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GGaabboonneettaann  iizzaannggoo  ddaa
zzeerr  eeggiinniikk  eettaa  zzeerr  
iikkuussiirriikk  eesskkuuaallddeeaann

ERREDAKZIOA

Eguberriak direla-eta gaztetxo
asko oporretan daude. Hala,
egun hauetan izango da zer
eginik eta zer ikusirik Tolosal-
deko herritan. Ikastaroak, jo-
kuak, tailerrak etabar izango
dira eskualdean.

ALEGIA
Gaurtik urtarrilaren 5era
arte. 10:00etatik 13:00etara,
eta 15:00etatik 21:00etara hau-
rren eskulan erakusketa Kultur
Etxean.
Bihar. 18:00etan ipuin konta-
keta Udal Liburutegian.
Etzi. 19:45ean, Txintxarri txiki,
Txintxarri eta Donostiako Ma-
riaren Bihotza abesbatzen
kontzertua.

IBARRA
Gaur. Oihulari Klown taldearen

GIZARTEA�

Haurrak oporretan daudela aprobetxatuz, hainbat ekitaldi
antolatu dituzte Tolosa, Ibarra, Irura, Anoeta eta Alegian

Joan den urteetako Eguberrietan bezala, aurten ere Xakearen txokoa izango da Anoetan. HITZA

ANOETA
Hilaren 30era arte. 11:00eta-
tik 13.00etara Gabonetako lu-
doteka.
Gaurtik etzira. 10:00etatik
11:00etara ikastolan, xakearen
txokoa.
Bihar. 17:30ean, haur antzer-
kia frontoian. 17:00etatik
18:15era, aerobik eta batuka
umeentzat, kiroldegian.
Etzi. 18:30etik 20:30era barre-
terapia kiroldegian.

TOLOSA
Gaur. 10:00etan, Basket 3x3,
Usabal kiroldegian.
Bihar. 17:00etatik aurrera, Ga-
bonetako opari tailerra.
Etzi. 18:30ean, Trianguloko
autobus geltokian Tau-Etosa
Alikante.
Hilak 30, larunbata. 11:30ean,
Kultur Etxeko dantza aretoan,
Batuka.

eskutik ipuin kontaketa saioa.
11:30ean Benito Izagirre kultur
etxean.
Bihar. 11:30ean bideo emanal-
dia Kultur Etxean. 17:00etatik
18:30etara, San Bartolome pla-
zan bizikletan ginkana.
Etzi. 10:30etik 13:00etara eta
16:00etatik 18:30era haurren-
tzako jolas-parkea Belabieta
pilotalekuan.

IRURA
Gaur. 17:30ean, haur antzerkia
frontoian.
Bihar. 17:30ean erromeria
haur eta gaztetxoentzat Irrintzi
taldearekin, frontoian.
Etzi. 17:30ean, Trinketean, es-
kulan tailerra 3 urtetik 11 urte
bitarteko haurrentzat. Bestal-
de, irteera Gazte Topagunetik
Txuri-Urdin Izotz Jauregira, 12
urtetik 17 urte bitarteko gazte-
entzat.
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Kalitatezkoa,
publikoa, eta
erdigunean
Hauexek direlako, Ongizatera-
ko Esther Larrañaga diputa-
tuak (EAJ), Tolosako Jokin Bil-
darratz alkatearen laguntza-
rekin, itxi zigun Euskal Herria
plazako gerontologikoak zi-
tuen ezaugarriak.

Gerontologikoa itxi ondo-
ren, beste erresidentzia ba-
tzuetara joatera derrigortuta
ikusi ziren egoiliar eta haien
senide gehienen kexuen oina-
rria berdina zelako, kalitate
falta alegia. Eta guk, antzeko-
tasun handiak ikusten ditugu,
beraiek kexatzen zireneko
erresidentzien eta Tolosan
eraiki nahi diguten erresiden-
tzi berri honen artean. Kalitate
eskasia, pribatua eta diru ira-
bazi nahia duten erresiden-
tzien ezaugarria izan ohi da.

Publikoak diren erresiden-
tzietan iristen diren hamar pe-
zetetatik hamarrak egoiliarre-
tan gastatzen diren bitartean,
pribatuetan hiru pezeta gu-
txienez enpresak berak jaso-
tzen ditu. Argi dago edonoren
etxean ere, ezin daitekeela ka-
litate berdina eskaini zazpi

GGUUTTUUNN@@KK�

pezeta edota hamar pezetare-
kin. Erresidentzien kasuan,
honek zera esan nahi du:egoi-
liarren arretarako hamar auxi-
liar egon ordez, zazpi egongo
direla; eguneko janarietarako
hamar pezeta gastatu ordez,
zazpi pezeta erabiliko dituzte-
la; neguan berogailuak hamar
ordutan eduki ordez, zazpi or-
dutan edukiko dituztela piztu-
ta;eguneko erizainen ordu ko-
purua hamar ordu izan ordez,
zazpi izan beharko dutela; eta-
bar, etabar…. Guzti honek da-
karren kalitatearen jaitsiera-
rekin.

4.000 pertsonen atxeki-
mendua jaso genuen sinadu-
ra bilketan eta baita orain,
aurkeztu dugun mozioan ere.
Oso argi utzi nahi izan dugu,
hurrena egingo den erresi-
dentziaren ezaugarriak, KALI-
TATEA ESKAINIKO DUENA,
PUBLIKOA ETA ERDINGUNE-
AN KOKATURIK DAGOENA
izan behar dutela. Horrela
izango ez balitz, «OSO handia,
OSO integrala, OSO europea-
rra», eta «OSO» asko dituen
zentro bat izanda ere, kanbio-
arekin %30 galduko bai genu-
ke.

MANU LEUNDA�EUSKAL HERRI

PLAZAKO GERONTOLOGIKOAREN

ALDEKO PLATAFORMAREN IZENEAN

Gabonei hasiera akordeoiekin 
E. Ezeiza�Baserritarrez jantzita, Eguberriei ongietorria emanaz
kontzertu berezia eskaini zuten Isidro Larrañaga akordeoi musi-
ka eskolakoek. Abesti ezagunak interpretatuz, giro atsegina za-
baldu zuten Zerkausi guztian zehar. NEREA URBIZU

TOLOSA�KULTURA

Alegia. Eraikuntza berriko pabilioiak.
350m2etatik hasita.
Anoeta. 90 m2ko etxebizitza salgai,
kanpora begira eta berritu
beharrekoa.
Belauntza. Bifamiliarra, bi
solairurekin eta 270 m2ko
lursailarekin.
Belauntza. Pabilioia alokairuan,
bulegoak, komunak eta abar.
Berastegi. Bi solairuko pabilioia
alokairuan, 700 m2 solairu
bakoitzeko.
Berastegi. Famili bakarreko etxea

salgai, 4.000 m2ko lursailarekin
batera.
Berrobi. Behe solairuko etxebizitza.
50 m2koa. 117.200 euro.
Irura. San Migel plaza. Atikoa. 76 m2
erabilgarriak. 
Irura. Eraikuntza berriko etxebizitza
eta apartamentua salgai garaje eta
trasteroarekin.
Irura. Etxezarreta; 3 logela, komuna,
bainugela, altzariekin, garajea eta
trastelekua duen etxebizitza.  
Tolosa. Errementari kalean
etxebizitza salgai. Eraberritua. 

2 logela, 24 m2ko egongela,
bainugela eta sukaldea.
Tolosa. Errementari kalean, 3
logelako atikoa. Egongela, sukaldea,
eta bainugelarekin. Eraberritua.
Tolosa. Korreo kalea, 2 logelako
etxebizitza salgai. Eraberritua. Prezio
interesgarria.
Tolosa. Santa Klara, 90 m2ko
etxebizitza salgai. 4 logela, sukaldea,
egongela eta bainugelarekin.
Tolosa. San Esteban auzunean,
kanpora begirako 100 m2ko
etxebizitza salgai. Berritu beharrekoa.

Tolosa. Ugaran Goena, berritu
beharreko baserria salgai. 3 solairu,
110m2 bakoitzeko.
Tolosa. San Frantzisko, 75 m2ko
atikoa salgai. Eraberritzeko.
Tolosa. Belate. Trasteleku berriak,
ordaintzeko erreztasunekin. 
9.480 eurotik aurrera.
Tolosa. Pablo Gorosabel. 50 m2ko
bulegoa alokairuan.
Tolosa. Maituna zaharra, 15 garaje
berri eta itxiak, 30m2tik aurrera.
Karga jasogailuekin sartzeko.
Eraikitzeko.

iragarki laburrak�



«Hiztunak hitz
egiteko eroso

sentitu eta gozatu
egin behar du»

NAIARA  GARZIA

Hamahiru urtez Leitzaldean
eta Bortzirietan euskal tekni-
karia izan ondoren, gaur egun
Elhuyar Aholkularitzako tekni-
kari bezala dihardu Dabid
Anautek (Burlata, 1968). Aur-
ten, iragan azaroan, euskara-
ren inguruko bere lehenengo
saiakera argitaratu zuen eta
joan den ostiralean aurkeztu

Alberdania argitaletxeak Dabid 
Anauten lehenengo saiakera argitaratu

du: ‘Txokotik zabalera’

DDAABBIIDD  AANNAAUUTT�EUSKARA TEKNIKARIA

A. CANELLADA/ARGAZKI PRESS

zuen Leitzan: Txokotik zabale-
ra.
LLiibbuurruuaarreenn  iiddeeiiaa  nnoollaa  ssoorrttuu
zzeenn??
Pixkanakako gauza bat izan
da. Baneuzkan euskararen in-
guruko gai batzuen gainean
gogoeta batzuk eginak eta
idazten hasi nintzen, baina ha-
sieran ez nekien liburu bat izan
behar zuen edo zer zen. Bu-
ruan neuzkanak jasotzen hasi
nintzen eta gero hori pixkana-
ka liburu bihurtu da, baina ez
da hasieratik erabaki oso
konszientea izan.
UUmmoorreeaarreenn  iikkuussppuunnttuuttiikk  ffoo--
kkaattuu  dduuzzuu  llaannaa..  EEuusskkaarraarreenn
eeggooeerraa  eezz  ddaa  iikkuussppuunnttuu  hhoo--
rrrreettaattiikk  oossoo  mmaaiizz  jjoorrrraattuu,,
eezzttaa??
Nik uste ekarpena hortik etorri
daitekeela. Normalean erabil-
tzen den doinua askoz ere se-
rioagoa izaten da, eta gogorra,
euskararen egoera ere horre-
lakoa delako. Ni beste bide bat
hartzen saiatu naiz, hau da, gai
honen inguruko gogoeta egi-
ten, baina berrikuntza hortik
dator. Alde batetik gaia sakon-
tasunez lantzen saiatu naiz,
baina umorearen bitartez ere,
oreka hori bilatzen.
IIkkuussppeeggii  hhoorrrreenn  bbeehhaarrrraa  sseenn--
ttiittzzeenn  aall  zzeennuueenn??
Natural xamar atera zaidan
gauza bat da. Oso modu gogo-
rrean eta tragikoan bizi dugu
euskararen gaia, eta nik uste
hor gabiltzanoi komeni zaigula

UMOREA

«Ez zait iruditzen gai
honekin beti barrezka
aritu gaitekeenik, baina
tarteka bai eta hori da
proposamena»

ARAUAK

«Hizkuntza batek
arauak eta
zuzentasuna behar
ditu, baina horrekin
obsesionatu gabe»

ERREGISTROAK

«Euskarak erregistro
eta hizketamolde
ezberdinak behar ditu,
bat burokraziarako eta
beste bat kalerako»

tarteka ere umore pixka bate-
kin hartzea, gero lanari jarrera
baikor batekin heltzeko. Ez zait
iruditzen gai honekin beti ba-
rrezka aritu gaitekeenik, baina
tarteka bai eta proposamena
hori da, gutxienez batzuetan
modu horretan aritzea.
ZZeerr  ggaaii  jjoorrrraattuu  ddiittuuzzuu??  
22 kapitulu daude, denak eus-
kararekin erlazionatuta. Bakoi-
tzak gai bati heltzen dio, euska-
raren gaia oso zabala baita eta
alde askotatik heldu diot. Bro-
maz gain, proposamenak, iri-
tziak... ere badaude, ez da txis-
te hutsa.
FFiilloollooggooaakk  eettaa  bbeesstteellaakkoo  ffiigguu--
rraakk  ssuuppeerrhheerrooiieekkiinn  ppaarreekkaa--
ttzzeenn  ddiittuuzzuu,,  zzeerr  hheellbbuurruurree--
kkiinn??
Kapitulu horretan euskalgin-
tzaren inguruan hitz egin nahi
nuen. Euskalgintzako korron-

teak bere horretan eta betiko
moduan aurkeztu beharrean
ironiarekin pixka bat jokatuz
figura horiek sortu ditut. Ho-
rien bitartez azkenean euskal-
gintzan gabiltzan jendearen
pentsatzeko eta lan egiteko
modua irudikatzen da. Broma
horrek atzean ere badu erreali-
tatearen islada.
KKaalleeaann  hhiittzz  eeggiitteenn  ddeenn  eeuusskkaa--
rraarreenn  eettaa  eeuusskkaarraa  bbuurrookkrraattii--
kkooaarreenn  aarrtteekkoo  aallddeeaa  ggeerroo  eettaa
hhaannddiiaaggooaa  aall  ddaa??
Badago aldea, baina egon be-
har du. Euskarak erregistro eta
hizketamolde ezberdinak be-
har ditu, bat burokraziarako,
eta beste bat kalerako.Askotan
arazoa da ez dauzkagula erre-
jistro ezberdinak, burokrazio-
rako behar den euskara kale-
rako erabiltzen dugula, edo al-
derantziz. Nik uste ezberdina
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KULTURA SAILAK DIRUZ LAGUNDUTAKO HEDABIDEA

izan beharko lukeela , kalean
erabiltzen dena, edo bulegoan,
eta hori falta zaigu. Badakigu
bulegoko hizkera erabiltzen
eta gero kalekoa falta zaigu,
edo alderantziz.
««EEzz  bbaadduugguu  eeuusskkaarraarreekkiinn  ddiiss--
ffrruuttaattzzeenn  eezz  dduugguu  iinnooiizz  aauurrrree--
rraa  eeggiinnggoo»»,,  eessaann  dduuzzuu  aarrggiittaa--
rraattuu  dduuzzuunn  bbeessttee  eellkkaarrrriizzkkeettaa
bbaatteeaann..
Hizkuntza batek arauak eta zu-
zentasuna behar ditu, baina
horrekin ere obsesionatu
gabe. Horren garrantzia aitor-
tua dago, baina bestea behar-
bada gutxi azpimarratu den
kontu bat da. Hiztunak hitz egi-
teko eroso sentitu eta gozatu
egin behar du. Nahiz eta kons-
zientziaz oso euskalzale izan,
ez badu hizkuntzarekin goza-
tzen oso zaila izango da jende-
ak euskara egitea.Hori erabile-
rarekin oso lotuta dago: disfru-
tatzeko hizkuntza asko erabili
behar da eta horretarako ere
aukerak behar dira.
OObbsseessiioo  kkoonnttuu  hhoorrrreekk  zzeerr  oonn--
ddoorriioo  eekkaarr  ddiittzzaakkee??
Kalitatea jomuga bezala jar-
tzen badugu hitz egitekotan
euskara bikaina hitz egin be-
har dela pentsatzea gerta dai-
teke. Gure buruari horrelako
erronka bat jartzen badiogu
oso zaila da gaur egun dagoen
egoera soziolinguistikoan se-
kulako hiztun bikainak izatea.
Horren aurrean gure hizkera
kalitatezkoa izatea bilatu behar
dugu, baina batez ere erabili
egin behar dugu kalitatezko
euskara izan nahi badugu.
EEuusskkaarraakk  hhiizzkkuunnttzz  bbeezzaallaa
dduueenn  aarrrriisskkuu  nnaagguussiiaa  nnoonnddiikk
ddaattoorr,,  bbaarrrruuttiikk  aallaa  kkaannppoottiikk??
Nik uste kanpotik etortzen
zaiola. Euskarak iraun egingo
du, bolada batean behintzat,
baina garatzeko eta zabaltzeko
aukera ez dago ziurtatua. Irau-
teko adina bolada baterako ba-
daukagu, baina etorkizunean
zer etorriko den ez dakigu. Hiz-
kuntzen arteko lehia etorkizu-
nean gogorra izango da. Hiz-
kuntza batzuk nagusitu egingo
dira eta beste asko desagertu ,
eta hauen artean gurea egon
daiteke. Inork ezin du esan
alde horretatik lasai egon gai-
tezkeenik.

Uxue Arregi Irastorza

hilberriak�

Izar bat agertu da
dizdiraz zeruan

keinuka ari zaigu
Izaskun aldean.

UXUE seaskan dago
bere lo gozoan

dizdirak argi dezala
betirako gure gogoan.

IBARRAN, 2006ko abenduaren 27ean.
Uzturpe ikastolako langile, ikasle eta gurasoak.



IIkkaazzkkiinn  oonneennaa,,  mmeennddiirraa  llaanneerraa
ERREDAKZIOA

O lentzero joan zaigu,
mendira lanera»... edo
auskalo. Baina hurrengo

urtean ere ia seguro berriro
izango da denen artean, asto-
an, zaldian, gurdian, oinez, edo
dena delakoa.

Haurtxoen aurpegi harritu
eta liluratuak ikusteko egun bi-
kaina izan ohi da hilaren 24a:
goxokiak, opariak eta sorpre-
sak jaso dituzte hainbat umek,
ikazkin magikoak nolabait
ekarritakoak guztiak.

Gaztain erre artian ere igaro
zuten arratsalde partea Ikazte-
gietara joan zirenek: aurten
Olentzerok herri hau bisitatzea
erabaki zuen lehen aldiz, eta
baita opariak banatu ere. Bai-
na, ez zen bakarrik menditik
jaitsi: Mari Domingiren lagun-
tza jaso zuen herriko haurrei
opariak banatzeko. Gaztainak
eta edariak prestatu zituzten
herriko bi elkarteen artean eta
hurbildu ziren guztiek dastatu
zuten prestatutako guztia: «Hu-
rrengo urtean berriz antolatu-
ko dugula ziur gaude,oso ondo
atera baita dena, eta oso giro
polita izan da», gogoratu zuten
guraso elkartekoek.

GABONAK�

Eskualdeetako 25 herri bisitatu ditu Olentzerok aurten; batzuetan Mari Domingi
bera ere izan da bisitan, haur eta gazte guztiek opariak garaian izan zitzaten 

Ikaztegietan Olentzero eta Mari Domingi izan ziren opariak banatzen; Anoetan idiak ere izan ziren egindako aldarrikapenen aurretik. HITZA

Adunan ere kantuan atera ziren herritar batzuk. HITZA
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gun. Ondoren Goikoetxean
bazkaldu zuten eta arratsalde-
an, lehenik aldarrikapenak
egin zituzten; preso eta ihesla-
riak etxera, AHtrik ez!, Anoetan
eta Euskal Herrian euskaraz
eta No Apartheid, PNV-EA la-
purrak lelopean kalejira egin
zuten, aurrean idi parea hartu-

«PSOEren arduragabekeria»
zela eta. Urtarrilaren 1ean ez-
ker abertzaleak deituta, Larte
mendira igoko dira, Euskal
presoak Euskal Herrira lelope-
an. 10:00etan abiatuko dira Le-
aburuko plazatik.

Anoetan goizean baserriz
baserri atera zinen 55 bat la-

Olentzero eta presoak

Leaburun Olentzeroren eta
Mari Domingiren ondoan atera
zuten argazkia hainbat herrita-
rrek, Andoni Otegi herriko pre-
soari oroigarri gisa bidaltzeko.
Bide batez, Iñaki de Juana pre-
soaren egoera gogoratu zuten,

Albizturren artzainak zeto-
zen herrira: eskean aritu ziren
denak, trikitixaren laguntzaz.
Hotza egin bazuen ere,animatu
ziren batzun batzuk.

Adunan eskolako umeek gu-
rasoekin eta irakasleekin ere
kantatu zuten. 09:00etatik au-
rrera buelta eman zuten.

Saskitik ahora: Eguberrietako
giroan Gabonetako zaporeak
Erredakzioa�Urtero bezala, Altzoko Udalak saski bat zozketatu
zuen altzotarren artean eta zenbaki saritua Garbiñe Muruari suer-
tatu zaio aurtengoan. Izango du, bai, etxeko despentsa egun ba-
tzuetarako jaki goxoez beteta. Beraz, Altzoko Udalaren partez, zo-
rionak sarituari eta on egin diezaiola! HITZA

ALOKAIRUA
Pisua. Tolosan, estreinatzeko
dagoen pisu berria alokatzen da.
943 69 74 37.

LANA
Gidaria. Gidariak, erakunde
publikoetarako. Deitu 943 44 48
66ra.
Sukaldaria. Sukalde laguntzaileak,
eskoletarako, udaletxeetarako.
943 44 48 66. 

SALGAI
Loredenda. Loredenda
eskualdatzea lasarten: 30 urte
baino gehiagoko jarduera, 
materiala eta guzti. 943 36 75 75/
626 50 56 89.
Artoa aletzeko makina. Artoa
aletzeko makina bat erosiko nuke.
662 34 89 36. 
Autoa. Ford scort autoa 1.800 TD 
salgai. SS-BC matrikula. Deitu 943
65 52 88ra.

iragarki laburrak�

Leaburun Olentzero eta Mari Domingirekin atera zuten argazkia. HITZA

rik. Ondoren, Olentzerori lau
kopla abestu zizkioten...

Adunan, hotzari beldurrik
izan gabe, baserriz baserri
abesteko asmotan atera ziren.
Eguerdira arte abesten ibili zi-
ren, eta herritarrei bisita egin
zieten. Ondoren, Adunako Txu-
lobi elkartean bazkaldu zuten,
trikitixa eta akordeoi soinu
alaiez lagunduta. Bertan jaso
zuten dirua iheslarientzat izan-
go da.

Amezketan, Ugarten hasi eta
herrirantz abiatu ziren kanta-
tzen, «presoen alde». Olentze-
ro buruhandia kantatuz Txin-
doki tabernan bukatu zuten
amezketarrek erronda, gabon
gaua pozik igaro zezaten.



BBuurruuaarrii  bbuueellttaakk  eemmaatteennLEIRE MONTES

Semaforoa berde dago,
baina segituan laranja
koloreak gorri jarriko

dela ohartarazten digu; auto-
entzat gorria, eta aldi berean
oinezkoentzat berdea. Kirolde-
giko argiak egunero ordu be-
rean pizten dira, eta baita itzal-
du ere. Enpresa bateko maki-
nak badaki non, noiz eta nola
jarri behar dien tapoia botilei,
paketatu... Hauek guztiak ohi-
ko gertaerak dira guretzat egu-
nerokotasunean. Baina norbai-
tek egin du lan aurretik dena
zehatz-mehatz hala gerta da-
din. Eta ez da lan makala.

Horretan ari dira trebatzen
Jon Arregi (Tolosa, 1984) eta
Borja Aranzabe (Villabona,
1985). Regulazioko bigarren
urtean ari dira ikasten, goi mai-
lako zikloa, Tolosaldea Lanbi-
de Heziketa Institutuan (LHI).
«Garai bateko koadro elektriko
handiak tresna txiki bihurtzen
ditugu, eta horiek programa-
tzen ikasten dugu, funtzio ze-
hatz bat bete dezaten». Enpre-
setako kate-produkzioa edo
serie-fabrikazioa jartzen diote
adibidetzat arlo horretan ezja-
kintasun handia duen kazeta-
riari, egiten dutena uler dezan.

Pneumatika, elektronika, hi-
draulika, automatismoak, pro-
gramazioa... lantzen dituzte es-
kolan. «Berez ikasketak gogo-
rrak dira, baina guk gustuko
ditugu. Gainera, Mantenimen-
dua ikasi genuen biok,eta asko
lagundu digu horrek: alde ba-
tetik, ikasgaiak baliozkotzeko;
eta, bestetik, aurretik ikasita-
koaz baliatzeko», dio Arregik.

Ikasitako guztia praktikan
jartzeko aukera ere izan dute.
Haien eskolak proposatuta,
Mekatronika izeneko lehiake-
tan parte hartu dute, BECen
(Barakaldo, Bizkaia), eta lauga-
rren postua lortu dute, gainera.
«Mundu mailan beti egin izan
da lehiaketa, baina Espainiak
aspaldi utzi zion parte hartzea-
ri, maila baxuagatik. Euskal
Herrian berreskuratu nahi izan
dute, hemen maila ona delako.
Lehiaketako irabazleak, hala,
Euskal Herria ordezkatuko
luke nazioarteko topaketa ho-
rretan», azaldu du Aranzabek.

16 bikotek hartu zuten parte
Mekatronikan, Euskal Herriko
15 eta Mexikoko 1. Bi multzotan
banatuta, lau egunez aritu eta
zortzi talde sailkatu ziren fina-
lera. «Plataforma bat eman zi-
guten, hutsik, eta estazio bat
muntatu eta programatu behar
genuen. Denoi material eta
despieze berdinak eman zizki-
guten, eta epe baten barruan
gure abilezia erakutsi behar
genuen», dio Arregik. Aranza-
bek esandakoaren arabera,
zenbait ardatz hartu zituen
kontuan epaimahaiak: «Alde

HEZKUNTZA�

Mekatronika lehiaketan, estazioak muntatzen eta programatzen, laugarren izan
dira Tolosaldea Lanbide Heziketa Institutuko Borja Aranzabe eta Jon Arregi

Ezker-eskuin, Borja Aranzabe billabonatarra eta Jon Arregi tolosarra. L. MONTES

batetik denbora, nor zen azka-
rrena; baina azkar bukatzeak
ez zuen ezertarako balio beste
guztia ez bagenuen betetzen.
Estazioa ondo egina egon be-
har zuen, montajean txukunta-
suna zen gakoa, eta programa-
zioan haiek emandako sekuen-
tzia bete behar genuen».

Esperientzia gazi-gozoa

Zapore gazi-gozoa utzi die es-
perientziak bi gazteei. Lehen
aldia izan da haientzat, eta lau-
garren sailkatzea lortu dute.
«Alde horretatik pozik gaude,
oso maila ona zegoelako, eta
lan txukuna egin genuela irudi-
tzen zaigulako». Baina kexu ere
badira. «Lehen aldia zen lehia-
keta antolatzen zutena eta, egia
esan, nabaritu da eskarmentu
falta hori. Adibidez, finaleraino
eta finaleko hirugarren proba-
raino lehen postuan ginen; hi-
rugarren proba horretan gaiz-
ki egina zegoen sensore bat
eman ziguten, eta kalte handia
egin zigun horrek. Kexatu egin
ginen, baina ez zuten gure
erreklamazioa onartu nahi
izan», dio Arregik.

Presioa eta irakasleen arte-
ko lehiakortasuna ere salatu
dituzte. «Eskola desberdineta-
ko irakasleek osatzen zuten
epaimahaia, eta bakoitza azter-
tzean eskola horretako irakas-
lea balorazioa egiteaz kanpo
geratzen zen; guri buruz, adibi-
dez, gure irakasleak ezin zuen
ezer esan. Lehia handia sortu
zen haien artean, gehiegizkoa,
ez zitzaigun gustatu. Bestalde,
gehienek faboritotzat jotzen
gintuzten hasieratik, eta presio
horrekin lan egitea zaila zen»,
dio Aranzabek. Azkenean Ei-
barrek irabazi zuen, Bergara
izan zen bigarren,Mungia hiru-
garren eta Tolosa laugarren.

Ikasitakoa praktikan jarri
ahal izango dute aurrerantze-
an ere bi gazteek, udaberrian
praktiketan hasiko baitira.
Aranzabek kanpora joateko
asmoa du, Leonardo proiek-
tuaren bidez;Arregik inguruan
egingo ditu praktikak. Lan
munduan ere hasi dira pentsa-
tzen. «Zertan aritu nahi du-
gun? Egia esan, esparrua oso
zabala da... Ez legoke gaizki
programatzen lan egitea, edo
makinen mantenimenduan...»,
dio Aranzabek. Nork daki,
agian etorkizunean gure herri-
ko semaforoek,edo argiek,edo
enpresetako makinek haiei es-
ker funtzionatuko dute...Bi gazteak estazioa montatzen eta programatzen, lehiaketan. HITZA
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JON ARREGI
REGULAZIOKO IKASLEA

«Pozik gaude lan ona
egin dugulako, baina
presioa eta irakasleen
arteko lehiakortasuna
ez zaizkigu gustatu»

BORJA ARANZABE
REGULAZIOKO IKASLEA

«Zertan aritu 
nahi dugun? Ez legoke
gaizki programatzen
lan egitea, edo makinen
mantenimenduan...»
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Bidegorri berriak Alegia, Ikaztegieta eta Tolosa elkarrengandik ‘hurbilago’ egotea ahalbidetu du; 
oinezkoek zein txirrindulariek lasaiago ibiltzeko aukera dute orain, autorik eta kamioirik gabe 

Koadrillan kontu-kontari joateko aukera polita eskaintzen du bidegorriak. HITZA

JULEN GOIKOETXEA

Urteetan atzera egin be-
har da Tolosatik abiatu
eta Alegiatik pasatuz

Ikaztegietaraino iristen den bi-
degorriaren proiektuaren so-
rrera aurkitzeko. Denbora pasa
ahala ordea, hasieran papere-
an zegoena itxura hartzen joan
da eta gaur egun ia-ia posible
da Tolosatik Ikaztegietara oi-
nez edo bizikletaz joatea erre-
pide nagusiek sortarazi ditza-
keten arriskuak ekidinez. Ia-ia
diogu zati txiki bat bakarrik fal-
ta baita egitasmoa osaturik
ikusteko; Altzo-Azpiko bidegu-
rutzetik Iberdrolako zentraleko
ingururaino doana, hain zuzen
ere. Bertatik igaro daitekeen
arren, oraindik ez dago errepi-
detik banatuta, beste zati oso-
an dagoen bezala.

Lanak hasi aurretik, bidego-
rriaren eraikuntza ezinbeste-
koa zela zioen jende askok, ho-
rrela beste herrietara autoa,
trena edo autobusa hartu be-
harrik gabe, oinez edo bizikle-
taz joateko aukera izango zela-
ko inguru dotoreak ikusiaz.
Baina, behin Alegia eta Ikazte-
gieta bitarteko lanak amaitu zi-
tuztenean, askorengan nola-
baiteko nahasmena sortu zuen
bidegorriaren erabileran le-
hentasuna nork izango zuena-
ren inguruan. Izan ere, gorriz

rria egin dutenak ere izan
omen dira.

Bidegorriaren eraikuntzare-
kin, orain arte bide bazterretik
ibiltzen ziren oinezkoen eta txi-
rrindularien segurtasuna ere
bermatu dela esan daiteke. Bi-
degorriaren ohiko erabiltzaile
batek TOLOSALDEKO ETA LEITZAL-
DEKO HITZAri adierazi dionez,
«orain ez dago etengabe au-
rrera eta atzera begira joan be-
harrik auto eta kamioien bel-
dur; gainera, lehen eguna ilun-
tzen zuenean ezinezkoa zen
errepidean ibiltzea». Baina
gaur egun beraien bidea erre-
pidetik bereizita dagoenetik,
posible dute ilundu ondoren
ere ibiltzea; «eta hori gehien-
bat garai honetan,goiz iluntzen
duenean, eskertzen da».

Etorkizunerako apostua

Klima aldaketaz, planetaren
berotzeaz, berotegi efektuaz
eta antzeko kontuetaz hainbes-
te hitz egiten den garai haue-
tan, garrantzitsua da bidego-
rriaren erabilera bultzatzea.
Badirudi azken aldian jendea
ari dela norberaren autoak
etxean utzi eta garraio publiko-
aren aldeko apostua egiten.
Hori urrats nabarmena dela ez
dago ukatzerik, eta bat batean
jendeari ezin zaio beste alda-
ketarik eskatu. Baina Europa-
ko herrialde askotako eredua
geureganatzea ez litzateke txa-
rra izango. Herrialde batzue-
tan, jendeak etxetik lanerako
bidea bizikletaz egiteko ohitu-
ra du eta horrela kutsadura
maila nabarmen murriztea lor-
tzen da.

Beraz, bidegorrien erabile-
rak norberaren osasunari onu-
ra egiteaz gain, ingurumenari
ere mesede egiten dio. Hori
dela eta, baliabide horietaz
aprobetxatzea aukera egokia
izan daiteke, beti ere, horreta-
rako aukerak baldin badaude.
Izan ere, distantzia luzeegiak
egitea ezin zaio eskatu jendea-
ri, baina ibilbide laburretarako
ez da aukera txarra. Oraindik
ohitu beharra dagoela ukaezi-
na da, baina etorkizunean Ale-
giatik Tolosarainoko bidea
edota alderantzizkoa bizikletaz
egiten ohitzera ohitura onak
hartzen hasi izanaren seinale
izango da. Lortzen ez bada,
igandeetako hamaiketakoa
ohiko tokian egin ordez, pase-
otxo bat emanez ondoko herri-
raino joan eta bertan egin ahal
izateko aukera paregabea es-
kaintzen du bidegorriak.

tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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Argazkian ageri diren bezalako parajeetaz gozatzeko aukera du bidegorritik igarotzen den orok. HITZA

margotutako pasabide bat zen,
errepide nagusitik pibote ba-
tzuen bidez bereiztua. Baina ez
zegoen norabide bakoitzerako
karrilik lurrean margotuta. Ho-
rren zergatia ordea ondokoa
zen: tarte horretan, bidego-
rriak ohikoek baino zabalera
txikiagoa zuen eta horregatik,
ez zegoen nahikoa toki norabi-
de bakoitzerako karril bana
margotzeko. Baina hasiera har-
tan nahasmena ez zen horreta-
ra mugatu. Hainbat oinezko ere
bidegorritik ibiltzen hasi ziren
eurentzat seguruagoa zelako-

an, baina lehentasuna txirrin-
dularientzat zela jakitean, oi-
nezkoek ohiko bidetik ibiltzea-
ri ekin zioten berriro edota bi-
degorriaren bazter-bazterretik
ibiltzen dira, hainbatek egiten
duten moduan.

Hasierako gaizki ulertu ho-
riek ahaztuta, gaur egun bide-
gorriak duen erabilpen maila
oso altua dela esan daiteke. Ba-
dirudi jendeari asko gustatu
zaiola paseorako edota bizikle-
taz ibiltzeko sortu den aukera
berria. Esaterako, tolosar asko
joaten dira orain ohiko paseo-

txoa egitera Alegiara, Tolosako
ohiko bueltatxoa egin ordez;
eta gauza bera gertatzen da
alegiarrekin edo ikaztegieta-
rrekin ere. Korrikalarien joan-
etorria ere nabarmena da bi-
degorrian. Asko eta asko izan
dira azkenaldian, Behobia-Do-
nostia lasterketa ezaguna ai-
tzakiatzat hartuta, paraje 
berrietatik entrenatzen ibili di-
renak. Hainbat tolosarren ka-
suan, Anoetako bidearen alter-
natiba izan da. Gorputzari 
astindua emanez Tolosatik
Ikaztegietarainoko joan-eto-
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DEIALDIAK

Ibarra. 11:30ean Oihulari
Klown taldearen eskutik
ipuin-kontaketa saioa izango
da Kultur Etxean.
Tolosa. Merkatu txikia
izango da Laskorain
Ikastolak antolatuta, Kultur
Etxean, urtarrilaren 7ra arte.
Ibarra. Ibarrako Gaztetxeak
bigarren eskuko gauzen
azoka jarri du martxan.
Azoka etzi arte egongo da
zabalik Gaztetxean bertan
16:00etatik 20:30era.
Berrobi. Etzi podologoaren
bisita izango da Berrobin
15:30etik aurrera.
Interesatuek, ordea, aldez
aurretik eman beharko dute
izena udaletxeko bulegoetan
edo 943 68 32 94 telefono
zenbakian.

ZINEMA

Alegia. El taxista full filma
izango da Alegiko
Gaztetxean, 21:30ean.

ERAKUSKETAK

Alegia. Ana Jesus
Ansorenaren zeramika
koadro lanak ikusgai,
jubilatuen tabernan,
urtarrilaren 14ra arte. 
Tolosa. Maria Jose
Rekalderen eskultura
erakusketa ikusgai da
Aranburu Jauregian
urtarrilaren 20ra arte. Bisita-
orduak 17:30etik 20:30era
izango dira, jaiegun eta
astelehenetan ezik.
Tolosa. Hondakinen
Ingurugiro erakusketa
ikusgai izango da
urtarrilaren 13a bitarte
Aranburu Jauregin.

GUARDIAKO FARMAZIAKK

Gaur
Leitza. Plaza, M. Elbarren, 36. 112.
Tolosa. Olarreaga, A. Korreo kalea, 2.
943 67 01 28.

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...
18:00-20:00. Tolosaldeko ahotsa
(errepikapena).
20:00-21:00. Irauli uhinak.
21:00-23:00. Bide okerretik.

�HITZAk ez du bere gain hartzen

egunkarian adierazitako esanen eta

iritzien erantzukizunik.

URTE ASKOAN
Iñaki Mujika Odriozola (Ibarra). 

Donpin, Realak zure taktikak behar ditu.

URTE ASKOAN
Oier Txapartegi Karrera

(Tolosa). Gaur 6 urte. Maite zaitut,

pila, pila patata tortilla… Amatxo.

URTE ASKOAN
Atzo Leirek 7 urte eta etzi amona Jexuxak 73. 
Zorionak eta muxu asko familiaren partetik.

Kontseiluko ordezkariak, konpromisoa aurkeztu zutenean; HITZA ere agertzen da euren zerrendan. HITZA

««EEggiinn  eeuusskkaarraarreenn  hhaarrppiiddeedduunn»»
TOLOSALDEA-LEITZALDEA�Kontseiluak euskarazko prentsa sustatzeko
harpidetzak proposatu ditu; HITZA agertzen da aurkeztu duten zerrendan

ERREDAKZIOA

Kontseiluak, Euskal pren-
tsako harpidetzaren bat
egingo dut lelopean,

euskara sustatzeko aurtengo
norbanakoen konpromisoa
aurkeztu du. Konpromiso hau
hautatzeko arrazoiei buruz,
«hizkuntzaren normalizazioan
esku artean izaten ditugun ira-
kurgaiek berebiziko garrantzia
dute geure ohituretan eta baita
hizkuntzaren transmisioan
ere», aldarrikatu dute Kontsei-
luko ordezkariek. Arrazoi hori
medio, norbanakoei zuzendu-
tako ohiko deialdiaz gainera,
«gurasoei eta ostatuei, salto-
kiei zein elkarteei deialdi bere-
zia egin nahi diegu», azaldu
dute. Alde batetik, «aisiak hau-
rrarengan duen pisu afektiboa
oinarritzat hartuz, haurrek be-
ren aisiako irakurgaien artean
euskarazkoak izan ditzatela
eskatu nahi diegu gurasoei».

Kontseiluaren helburua argi-
talpenak eskaintzen diren txo-
ko guztietan, euskarazkoak ere
izatea da. Hain zuzen, Kontsei-
luak aurkeztu duen zerrenda
honetan TOLOSALDEKO ETA

LEITZALDEKO HITZA agertzen da,
Galtzaundi hamabostekariare-
kin batera.
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