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PPooeessiiaa  eettaa  nnaarrrraazziiooaa  hhaauurrrreennttzzaatt
KULTURA�

Juan Kruz Igerabide eta Karlos Linazasoro idazleen lan berriak kalean dira dagoeneko; hamar 
urte inguruko gazteei zuzenduta, poesia liburua da adunarrarena, eta eleberria tolosarrarena

2 tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
LARUNBATA, 2006ko abenduaren 23a TOLOSALDEA

«Gauza serioak
tratatzen dira, baina era
berean, umoretsua da»

2001eko Haur eta Gazte Litera-
turako Euskadi Sarien irabazle
izan zen Karlos Linazasorok
(Tolosa, 1962) kalean du bere
lan berria. Duela urtebeterako
amaitu bazuen ere, orain argi-
taratu da Hogeita sei urte gero-
ago izeneko lana
ZZeeiinn  ddaa  lliibbuurruuaarreenn  aarrgguummeenn--
ttuuaa??
Haurdunaldiko 9 hilabeteak
kontatzen dira, baina umekia-
ren ikuspegitik. Bere amaren
tripa barrutik kontatzen du.
Bederatzi hilabete horietan be-
rari egunez egun gertatzen
zaizkion aldaketak agertzen

KKAARRLLOOSS  LLIINNAAZZAASSOORROO�IDAZLEA

ditu: fetu izatetik pertsona iza-
terako prozesua. Bestalde be-
rriz, kanpoan ikusten duena
eta mundua nola doan alda-
tzen agertzen du.
NNoollaa  iikkuusstteenn  ddiittuu  bbii  mmuunndduu
hhaauueekk??
Harriduraz betetako testu bat
da. Bai kanpokoa eta bai ba-
rrukoa harriduraz beterik
ikusten du, egun batetik bes-
tera izugarrizko aldaketak so-
matzen baititu bere gorputze-
an, eta bestalde, bere guraso-
ak nolakoak diren ikusten doa,
baita mundua ere: koloreak,
paisaiak, sentimenduak...

LLiibbuurruu  ddiiddaakkttiibboo  bbaatt  aall  ddaa??
Ez, barruratu nahi izan duda-
na jaiotzaren misterioa da.
Amaren sabelean sartu eta
saiatu nahiz umeki batek sen-
titzen duena agertzen. Libu-
ruak bederatzi atal ditu, hila-
bete bakoitzeko bat, eta pixka-
naka kontatzen du nola hazten
doan eta zein aldaketak izaten
dituen.

E. EZEIZA

AAzzkkeenn  hhiillaabbeetteeaann,,  hhaauurrrraa
jjaaiioottzzeenn  aall  ddaa??
Bederatzigarren atalean buka-
tzen da ipuina, baina azkenean
sorpresatxo bat dago. Bestela,
oso jakina izango zen bukaera,
eta ez zen intriga punturik
egongo. Horrela aldiz, misterio
puntu bat dago.
ZZeeiinn  ttoonnuu  dduu  lliibbuurruuaakk??
Tonu oso alaia du. Txantxa
asko daude eta bixi-bixia da.
Elkarrizketa asko daude, batez
ere senar-emazteen artean.
ZZeerrggaattiikk  aauukkeerraattuu  dduuzzuu  ggaaii
hhaauu??
Ni aita naizen aldetik, egun ba-
tean bururatu zitzaidan, ume
baten istorioa kontatzea, baina
beste aldetik, barrutik. Beti
amaren ikuspegia jasotzen
dugu, honek kontatzen du nola
izan den haurdunaldia. Kasu
honetan alderantziz da, eta hor
dago liburuaren funtsa edo
zentzua. Baina aldi berean zail-

tasuna ere. Gauza serioak tra-
tatzen dira, baina era berean
oso umoretsua da.
ZZuurree  llaann  ggeehhiieenneekk  aauuttoobbiioo--
ggrraaffiiaa  kkuuttssuuaa  iizzaatteenn  dduuttee,,  hhoo--
nneekk  eerree  bbaaii??
Ez, umeki baten ikuspegia
azaltzen da: bere ezjakintasu-
nak, jakin-nahiak, harridurak,
beldurrak... Alde batetik, oso
gustura baitago amaren ba-
rruan, baina bestetik, mundura
ateratzeko gogoa baitu. Baina
ikusten du, mundua ez dela be-
har lukeen bezain justua eta
ederra.
ZZeerr  eeggiitteenn  zzaaiizzuu  eerrrraazzaaggoo,,
hheelldduueennttzzaakkoo  aallaa  ggaazztteeeennttzzaa--
kkoo  iiddaazztteeaa??
Guztiz ezberdina da, idazteko
orduan duzun aldartea, mo-
dua... Idazten hasterako oso
garbi izaten dut. Umeentzat
idaztean, lasaiago, presio gu-
txiagorekin egiten dut norma-
lean.�

«Nire txikitako
oroitzapenetara jo dut

idazteko garaian»
Hainbat literatura arlo jorra-
tzen baditu ere, poesia, eta
haurren poesia da Juan Kruz
Igerabideren (Aduna, 1956)
kuttunetako bat. Ez da agian
izenik handiena ematen diona,
baina bai bere gustukoena.
Lan honetan bildutako poemak
bere bizipenekin lotu ditu.
NNoollaa  ddeesskkrriibbaattuukkoo  zzeennuukkee
zzuurree  llaann  bbeerrrriiaa??
Poema liburu bat da, 10 urtetik
gorako gaztetxoei zuzendua.
Izenburua berriz, liburuaren
lehen zatiari dagokio. Gai asko
jorratzen ditu lanak, betiere
ilargia erreferentziatzat hartu-
ta. Honez gain, maitasun kon-
tuak, bizitzari buruzko poe-
mak, eskola barruko sentsa-
zioak... jorratzen ditut.
ZZeeiinn  iikkuussppeeggiittiikk  iiddaattzzii  ddiittuuzzuu
oolleerrkkiiaakk??
Gaztetxo baten buruan jarri
naiz idazteko garaian. Saiatu
naiz haren ikuspegitik begira-
tzen ingurua, eskola, mundua,

JJUUAANN  KKRRUUZZ  IIGGEERRAABBIIDDEE�IDAZLEA

lehengo maitasun harrema-
nak...
EErrrraazzaa  aall  ddaa  ggaazztteettxxoo  bbaatteenn
ttookkiiaann  jjaarrttzzeeaa??
Nire adinean pixka bat kosta-
tzen da baina nire oroitzape-
netara jotzen dut. Badira gau-
za batzuk autobiografia ukitua
dutenak. Adibidez, nire ama-
ren heriotza eta umezurztasu-
na. Baina orokorragoak ere
badaude, nik, nahiz edozein
gaztek sentitzen dituenak.
ZZuurree  ggaazzttee  ddeennbboorraattiikk  hhoonnaa,,
bbaalloorreeaakk  aallddaattuu  aall  ddiirraa??
Beti ni neu nago, baina saiatu
naiz gaurko gazte baten tokian
sartzen, bestela oso autobio-
grafikoa izango zen. Haur ba-
ten barruan gurasoak hiltzeko
beldurra izaten da, edo ama
lanera joatean geratzen zaion
sentsazioa... Horrelako oler-
kiak laburrak. Beste batzuk
berriz jolastiagoak dira.
PPooeemmaakk  iirraakkuussttzzeekkoo  oohhiittuurraa
bbaa  aall  dduuttee  uummeeeekk??

Ohitura handia ez dago liburu
gisa irakurtzeko, baina eskole-
tan gero eta gehiago erabil-
tzen dira. Jakina, salmentetan-
eta ez da nabaritzen horren-
beste, liburu batekin eskola
guztiak funtzionatzen baitu.
Bestalde, zenbait etxeetan ere
ohitura hori pizten ari da, ba-
tzuetan umeak berak eskatzen
duelako.
DDuueellaa  uurrttee  bbaattzzuukk  aannttzzeekkoo
llaann  bbaatt  aarrggiittaarraattuu  zzeennuueenn,,
BBeeggii  nniinniiaarreenn  ppooeemmaakk iizzeenn--
bbuurruuppeeaann??
Haurrentzako poema liburu
bat zen hura, eta oraingoa, ha-
ren oihartzun bat da. Begi ni-
niaren poemak lana txikiagoei
zuzendua zegoen. Hala ere, li-
buru hartako marrazki berdi-
nak erabili ditut hemen ere,

JON URBE/ARGAZKI PRESS

ohiko marrazkietatik oso ez-
berdinak baitira.
ZZeeiinnttzzuukk  ddiirraa  kkrriittiikkooaaggooaakk,,
hhaauurrrraakk  aallaa  hheelldduuaakk??
Umeek gehiago eskertzen
dute, eta ez bazaie gustatzen
ere garbi adierazten dute. Hau-
rrak hunkitzen badira ere, au-
rreiritzirik gabekoak dira. Hel-
duentzat idaztea konplikatua-
goa da. Dotoretasunaren bila
ezin duzu ibili, gauzak xumea-
go esan behar dira.
AAllddii  bbeerreeaann,,  hhoorrii  eezz  aall  ddaa  zzaaiill--
ttaassuunn  bbaatt??
Gauza xumeak idatzi baina era
berean emozio fuerteak eman
behar dituzu. Umeak ez dira
tontoak, eta xumetasun horre-
tan txepelkeriak ateratzeko
arriskua daukazu. Neurri hori
bilatzean dago zailtasuna.�

ESTI EZEIZA

Atzo iluntzean aurkeztu zituz-
ten Karlos Linazasorok eta
Juan Kruz Igerabidek beraien
lan berriak. Ekitaldian zehar
Oihana Igerabidek harpa jo
zuen eta honen laguntzaz hain-
bat poema errezitatu zituzten.

Helduentzako nahiz gazte-
txoentzako liburuak idazten di-
tuzte Tolosaldeko bi idazleek,
eta oraingo honetan, gazte lite-
raturako lanekin datoz. Auska-
lo Bumeran argitaletxearen es-
kutik ikusi dute argia bi haur 
liburuek. Hauek, 10 urte ingu-
ruko gazteei zuzenduta daude.

Hogeita sei urte geroago ize-
na du Linazasororen elebe-
rriak. Hemen, umeki batek,
haurdunaldiko bederatzi hila-
beteak nola igarotzen dituen,
eta zer sentitzen duen konta-
tzen du. Alde batetik, bere gor-
putzean ematen diren aldake-
tak ikusten ditu, eta bestetik,
kanpoko munduan ematen di-
renak.

Igerabide idazle adunarrak
berriz, Ilargia ezpainetan poe-
ma liburua kaleratu du. Olerki
bilduma honetan, ilargia erre-
ferentziatzat hartuta bizitzako
hainbat gai jorratzen ditu idaz-
leak. Bere oroitzapenak kon-
tuan hartuta egungo gazte ba-
ten kezkei buruz dihardu libu-
ruan.



SSaann  FFrraannttzziisskkookkoo  KKuuttxxaann  
kkaalltteeaakk  eerraaggiinn  ddiittuu  ssuuttee  bbaatteekk

MADDI SOROA

Atzo goizaldeko bostetan su
hartu zuen San Frantzisko ka-
lean kokaturik dagoen Kutxa
banketxearen egoitzak. Antza,
berogailu edo aire girotuaren
sisteman gertaturiko zirkuitu-
laburra izan da sutea eragin
duena. Zauriturik egon ez
arren, kalte materialak eragin
ditu suteak, hori dela eta ban-
ketxeak ez du zerbitzurik es-
kainiko datorren asteartera
arte. Hala, gaur, Nafarroa etor-
bideko sukurtsala izango da
zabalik egongo dena 08:30etik
13:00etara.

«Sustu handia» hartu zuten
banketxearen goiko etxean bizi
diren lagunek etxe kanpotik ke
izugarria ikusi zutenean, baita
langileek ere, atzo goizean la-
nera joan eta banketxea erreta
ikusi zutenean.Zauriturik egon

TOLOSA�EZBEHARRA

Zirkuitulaburrak sortu zuen sutea atzo goizean, eta zauriturik egon ez arren 
kalte materialak jasan ditu egoitzak; leihatilen eremua guztiz kiskalita geratu da

Gaur, Nafarroa etorbideko sukurtsala izango da zabalik egongo dena 08:30etik 13:00etara. M.SOROA

ez arren, bizilagunek etxeeta-
tik atera behar izan zuten. Kal-
teei dagokionez, hainbat kalte
ere sortu ditu suteak egoitzan.
Leihatilak zeuden eremua guz-
tiz kiskalita geratu da, baita sa-
rrerako eta itxaron gelako ere-
mua ere, besteak beste, altza-
riak, makinak edota dokumen-
tuak erre direlarik. Diruari da-
gokionez, kutxetan gorderik
zegoen dirurik gehiena, eta ke-
aren ondorioz kaltetua izan
den arren, ez da erreketarik
egon.Aipatu,bulegoen eremua
keaz zikinduta geratu bada ere
ez dela ezer ere erre.

Banketxeko langileek adie-
razi dutenaren arabera, berta-
ko langileak Tolosan dauden
Kutxako beste egoitzetara joan
dira lanera, San Frantziskoko
egoitzak ez baitu zerbitzurik
eskainiko gutxienez datorren
asteartera arte.Ordurako,bule-
goen eremua guztiz konpondu-
rik eta zerbitzuak eskaintzeko
prest egongo dela aurrikusi
dute. Leihatilen kasuan,
«oraindik ez dakigu noiz kon-
ponduko duten» adierazi dute
banketxeko langileek.

Sutearen eraginak konpon-
du bitartean, orain arte bezala
funtzionatzen jarraituko dute,
Pablo Gorosabel eta Korreo ka-
leetan edota Nafarroa etorbi-
dean aurkitzen diren egoitzek.

Elkartasunezko Merkatu
Txikiak bihar itxiko ditu ateak 
M.Soroa�Hilaren 17an zabaldu zen India, Bombay, Eritrea,
Ekuador eta Hondurasen Ibarratik Misio Taldeak dituen proiek-
tuen aldeko Merkatu Txikia. Aurten bosgarrenez, parrokiko lo-
kala elkartasun merkatu bihurtu da, etengabeko jendearen
joan-etorriarekin merkatuak izandako «harrera ona» nabar-
mendu dutelarik. Hasten den oro amaitzen den bezala, ordea,
bihar, 14:00etan itxiko ditu ateak merkatuak. MADDI SOROA

IBARRA�GIZARTEA

Eskulan tailer «arrakastatsua» amaitu da jada
M.Soroa�Urriaz geroztik Berrobiko haurrak
buru-belarri aritu dira eskulangintzan. Felix
Amiano irakaslearen eskolen bitartez, kaxak
edota argazki-markoak marrazten aritu dira,
besteak beste. Kolore biziko akuarelaren bitar-
tez eta bernizarekin ondoren, eskulan dotoreak
burutu dituzte artista txikienek. Izar formakoak,
eguzkidunak edota loredunak, denetik marraz-
tu baitute berrobitarrek. Antolatzaileek adiera-

BERROBI�GIZARTEA

zitakoaren arabera, «arrakasta handia» izan
duen tailerra izan da «haur askok» hartu baitu-
te parte, eta beraz, «oso gustura aritu dira lane-
an». Tailer honen helburua «eskulanak egiten
ikasteaz gain» egindako lanak Eguberrietako
opari gisa erabiltzea izan da. Hurrengo urteari
begira «ikastaroa errepikatzeko asmoa» azaldu
dute antolatzaileek. Beraz, eskulanak egiten
ikasi nahi duenak badaki non aurkitu tokia. M.S

tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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GGiizzaarrttee  ttrraaddiizziioonnaallaarreenn  bbeerrrrii
eemmaatteenn  dduu  oorraaiinnggooaann  MMoorraakk

ZIZURKIL�LIBURUAREN ASTEA

Zizurkili buruzko bigarren historia liburua aurkeztu du Aranzadiko kideak

Juan Carlos Mora, liburuaren aurkezpenaren une batean. AINHOA LARREA

IMANOL GARCIA

Juan Carlos Morak Zizurkili bu-
ruzko historiaren bigarren li-
buruaren aurkezpena egin
zuen herenegun arratsaldean
Atxulondo kultur etxean, Libu-
ruaren Astearen baitan. Lehe-
nengo liburuan Zizurkilen so-
rreratik hasi eta Tolosatik inde-
pendentzia lortzen zuen arteko
historia kontatzen zuen Morak.
Azken une horretatik XIX. men-
de hasiera artekoa kontatzen
du Udalak argitaratu berri
duen Gizarte tradizonala Zizur-
kilen (1615-1800) liburuan.

Bigarrengo hau errazago ira-
kurtzen dela dio Morak: «Erdi
Aroa lantzen zen liburuan teo-
ria gehiago zegoen. Oraingoan
gertakizun gehiago daude eta
errezagoa da ulertzeko ere».
Zizurkilek 1615. urtean, Tolo-
satik bananduz, hiribildu izen-
dapena jaso bazuen ere, bere
garrantzia gutxitzen joan zen.
«Erdi Aroan bailarak herriaren
izena zuen, baina gero izen
hori galdu egin zuen», dio egi-
leak. Gipuzkoako Batzar Nagu-
sietara aurkezteko aukera
zuen, baina nahiko dirurik ez
zuenez beste herri batzuekin
joan beharra izaten zuen. «Zi-
zurkil bailarako herri garran-
tzitsuena izan zen, baina garai
horretan Asteasu garrantzi-
tsuagoa zen eta honek eraba-
kitzen duen Batzar Nagusieta-
ra joaten zen ordezkaria».

Familiaren garrantzia

Gizarte tradizonalean familiak
eta komunitateak zuten ga-
rrantzia. Industria Iraultzare-
kin batera, XIX. mendean nor-
banakoa hasi zen garrantzia
izaten, baina ordura arte fami-
liak ematen zuen identitatea.
Etxeak ematen zuen izena, hi-
tzartzen zituen ezkontzak, ze-
hazten zuen lanbidea. Herrian
bertan, beste lekuetan antzera,
bost-sei familiek agintzen zu-
ten, garai haietan 80 baserri in-
guru bazeuden ere.

XVII. eta XVIII. mendeko bes-
te ezaugarrietako bat indarke-
ria izan zen. «Agresibitate han-
dia zegoen», dio Morak. «Nahi-
ko erraz erabiltzen zen ezpata
eta liburuan erakusten da bizi-
tzeko gogorra zela garai hura.
Egoera gatazkatsu horrek la-
gundu egin zuen hurrengo
mendean egingo ziren gudak
sortzen».

ANOETA�

Frontoiko orduen
banaketa egiteko
bilera deitu dute
Datorren urterako frontoiko
orduen erreserba egin nahi
duten guztiei bilera batera
dei egiten die Udalak, urteko
orduen banaketa adosteko.
Bilera  hilaren 26an izango
da, 20:00etan, udaletxean.

ANOETA�

Txolarre
Irratiaren 
6. urteurrena
Tolosaldeko Txolarre Irratiak
6. urtemuga beteko du hila-
ren 26an. Tolosaldeko Aho-
tsa saio berezian egingo
dute eta 12:00etatik aurrera
hamaiketakoa prestatuko
dute irratiaren egoitzara joa-
ten diren haurrentzako.

ASTEASU�

‘18/98 auzian’
autoinkulpatzeko
sinadura bilketa
18/98 auziaren inguruan au-
toinkulpazio sinadurak bil-
duko dituzte Asteasun, hila-
ren 26an. Epaiketa hasi zela
urtebete igaro da eta eskual-
dean hiru inputatu daude:
Nekane Txapartegi astea-
suarra, Mikel Egibar zizurkil-
darra eta Joxe Mari Olarra bi-
llabonatarra.

VILLABONA�

Errebote plazan
aparkatzeko
baimena
Gabonak direla-eta Villabo-
nako Udalak jakinarazi du
Erreboteko plazan ibilgai-
luak aparkatzeko behin-
behineko baimena eman
duela. Urtarrilaren 6a bitar-
tean, astearteak eta jaiegu-
nak ezik, aparkatu daiteke,
09:00etatik 14:00etara eta
gehienez ordubete.

ZIZURKIL�

STEPI selektorren
kontzertua
Aurrera tabernan
STEPI selektor (Bad sound
system) musika taldeak gaur
Aurrera tabernan kontzertua
emango du, 23:30etik aurre-
ra. Sarrera dohainik da.
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Hernandorena V. Ipuin Lehiaketako saridunak
Erredakzioa�Guztira 427 ipuin aurkeztu dituzte
Teodoro Hernandorena V. Ipuin Lehiaketara,
orain arteko kopuru handiena. Zizurkilgo Udalak
atzo banatu zizkieten maila bakoitzeko lehen eta
bigarren sariak ondorengo egileei: A mailan,
June Gurrutxaga (7 urte, Zizurkil) Ane eta Pastel
Magikoa lanarekin eta Maider Vidal (8 urte,Villa-
bona) Txerri txukuna obrarekin; B mailan, Maddi
Atxaga (10 urte, Andoain) Itsasoari begira lana-
rekin eta Izaro Ibarzabal (10 urte, Andoain) Ha-

ritz kontalaria obrarekin; C mailan, Iker Lizeaga
(13 urte,Andoain) Teilatuko hontzaren misterioa
lanarekin eta Leire Lopetegi (12 urte,Andoain) Bi
mundu batean ipuinarekin; D mailan, Jon Ander
Velasco (15 urte, Andoain) Mila esker obrarekin
eta Mikel Urdangarin (14 urte, Andoain) Nire Ek-
hia lanarekin; E mailan, Ainitze Etxaniz (24 urte,
Anoeta) Lapurtutako haurtzaroa ipuinarekin eta
Urtzi Reguero (18 urte, Zizurkil) Tabernako az-
ken poema lanarekin. AINHOA LARREA



BBaaddaattoorr  OOlleennttzzeerroo!!

ERREDAKZIOA

Euskal Herriko herri gehiene-
tara Mari Domingi heldu da,eta
bihar, iritsiko da Olentzero; ohi-
tura den moduan, guztietan
ongietorri berezia egingo diote
ikazkinari. Hala, festa giroak,
kantuek eta doinuek ez dute
hutsik egingo biharkoan gure
eskualdeetako herrietan.

ADUNA
09:00. Kantuan eskolako hau-
rrak eta herritarrak aterako
dira.

ALBIZTUR
09:00. Katekesia egingo dute-
nekin herrian  abestuko dute bi
orduz eta eskean, soinuaren la-
guntzaz eta baserritarrez jan-
tzita. Gazteak, aldiz herrian eta
baserrietan izango dira,
20:00ak arte.

ALEGIA
11:00. San Juan eskolako ikas-
leak abesten kaleetan zehar.
17:30. Larraitz auzotik abiatu-
ta Txintxarri Abesbatza Olen-
tzero kantari.
18:30. Olentzero udaletxean.

ALKIZA
09:00. Eskolako haurrak kan-
tuan aterako dira.

AMEZKETA
09:00. Plazan bilduko dira.
09:30. Zumadi eskolako zaha-
rrenak Ugarte auzoan hasiko
dira abesten, irakasleekin ba-
tera. Plaza aldera joango dira,
bidean dauden etxeetan kan-
tatuz. Haur hezkuntzakoekin
bilduko dira eta abestuko dute,
eskolaraino. Amezketako beste
auzoetan abesten jarraituko
dute.
16:00. Ugarten izango dira
kantuan. Amezketa aldera he-
rri guztia zeharkatuko dute.

ANOETA
18:30. Isastitik irtengo da
Olentzero, Loatzo musika esko-
lako ikasleek lagunduta. Fron-
toira iritsitakoan, ongietorria
egingo zaio eta Udal Dantza Es-
kolako dantzariek hartuko
dute parte. Ondoren Olentze-
rok goxokiak banatuko ditu.

ARESO
18:30. Umeak etxez etxe ibili
ondoren Mañenea etxeko ata-
rira iritsiko da Olentzero, eta el-
karrekin plazara jeitsiko dira.

ASTEASU
12:00. Olentzerori harrera
egingo diote frontoian. Eskola-

EGUBERRI BEZPERA�

Festa giroan, ohiko kantuez alaiturik, egingo diote bihar ongietorria herritarrek ikazkinari

Laskorain Ikastolako gaztetxoenek atzo izan zuten Olentzeroren bisita. HITZA

koak abesten aterako dira au-
rretik herrian zehar.
18:30. Amnistiaren Aldeko
Mugimenduak deituta, plazan
elkartuko dira, eta euskal pre-
so politikoen eskubideen alde
kalejira egingo dute Olentzero-
rekin.

BEDAIO
15:00. Baserri eta etxebizitza
guztietan kantatuko dute. Urte-
roko Bedaioko argazki zaha-
rren egutegia banatuko dute.

BELAUNTZA
17:00. Olentzero Kultur Etxera
jaitsiko da eta haurrentzako
opariak ekarriko ditu. Ondo-
ren, merienda izango da gura-
so eta haurrentzat.

BERASTEGI
09:30. Plazan ekingo diote he-
rritarrek kantaldiari eta
13:30ak aldera arte arituko
dira. Gaztetxean bazkaldu on-
doren, arratsaldean berriro
ere kantatzen ariko dira herri-
tarrak.

BERROBI
10:00. Etxolan elkartuko dira
herritarrak kantatzeko eta
13:00ak arte ariko dira.
11:00. Hamaiketakoa ikasto-
lan.

GAZTELU
09:00. Plazan elkartuko dira
gazteluarrak ondoren baserriz
baserri kantuan ibiltzeko.
18:30. Olentzeroren jeitsiera
izango da Larte aldeko mendi-
tik. Gero, elkartean opariak
emango dizkie haurrei.

IBARRA
18:30. Olentzeroren jaitsiera
izango da Izaskunetik Ibarrako
plazaraino eta bertan haurrak
jasoko ditu. Ondoren, herriko
abesbatza eta Loatzo musika
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eskolakoen doinuekin Alurr
dantza taldeak saioa eskainiko
du. Amaitzeko, bertaraturikoek
Hator-Hator abestuko dute.

IKAZTEGIETA
09:00. Umeak kantari ariko
dira herrian 13:00ak arte.
17:00. Orendaingo bidetik
Olentzero plazara jaitsiko da
Mari Dominginekin batera.
Bertan, herriko umeei opariak
banatuko dizkiete biek. Bitar-
tean, herriko bi elkarteek gaz-
tain erreak eta edatekoak pres-
tatuko dituzte.

IRURA
11:30. San Miguel plazan ha-
maiketakoa Irurako eta Anoe-
tako Ikastolakoekin abesten
aritutakoentzat.
19:00. San Migel Plazan jaio-
tza biziduna eta Olentzeroren
etorrera gabon-kantez alaitua.

LARRAUL
15:00. Kantuan abesteko he-
rritarrak plazan elkartuko dira

LEABURU
16:30. Olentzeroren aurrean
elkartuko dira herritarrak, he-
rriko sarreran, Autodetermina-
zioaren alde kontzentrazioa
egiteko. Bertan ateratako ar-
gazkia Andoni Otegi Leaburu-
ko presoari bidaliko diote.

LEITZA
12:00. Herriko txistulari eta
akordeoilariekin umeek kaleji-
ra eginen dute herrian zehar.
19:00. Gaztelunera Olentzero
iritsi eta abesti batzuk eskaini
ondoren, plazara jeitsiko dira,
Olentzeroen lehiaketan irabaz-
learen izena emanen dute eta
koruak abestu eginen du. Gero
kalejira eginen dute.

LIZARTZA
09:00. Orexako bidegurutzean

elkartuko dira herriko gaztee-
nak baserrietan kantuan ari-
tzeko.
16:00. Haurrak berriro ere bil-
duko dira plazan kantatzen ja-
rraitzeko.
19:00. Udaletxe aurrean elkar-
tuko dira herriko helduenak
kantuan aritzeko.

ORENDAIN
09:00. Herriko baserri eta
etxebizitzetatik pasako dira he-
rriko kopla zahar bat eta Ga-
bon kantak abestuz. Udaletxe-
ko kultur taldeak egindako
deiari erantzun dion jendeare-
kin osatutako taldea da kantari
ibiliko dena.

OREXA
16:00. Tabernan elkartuko
dira herritarrak ondoren he-
rrian zehar Gabon kantak
abesteko.

TOLOSA
17:30. Montezkuetik jaitsiko

da Olentzero eta San Frantzis-
ko elizaren atzetik, San Juan
kaletik ekingo dio ibilbideari
haurrekin eta trikitilariekin.
Soldadu kaletik, Triangulotik,
Korreo kaletik, Plaza Berritik,
Kale Nagusitik, Plaza Zaharre-
tik eta Zerkausitik igaroko da.
20:00. Tolosako Musika Ban-
daren eta abesbatzen arteko
ekitaldia Plaza Zaharrean.

VILLABONA
10:00. Jesusen Bihotza Ikasto-
lako LHko 3, 4 eta 5. mailakoen
kalejira Zentrotik aterata. HH
eta LHko 1 eta 2 mailak
10:30ean aterako dira Txer-
mindik.
10:30. Fleming eskolakoak
Arroako plazan elkartuko dira
Olentzerorekin kalejira egite-
ko.
17:30-19:30. Jesusen Bihotza
ikastolak eta bertako guraso
elkarteak jaiotza biziduna an-
tolatu dute elizaren ondoan.
18:00. Otsabin meriendatxoa
egin eta ondoren Olentzero eta
Mari Domingiri harrera. Kaleji-
ra plazaraino, dantzari, abesla-
ri eta musikariekin. Plazan,
Olentzero agurtzeko aukera
izango dute haurrek.

ZIZURKIL
09:30. Plazatik abiatuta, San
Millan eskolakoek baserrietan
abestuko dute. 13:00etan Olen-
tzerori harrera egingo diote.
12:00. Urkamendi elkartean
hamaiketakoa haurrentzat 
eta Olentzerori harrera. Aurre-
tik Pedro Mari Otañokoak
(10:30ean hasita) eta Jesusen
Bihotzakoak (10:00etan hasita)
Elbarrena auzoan ariko dira
kantari.



AAnnjjee  DDuuhhaallddeekk  bbeerree
aazzkkeenn  llaannaa  ZZiizzuurrkkiilleenn
aauurrkkeezzttuukkoo  dduu  ggaauurr

ERREDAKZIOA

Zizurkilgo Atxulondo kultur
etxean Anje Duhaldek bere 
azken diskoa Sorminetan aur-
keztuko du gaur, 20:00etan.
Countryblues-rock-aren soinu
zuzen eta eraginkorrean abia-
puntutzat hartuta, 13 abestita-
ko lana sortu du Anje Duhal-
dek.

Grabaketaren prozedurak
lanari sinesgarritasuna eta en-
tzuterako orduan erakargarri-
tasuna gehitu dizkio, berrizale-
az gain aurrerakoia baita. Dis-
koa grabatzeko orduan Anje
Duhaldek aukeratutako bideak
argi uzten du musikariak lan
taldearengan duen konfidan-
tza, lehenik ahotsa grabatu
baitute, eta ondoren, taldea.

Sorminetan izeneko lanean
Anje Duhaldek hainbat abesti

MUSIKA�

Alegiko Gaztetxean, berriz, bertako XIX. urteurrenaren 
ospakizunekin jarraituz, Eraso! eta Neubat ariko dira

sortzeaz gain, hiru bertsio ere
egin ditu eta horretarako nor-
tasun handiko 3 artista aukera-
tu ditu: John Hiatt, Jimmy Mc-
Carthy eta Mixel Labeguerie.
Azken honen Oi, kanta berri,
Benito Lertxundiren ahotsaren
konpainian abestu du.

Letrak Xabier Amurizak, Ge-
rardo Markuletak eta Anje
Duhaldek idatzitakoak dira eta
maitasuna, herria, hizkuntza,
askatasuna eta aldarrikapena-
ren inguruko abestiak sortu di-
tuzte.

Alegiko Gaztetxean Eraso!

Alegiko Gaztetxearen XIX.ur-
teurreneko ospakizunen ba-
rruan, gaur, Eraso! eta Neubat
taldeek kontzertua eskainiko
dute Gaztetxean, 22:30ean.

Eraso! Zarautzen sortu zen,

1996. urtean, eta ordutik 4 dis-
ko argitaratu dituzte: Erantzu-
nik gabe (1999), Oraina eta ge-
roa (2001), Grisez bustitako
egunak (2003) eta Kontra
(2005).

Neubat talde gasteiztarrari
dagokionez, dagoeneko 5 dis-
ko grabatu dituzte: Oh Sarabo-
ku Itsu a Tibi Koa!! (1999),Foot-
ball (2001), Neubat EP (2001),
Dantzaldiko Erreginak (2004)
eta Stereosaurus (2006).

Bihar, berriz, Gabon-gauean,
01:00etan DJ Friday 13 eta DJ
Guti ariko dira.

Musikaz gain eta Gaztetxeko
XIX. urteurreneko ospakizu-
nen baitan, gaur bertso bazka-
ria izanen da 14:30ean eta on-
doren, Mulanborekin poteoa.
Gaueko kontzertua baino le-
hen, zagisagardoa izanen da
21:30ean.
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ALOKERA
Pisua. Tolosan, estreinatzeko
dagoen pisu berria alokatzen da.
Telefono zenbakia: 943 68 20 91.

LANA
Harreragileak. Erakunde
publikoetarako. Interesatuak deitu

ondorengo 943 44 48 66 telefono
zenbakira.
Gidariak. Erakunde publikoetarako.
Deitu 943 44 48 66ra.

SALGAI
Autoa. Ford Scort 1.800 TD.
Matrikula: SS-BC. Interesatu

daudenek ek deitu ondorengo
telefono zenbakira 943 65 52 88 .
Autoa. BMW M3a. Urdina, 286
zaldi. 1995 urtekoa. 153.000
kilometro liburuarekin. 18ko llantak
eta sapaia. Egoera onean. 14.000
euro. Interesatuek deitu 
943 65 41 43 telefono zenbakira.

iragarki laburrak�

TOLOSA�

Bihar dendak
ixteko gonbita bi
elkarteetatik
Tolosako bi merkatarien el-
kartetik,hau da, Igarondo eta
Alde Zaharra Dendak-etik,
bihar, hilak 24,Tolosako den-
detako ateak ixteko gonbita
luzatzen diete merkatariei.
Gonbita honen bitartez, mer-
katariak herritarrak direla
aldarrikatu nahi dute, eta
beste edozein pertsona be-
zala, egun horretan «jai giro-
az gozatzeko aukera» dutela,
abenduaren 24a izan arren,
igandea baita.

TOLOSA�

Eguberrietako XXV. Shanti Txapelketa

TOLOSA�

Azoka dela eta,
aparkaleku
gehiago
Gaur Gabonetako Azoka Be-
rezia dela eta, TAO bidez
araututa dauden aparkale-
kuez gain, beste bi leku ego-
kitu dituzte doan aparkatze-
ko,Azoka Berezi honetara To-
losaldetik eta gainontzeko
herrietatik etorriko direnen-
tzat. San Estebango zelaia
izango da horretarako egoki-
tutako lehenengoa, feriale-
kuaren aurrean eta biribilgu-
nearen ondoan, eta Berazu-
biko orubean, bestea.

Iritsi da Shanti trofeoa, Eguberrietako txapelketa. Areto futbol
txapelketa 25. aldiz egingo dute gaur, 10:00etatik 17:30era bitar-
te. Infantil mailako neskak, mutilak, neska eta mutil alebinak, eta
benjamin mailako neskak ariko dira. Usabalen izango dira nor-
gehiagoka guztiak. Gaur, guztira 12 partida izango dira, eta aste-
artean, berriz, beste 12 partida, 10:00etan hasita.

TOLOSA�

Gipuzkoa Kirolak
saria jaso du
Udalak
Gipuzkoako Foru Aldundiak
Gipuzkoa Kirolak sariak ba-
natu ditu eta Tolosako Udal
Kirol zerbitzuari egokitu zaio
gehien nabarmendu den he-
rri entitateari eskainitako sa-
ria. Sari hau emateko urtean
zehar egindako kirol antola-
kuntzan eta Usabal kirolgu-
nearen kudeaketan oinarritu
dira.

TOLOSA�

Hodei Truk
Abesbatzak
bigarren saria
Iragan igandean Santo Do-
mingo de la Calzadan ospatu
zen lehiaketan bigarren saria
jaso zuen Tolosako Hodei
Truk Abesbatzak. Gaur, be-
rriz, Jesuitinen kaperan Ordi-
ziako eta Bergarako abesba-
tzekin batera Chernobilgo
Lagunak Gobernuz Kanpoko
Erakundearen alde kontzer-
tua eskainiko dute.

Anje Duhalderen azken lana. HITZA

ALEGIA�

Eguberrietako egitarau oparoa
Etzi, 11:15ean Alegiko Meza Nagusian Txintxarri abesbatzak
kantatuko du. Gaur, 26ean, 28an eta 30ean, aldiz,
pilota topaketak izango dira 16:00etan. Hilaren 27tik urtarrilaren
5era, berriz, 10:00etatik 13:00etara eta 15:00etatik 21:00etara,
haurren eskulan erakusketa izango da Kultur Etxean.

ALEGIA�

Eguberrietan ere
Txintxarri
entzuteko aukera
Hilaren 29an Txintxarri abes-
batzak kontzertua eskainiko
du. Hiru abesbatzen artean
eskainiko dute: Txintxarri
Txiki, Txintxarri eta Donos-
tiako Mariaren Bihotza. Ha-
endel konpositorearen Alle-
luia kantu ezaguna kantatu-
ko du abesbatzak, Alegiko
elizan bertan, urtero bezala.

AMEZKETA�

Hilaren 29an
hitzaldi berezia
eta kontzertuak
Hilaren 29an egun berezia
izango dute. 18:00etan auto-
determinazioari buruzko 
hitzaldia izango da eta
21:00etan, berriz, bertso afa-
ria, preso eta iheslariak etxe-
ra lelopean. 23:00etan eus-
kal gazteriaren aurkako era-
sorik ez leloarekin hainbat
kontzertu izango dira.

Neubat taldeko kideak. HITZA



«Nahiago dugu etxean
jotzea; behar diren nerbio

on gehiago ditugu»

NEREA URBIZU

Iraitz Agirre eta Josu Erbiti lei-
tzarrak (1983 eta 1982) Eko4
taldeko oinarriaz, zimenduaz
arduratzen dira. Iraitz Agirrek
baxua jotzen du, eta Josu Erbi-
tik, aldiz, bateria. Gaur, Torren,
herrian bertan emanen dute
ezagutzera haien lan berria: La
columna vertebral. Produktua
bero-bero, lehen aldiz ukitzea-
rekin batera hitz egin du TOLO-
SALDEKO ETA LEITZALDEKO HITZAk
haiekin.
EEkkoo  CCuuaattrroo  eezz  ddaa  ttaallddee  bbeerrrriiaa..
ZZuueekk  nnooiizz  hhaassii  zziinneetteenn??
Taldea bera duela lau bat urte
hasi zen, Doneztebe aldean.
Guk ez genuen jotzen, baina
bateria joan zenean ni hasi nin-
tzen, eta baxuarekin Iraitz iaz-
ko urrian hasi zen. Hala ere, gu
ginela sortu dira disko berrian
entzun daitezkeen 12 kantak.
BBii  aallddiittaann  ggrraabbaattuu  dduuzzuuee  ddiiss--
kkooaa..  NNoollaattaann??
Maiatzeko astebete bakar ba-
tean 8 kanta grabatu genituen,
guretzako zerbait eginda nahi
genuelako, beste helbururik
gabe. Ordenagailu bat hartu
eta baliabide minimoekin egin
genuen. Emaitza gustatu egin
zitzaigun, eta disko bat graba-
tzearen ideia otu zitzaigun.
Abuztuan, beste lauak grabatu
genituen. Eta atzo bertan esku-
tan hartu genuen salgai dago-
en aleetako bat.
ZZuueekk  eekkooiizzttuuttaakkoo  llaannaa  ddaa..
Bai. Lokalean, Donamarian
bertan grabatu genuen, orde-
nadore batekin, taldeko Mari-
ñek egin zituen nahasketak eta
grabaketak. Diseinua guk egin
dugu ere. Banaketaz Gor diske-
txea arduratu da eta kontrata-
zioaz gu arduratzen gara. Estu-
dioan eta diseinuan gastatu ez
dugun dirua CDaren tankera
estetikoki txukun gelditzeko
gastatu dugu: kartoiezko estal-
kia dauka besteak beste.
PPoozziikk  eemmaaiittzzaarreekkiinn??
Bai. Beti hobetu daitezke gau-
zak, baina baliabide gutxirekin
lan txukuna egin dugula irudi-
tzen zaigu.
ZZeerr  aauurrkkiittuukkoo  dduu  EEkkoo  ccuuaattrroo
ddiisskkooaa  eerroossiikkoo  dduueennaakk??
Bi ahots, bi gitarra, bateria bat
eta baxu batek egindako musi-

Eko Cuatro taldeko partaide leitzarrak dira eta labetik atera
berri den diskoaz hitz egin dute, gaurko kontzertua iragarriz

IIRRAAIITTZZ  AAGGIIRRRREE  EETTAA  JJOOSSUU  EERRBBIITTII�MUSIKARIAK

N. URBIZU

ka. Ahots nagusiak, Enekok,
grabe abesten du eta indar
handia ematen dio taldeari. Bi-
garren ahotsak egiten ditue-
nak ahots nagusiari erantzu-
ten dio, indartu egiten du, eta
agudoago abesten du. Gitarra
batek akordeak egiten ditu eta
besteak batzuetan lagundu eta
besteetan bete, askotan horni-
tu egiten du; jazza asko gusta-
tzen zaio,eta puntu melodikoak
berak sartzen ditu. Baxuak
orokorrean, bete egiten du, as-
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KULTURA SAILAK DIRUZ LAGUNDUTAKO HEDABIDEA

kotan gitarraren akordeekin
batera eginez: erritmikoa. Ba-
teriak kolore asko sartzen ditu,
eta konplikazio gehiago dauz-
ka, onerako edo txarrerako
[kar-kar].
EEssttiillooeezz  hhiittzz  eeggiitteeaa  zzaaiillaa  ddaa::
oorrdduuaann,,  zzeeiinn  mmuussiikkaa  ttaallddeerreenn
eerraaggiinnaa  iizzaann  dduuzzuuee??
Machine Head asko entzuten
dugu, Soulfly, Hamlet... Horien
eragina izan dezakegu. Estiloz
hitz egin behar bagenu, metal
core edo, esanen genuke. Oso

dunak ziren gehienak. Ingele-
sez gai ez abesteko izanda, eta
entzuten zuten musikaren an-
tzekoa izatearekin, horrela ja-
rraitu dute. Baina ez da guk ga-
rrantzi ematen diogun zerbait:
letrek ez dute aparteko inpor-
tantziarik. Guk gehiago adiera-
zi nahi dugu emozioekin, emo-
zio soinudun batekin, nolabait
esatearren.
AAttzzoo  SSoorraalluuzzeenn,,  ggaauurr  LLeeiittzzaakkoo
TToorrrreeaa  ttaabbeerrnnaann..  ZZeerr  ddaa  ookkee--
rrrraaggoo,,  kkaannppooaann  eeddoo  eettxxeeaann
jjoottzzeeaa??
Kanpoan okerrago da jotzea.
Nahiago dugu etxean, beha-
rrezkoak diren nerbio on
gehiago ditugu. Gusturago
gaude, ezagun gehiago... Gai-
nera, ilusioa egiten du.
ZZeeiinn  ddaa  zzuueenn  hheellbbuurruuaa??
Lehen helburua jotzea da, aha-
lik eta gehien. Bi disko atera
nahi ditugu urte batean. Lehe-
nengoa atera dugu, eta orain
bigarrena urte bat egin aurre-
tik. Bestela, jendea lasaitu egi-
ten da, eta lehengoek bezala,
urteko ia bi disko.
AAtteerraa  bbeerrrriiaa,,  eettaa  hhuurrrreennggooaann
ppeennttssaattzzeenn??
Bai. Ez dugu aterako oraindik,
zuzenekoak prestatzen ari ga-
relako, baina asmoa hurrengo
diskoa berehala ateratzea da.

zaila da: metala, baina azkarra-
go. Estilo bitxia da.
ZZeerr  eezziinn  ddaa  ffaallttaa  EEkkoo  ccuuaattrroonn??
ZZeerrkk  eemmaatteenn  ddiioo  bbiizziittaassuunnaa??
Uste dugu abeslaria falta bada,
asko galtzen duela.Zuzenekoe-
tan oso adierazgarria da. Gita-
rren indarra ere oso garrantzi-
tsua da.
TTaallddee  eeuusskkaalldduunnaa,,  bbaaiinnaa  ggaazz--
tteelleerraazz  aabbeesstteenn  dduuzzuuee..
Bai. Gu ez geundenean hala
egiten zuten. Beraiek entzuten
zituzten musika taldeak erdal-

DDIISSKKOOAA�

Eko4 taldearen diskoa. HITZA

Taldea. Eko cuatro (Eko4).
Izena. La columna vertebral.
Kanta kopurua. 12;
horietako bat euskaraz.
Estiloa. Metal core,
gitarraren eta ahots
urratuaren presentzia oso
nabarmena.
Web orria. www.eko4.com.
Harremanetarako. 
669 87 90 01.

EKOIZPENA

«Estudioan eta
diseinuan gastatu ez
duguna CDaren 
tankera estetikoki txukun
gelditzeko gastatu dugu»

LETRAK

«Letrek ez dute aparteko
garrantziarik. Guk
gehiago adierazi nahi
dugu emozioekin,
soinudun emozioekin»

HELBURUA

«Lehen helburua jotzea
da, ahalik eta gehien:
lehenengo diskoa atera
dugu eta bigarren bat
laster atera nahi dugu»



URTE ASKOAN
Maddi Otero Garmendia

(Anoeta). Gaur 8 urte. Zorionak
aita, ama eta Xubanen partetik.

Gabonetako protagonistak:umeak eta ardiak. N. GARZIA

SSaann  TToommaass,,  bbeerraanndduuaaggoo
ABALTZISKETA�Egun bat beranduago ospatzen dituzte santomasak 

herriko plazan bertako produktuen azoka berezia eginez

AAGGEENNDDAA�

DEIALDIAK

Areso. 17:30ean, Moko, 
Kiki eta Koko pailazoak
udaletxean izanen dira.
Tolosa. XV. Gabonetako
Azoka Berezia. San
Frantziskon, Triangulo
plazan eta Plaza Zaharrean
produktuak izango dira
eskuragai. XIV. Odolki
Lehiaketa ere egingo dute.
Tolosa. Bonberenearen 7.
urteurrenaren baitan,
goizean zehar Bonberenea
Txaranga kalez kale ibiliko
da; 14:30ean bazkaria
egingo dute Bonberenean
bertan txarangaren doinuek
alaiturik, eta 24:00etan, su
artifizialak ikusteko aukera
izango da.
Tolosa. Poxpolo ta
Mokoloren Run-Run
emanaldi berria izango da
ikusgai, 17:00etan, Leidor
aretoan.
Tolosa. Igarondo Tolosako
Merkatarien Elkarteak
antolatuta, Isidro Larrañaga
Akordeoi Orkestraren
kontzertua izango da
ikusgai, Zerkausian,
19:00etan.
Tolosa. 12:30ean Tolosako
Musika Bandak kontzertua
eskainiko du bihar
Zerkausian.
Tolosa. Osakidetzako
euskarazko azterketa
prestatzeko matrikula
zabalik egongo da Aitzol
Udal Euskaltegian,
urtarrilaren 8tik 10era
bitarte. Informazio gehiago
943 65 10 06 telefono
zenbakian.

ZINEMA

Tolosa. El laberinto del
fauno pelikula izango da
ikusgai, 19:30ean eta
22:30ean Leidor aretoan.

GUARDIAKO FARMAZIAKK

Gaur
Tolosa. Bronte, C. Korreo kalea, 20.
943 67 60 13.
Leitza. Larraia, M.I. Elbarren 95. 112.

IRRATIAK

Txolarre irratia
(107.5, 101.2 FM)
11:00-14:00. Tolosaldeko ahotsa
magazina: eguraldia Joxe
Landarekin, HITZAren errepasoa,
elkarrizketak, , agenda, lehiaketa, disko
eskainiak...

�HITZAk ez du bere gain hartzen

egunkarian adierazitako esanen eta

iritzien erantzukizunik.

ZORIONAK
Garazi Urkizar (Ibarra).

Gaur 2 urte. Muxuak
familiaren partetik.

NAIARA GARZIA

Santomaseko feria egun
bat beranduago ospatu
dute aurten Abaltziske-

tan. Ohitura berri xamarra den
arren (bigarren urtea da), he-
rriko jendearen artean harrera
ona izan du. Larraitz Agirre an-
tolatzaileetako batek esan
duen bezala «Urnietatik maixu
berri bat etorri zen lehengo ur-
tean, eta bertan ere ohitura
hau zutela eta animatu egin
gintuen». Eskolan ekoiztutako
barazkiak, ogia, arropa zaha-
rrak, postreak, kontserbak...
erosteko aukera izan zuen
Abaltzisketako plazara  hurbil-
du zenak atzo.

Azoka honetan saltzen diren
produktuak herritarrak ekoiz-

Eskolan ekoiztutako barazkiak. N. GARZIA Nahera-Haundi baserriko produktuak. N. GARZIA

AAGGUURRRRAAKK�

URTE ASKOAN
Aritz eta Mattin Intxaurrondo. Aritzek gaur 2 urte. Mattinek hilaren

18an 6 bete zituen. Berastegiko eta Zegamako familiaren partetik.

URTE ASKOAN
Alaitz Etxarren (Berastegi). 

Zorionak pottoka. Gaur 2 urte. Muxu
handi bat zure familiaren partetik.

tutakoak dira. Juantxo Artolak
ogia eta bere baserriko pro-
duktuak eraman zituen berta-
ra, Garbiñe Telletxeak  arropa
zaharrak eta gantxiloz eginda-
ko mahai-tapizak, Nahera
Haundi baserritik kontserbak
eta xaboi naturalak eraman zi-
tuzten, Olano Haundi baserri-
kotik, berriz, eztia eta Zalbide-
tik, sagardoa, gazta eta irasa-
garra. Gurasoek ere postre
ugari egin zituzten: sagar tarta,
madalenak, mamia, goxua...

Animaliak ere ikusgai izan
ziren, hala nola, ardiak, potto-
kak... Azoka eguerdian itxi eta
ondoren elkartean bazkaria
egin zuten eskolako gurasoek.
Bestalde, saskiaren zenbaki
irabazlea 114 izan zen eta La-
rraizko afariarena 1.186.

GAURKO 
EGURALDIA

goizez arratsaldez BIHARKO 
EGURALDIA

goizez arratsaldezberoena 0077 hotzena 0044 HITZA-KO BEZEROEN ARRETA ZENBAKIA
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EESSKKUUAALLDDEEKKOO  EEGGUUNNKKAARRIIAA�2006ko abenduaren 23a, larunbata�IV. urtea

ARGITARATZAILEA. Tolosa Herria Hedabideak S.L.
LEGE GORDAILUA. SS-0398-03
ZUZENDARIA. Noelia Lataburu
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

udalak: Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Areso,
Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Elduain, Gaztelu, Ibarra,
Ikaztegieta, Irura, Leaburu, Leitza, Lizartza, Orexa, Tolosa, Villabona, Zizurkil 

eta Tolosaldeko eta 
Leitzaldeko 
77 gizarte eragilea Zuzendariordea. Iñigo Terradillos. Kudeatzailea. Jon Mujika. 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.

HITZA-K BAI EUSKARARI

(zalantzak argitzeko, harpidedun egiteko...) 990022  8822  0022  0011


