Kostako Hitza’.
2004ko otsailean. Tirada:
10.000.
‘Goierriko Hitza’. 2004ko
urrian. Tirada: 8.000.
‘Irutxuloko Hitza’. 2005eko
otsailean sortu zuten
Donostiako euskarazko
egunkaria. Hain zuzen, lehen
hiriburu-egunkaria izan zen.
Tirada: 8.000.

BIZKAIKOAK
‘Lea-Artibai eta Mutrikuko
Hitza’. 2003ko azaroan.
Gipuzkoako herri batean ere
banatzen da, bistan denez:
Mutrikun. Tirada: 5.300.
‘Busturialdeko Hitza’.
2005eko abenduan.
Sustapen kanpainan dabil
oraindik.

Gipuzkoako 
Foru 
Aldundia
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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.
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Eusko
Jaurlaritza.
Kultura Saila

HITZA-K BAI EUSKARARI

GAURKO 
EGURALDIA

goizez arratsaldez BIHARKO 
EGURALDIA

goizez arratsaldezberoena 1111 hotzena 0077 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,
Ikaztegieta, Irura, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona, Zizurkil
besterik: Leitzaldeko Euskara Batzordea


