
Gabonetako Azoka Berezia, bihar,
artisauen eta nekazarien topaleku 
TOLOSA  Larunbateroko ohiko guneez gain, Triangulon,
Plaza Zaharrean eta San Frantziskon izango da azoka

LEHIAKETA  San Blas elkartearen laguntzarekin, ohiko
moduan, XIV. Odolki Lehiaketa ere antolatu dute 3

TABERNETAN EUSKARA
ERABILITA, OPARIA 
LEITZA  ‘Leitzaldeko tabernetan euskaraz bai’ egitasmoarekin
Urtezaharrean euskaraz eskatzen duenari zizka-mizkak sari bezala 7

Leitzaldeko tabernetan euskaraz bai egitasmoaren aurkezpeneko unea, atzo, Leitzako udaletxean. N. GARZIA

Jeiki abesbatzak
emanaldia
eskainiko du
etzi, elizan
LEITZA  Sinfonietta Academica Orkestrarekin
batera ariko dira, 11:45etik aurrera 7

‘Publizitate
sexistaren
aurkako
kanpaina’ jarri
du abian Bilgune
Feministak

GIZARTEA «Emakumeon
duintasuna errespeta
dezala» eskatzen dute 6 Atzo egin zuen kanpainaren aurkezpena Bilgune Feministak.G. BERASALUZE
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›› BIZIRIK JARRAITZEN DUTEN OHITURA ZAHARRAK
Alegian, urtero urtero, urtarrilaren 1ean mandarinak eta intxaurrak botatzen dituzte, jendeak har ditzan › 4
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V.URTEA 1.3XX.ZENBAKIA
ESKUALDEKO EGUNKARIA

Gazte Astea
antolatu du
Topaguneak
hilaren 27tik
30era bitartean
AISIA  Txuri Urdinera 
eta Euskal Selekzioaren
partidara joango dira 3

Hortzmuga
taldearen 
‘Eva vs. Eva’
antzezlana 
gaur ikusgai
VILLABONA  Gurea aretoan
izango da, 22:00etan; 8 euro
ordaindu behar da sarrera 2



Eva vs. Eva obraren irudia.HITZA

Hortzmuga taldearen ‘Eva
vs. Eva’ obra, gaur Gurean
Villabona ›› Hiru emakume
protagonista diren
komedia bat da antzezlana;
22:00etan hasiko da eta
sarrerak 8 euro balio du

ERREDAKZIOA

Hortzmuga taldeak Eva vs. Eva
obra antzeztuko du gaur Gurea
aretoan. 22:00etan izango da ema-
naldia eta sarrera 8 eurokoa izango
da, 6 euro Gazte Txartelarekin.
Hiru emakume protagonista diren
komedia da antzezlana. 

Kasualitate bat du abiapuntu be-
zala. Eva deitzen diren hiru ema-
kume aireportura doaz Parisera
doan hegaldi berbera hartzeko.
Kasualitatez, baina, errakuntza in-
formatiko batek hirurentzat txar-
tel bakarra egoteak sortarazten du. 

Hiru nortasun ezberdin
Eva bakoitzak bere nortasuna du.
Eva Goñi emakume perfektua eta
bikaina, bere bizimodu zehatza
atzean utzi nahi du eta luxuz eta

grinaz betetako bizitza berri bat es-
kuratu nahi du, inoiz izan ez duen
hori. 

Eva Goiri zalantzakorra da, be-
netan hegazkin horretara igo nahi
duen ez daki. Berak bere hildako
ama erabiltzailearen errautsetaz
libratu nahi du eta horrela bere gai-
nean daraman zama handia ken-
du.

Eva Goiti, emakume ziurra, dei
bakar batez hegazkin bat gelditu
dezakeena, bere eguneroko bizi-

tzaz ihes egin nahi du. Bere arra-
zoiak ez ditu inoiz azalduko.

Hiru pertsonaiek estrategiaz
betetako gatazka hasiko dute he-
galdirako dagoen txartel bakarra
lortzearren. Soilik beraietako ba-
tek hartuko du hegazkina, baina
hirurek aldatuko dituzte euren bi-
zitzak.

Arantza Goikoetxea, Izpiñe
Soto eta Argia Gardeazabal akto-
reek antzezten dituzte hiru per-
tsonaiak.

Kirolariak euskal selekzioarekin 
ERREDAKZIOA

Villabona-Aiztondoko hainbat ki-
rolari eta kirol elkartek bat egin
dute ESAITek hilaren 29an, Eus-
kal Herriko eta Kataluniako selek-
zioaren arteko futbol partidaren
aurretik antolatu duten manifesta-
zioan parte hartzeko. Euskal He-
rria: nazio bat, selekzio batlelopean
Bilboko La Casilla ondotik aterako
da. 

Gurea aretoan elkartutako kiro-
lariek «era ofizialean Euskal He-
rria ordezkatzea» aldarrikatu zu-
ten. «Nazio bat gara: Euskal He-
rria. Ondorioz, nazioarteko
txapelketa ofizialetan parte har-
tzeko eskubidea dagokigu».

Hainbat kirolari eta kirol elkar-

tek egin dute bat ekimenarekin. Vi-
llabonan, Aizkardi Mendi Elkarte-
ak, Behar-Zana Pilota elkarteak,
Irrintzi Txirrindualritza Elkarte-
ak, TAKE Villabonak, Villabona
Futbol Kirol Elkarteak, Transpor-
tes Lakunza, Txanpaka eta Pub
Sheperd’s areto futbol taldeek eta
Mahai Tenis Olaederra Elkarteak
egin dute atxikimendua, 25 kirola-
riz gain. Zizurkilen Ziotza Kirol
Elkarteak, Xiba taldeak, Danena-
Olaederra pultsulari taldeak eta 10
kirolarik. Asteasun, Xiba taldeak
eta 5 kirolarik eta Adunan, Iñaki
Gorostidik.

Bestalde, Villabonako Udalak
ESAITek aurkeztutako mozioa
onartu du, EAEren aldeko 6 boto-

rekin. Hiru abstentzio izan ziren,
EAJko bi eta Ezker Batuko bat.

Autobusak
Bilbora joan-etorria egiteko auto-
busak antolatu dituzte. Joateko bi
autobus izango dira eta biak Villa-
bonako kiroldegi ondotik aterako
dira. 11:30ean eta 15:30etan atera-
ko dira. Etortzeko hiru aukera
izango dira: 19:30ean (manifesta-
zioa amaituta), 23:30ean (futbol
partida amaituta) eta 04:00etan
(kontzertuak amaitu ondoren).

Izena ondorengo tabernetan
eman daiteke: Villabonako Iratzar,
Xiker eta Errekan; Zizurkilgo Au-
rrera eta Zentroan; Asteasuko Pa-
txinen eta Adunako Uztartzan.
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Hainbat kitolari eta kirol elkarteko ordezkariek egin zuten bat ESAITen manifestaziorako deialdiarekin. I. GARCIA

Gazteen bigarren eskuko azoka
ZIZURKIL ]Herriko gazteek atzo egin zuten bigarren eskuko azoka Joxe
Arregi plazan. Hainbat jostailu erosteko aukera izan zen bertan, baita es-
kulan tailer bat egiteko ere. Gaur Villabonako gazteen txanda izango da.
Berdura plazan egingo dute azoka, 17:00etatik aurrera. Biharko astea-
suarrek antolatu dute, 17:00etatik aurrera, plazan. I. GARCIA

Errebote plazan aparkatu
ahalko da Eguberrietan
VILLABONA ]Oria Merkatarien El-
karteak jakinarazi nahi du bihartik
hasi eta urtarrilaren 6ra arte Erre-
bote plazan aparkatu ahalko dela
09:00etatik 14:00etara. Bestalde,
gaur aisialdi taldeak prestatu duen
txistor-jatean, 17:00etatik
19:30etara, lagunduko du. Hilaren
24ean Olentzaroren etorreran ere
parte hartuko du, intxaur eta gaz-
tain erreak beraiek jarriko baitituz-
te. Horrez gain, hilaren 26an,
13:30ean egingo dute Caja Rura-
len egoitzan dagoen otarraren
zozketa. 

Eresargi-Txiki eta Ttipiren
emanaldiak Gabonetan
VILLABONA  ] Eresargi-Txiki abes-
batzak gaur Donostiako Victoria
Eugenia aretoan kontzertua eskai-
niko du, beste abesbatza batzue-
kin batera, Mikel Bikondoa musi-
kari ezagunaren agurrean. Bestal-
de, Eresargi-Txikik Tolosako
musika eskolako abesbatzarekin
batera Tolosako kaleetan zehar
gabon kantak abestuz ibiliko dira
jendea alaitzen. Hilaren 24ean,
Olentzaroren jaitsieran parte har-
tuko dute Loatzo musika eskolako
ikasleak eta Eresargi abesbatzare-
kin batera herriko plazan abestuz.
Azkenik, hilaren 28an, 19:00etan
Eresargi Txiki eta Ttipi abesbatzek
Gurea aretoan ohiko Gabonetako
kontzertua emango dute Afrikako
Mali herriko lagunen alde.

Eresargi abesbatzaren
Gabonetako kontzertua
VILLABONA  ] Eresargi abesbatzak
bere ohiko Gabonetako kontzer-
tua emango du bihar Villabonako
elizan, 19:45ean. Kontzertuan be-
tiko euskal folklorean zein kanpo-
koan oinarritutako gabon kantak
abestuko dituzte.

A-15ean istripu izan zuen
kamioi gidaria hil da
VILLABONA ]Ertzaintzak jakinarazi
duenez, herenegun Villabonan A-
15ean istripua izan zuen kamioi gi-
daria hil zen atzo. Istripuarengatik
zauri larriak izan zituen eta Donos-
tia Ospitalera eraman zuten. Vol-
vo F16 kamioi bat gidatzen zuen.
Istripuak kamioiaren karga zabal-
du zuen A-15ean eta N-1ean eta bi
errepideetan, Irungo norantzako-
an, auto-ilara luzeak eragin zituen
herenegun arratsalde guztian.

Entsegua dantza-sokako
parte-hartzaile berrientzat
ANOETA ]Dantza-soka eguna an-
tolatu dute Anoetan urtarrilaren
26an. Gaur, 19:00etan, Hozpel ka-
leko udal lokalean entsegua egin-
go dute parte hartu nahi duen jen-
de berriarentzat. Bertan ikasi ahal-
ko dute azeri dantza, fandangoa
eta arin-arina.

Preso eta iheslarien alde
abesten ateratzeko deia
ADUNA ]Urtero bezala, aurten ere
Muxkil elkarteak dei egiten dizue
preso eta iheslarien aldeko diru-
eskean ateratzeko Eguberri bez-
peran, hilaren 24an. Horrekin lotu-
ta, gaurkorako egitaraua prestatu
dute: 20:00etan, Gabonetako
abestien entsegua kultur aretoan;
20:45ean, txistor-jatea Txulobi el-
kartean eta 21:30ean Garikoitz
Mendizabal eta Aitor Furundare-
naren txistu eta akordeoi kontzer-
tua kultur aretoan.

Azoka hilaren 24ean 
eta 31ean egingo da
VILLABONA  ] Hilaren 25a eta urta-
rrilaren 1a jai egunak direnez, azo-
ka hilaren 24an eta 31an egingo
da. Hortaz, olio bilketa hilaren
24an izango da.

L Laburrak



Plaza Zaharrean oreinak eta euskal txerriak ikusi ahal izango dira.N. URBIZU

Urteko azken azoka berezia izango da
bihar Tolosan, Gabonetakoarekin
Tolosa ›› Ohiko guneetan 
ez ezik, Trianguloan, San
Frantzisko ibiltokian eta
plaza Zaharrean ere egongo
dira merkatarien postuak

ERREDAKZIOA

Urteari amaiera emateko, eta
Olentzero etortzeko bi egun beste-
rik falta ez direnean, Tolosan ho-
rren ezaguna den Gabonetako
Azoka ospatuko da bihar. Honek
itxiko duelarik aurtengo azoka be-
rezien egutegia. Eskualdeko nahiz
kanpoko artisau, nekazari eta mer-
katariak hurbilduko dira egun ho-
netan, hiriko kaleak betetzeko as-
moz.

Hiru gune erabiliko dira azoka
berezia egiteko. Alde batetik, San
Frantzisko ibiltokia; bestetik,
Triangulo plaza; eta azkenik, plaza
Zaharra. Ezin ahaztu, hala ere, la-
runbateroko merkaturako erabil-
tzen direnak: Zerkausia, Berdura
plaza eta Euskal Herria plaza. 

San Frantzisko pasealekua
Ehun metroko pasealekuan zehar,
era guztietako jakiak egongo dira
bertan salgai: ahatekiak, kontser-
bak, gozoak, eztia, gazta....

Jakiez gain, artisauek landutako

lanak ere izango dira Artxibo au-
rrean jarritako merkatarien pos-
tuetan.

Triangulo plaza
Aurtengoan barazki eta fruta ugari
izango da Triangulo plazako pos-
tuetan. Eztia, ahatekiak, gazta, txo-
kolatea eta ardoa ere erosteko au-
kera izango da. Bestalde, Tolosako
dendariek ere kalera aterako di-
tuzte beraien produktuak: jostai-
luak, oparitarako gaiak, kosmetika
naturala, musika tresnak, zerami-
ka...

San Blas elkartearen laguntza-
rekin, XIV. Odolki Lehiaketan
parte hartuko duten harategietako
odolkiak sutan jarriko dituzte azo-
karen baitan. Oraingoz, bederatzi
dira parte hartuko dutenak. Dena

den, interesatuek oraindik ere
eman dezakete izena. Honetarako
943 69 75 21 telefono zenbakira
deitu beharko dute gaur haraki-
nek, 09:00etatik 13:00etara bitar-
tean.

Bihar 13:00etan emango dute ja-
kitera nor den aurtengo Odolki
Lehiaketako irabazlea. Bitartean,
goizean zehar, iazko lehiaketako
irabazlearen odolkiak dastatzeko
aukera izango da, Ormaiztegiko
Jesus Mari Debarenak.

Plaza Zaharra
Animalia erakusketa eta salmenta
postuak egongo dira bertan. Alde
batetik, oreinak izango dira ikus-
gai, eta bestetik, euskal txerria. Bi
hauen produktuak ere salgai eta
dastatzeko aukera ere izango dute
bertaratzen diren guztiek. Dena
den, astero bezala, hor egongo
dira, Zerkausian ere, baserritar
produktuak eskaintzen dituzten
saltzaileak. Bestetik, Berdura pla-
zan izango dira lore eta landare sal-
tzaileak; eta azkenik, Euskal He-
rria plazan, merkatuko saltzaileak.  

Amarozko Auzo Elkartea
Aurtengo azoka berezian Ama-
rozko Auzo Elkartea ere hor izan-
go da, postu batekin.  Bertan Nika-
raguako produktu bereziak nahiz
«txorizo elkartasun pintxoak»
izango dira salgai. Honenbestez,
bertan biltzen duten dirua Nicara-
guan bultzatzen ari diren Malpai-
silloko emakumeen zentrurako
izango da.
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‘Auñamendi hatsa’
diaporama gaur, 21:00etan
ALTZO ]Olentzerotan jakinminez
izeneko ekimenaren baitan, gaur,
18:00etatik aurrera musika ema-
naldiak izango dira Altzoko Imaz
bertsolari eskolan. Bertan, Loatzo
musika eskolakoek eta Maixaren
ikasleek joko dute. Bestalde,
21:00etatik aurrera, Udaletxean,
Auñamendiren hatsa izeneko dia-
porama eskainiko du Gema Arru-
gaetak. 

Intxurre taberna irekita
egongo da gabonetan
TOLOSA ]Eguberrietako zenbait
egunetan Tolosako Intxurre taber-
na irekita egongo da. Alde batetik,
hilaren 24ean, arratsaldez zabal-
duko dute; eta bestetik, urteko az-
ken egunean, abenduaren 31n, eta
urtarrilaren 5ean, arratsalde eta
gauez.

Karlos Peña igerilaria gau.
TVE1eko ‘Identity’ saioan
TOLOSA ]Aste honetan zehar, El-
kartasun astea ari da ospatzen Es-
painiako telebista kate publikoa.
Honen baitan, gaur, 22:00etan es-
kainiko duten Identity saioan, Kar-
los Peña igerilaria agertuko da.
Beste hainbat lagunen artean, ki-
rolari tolosarraren identitatea zein
den asmatu beharko dute lehiaki-
deek.

L Laburrak

›› ODOLKI LEHIAKETA

]Ormaiztegi. Iñaki Campos hara-
tegia.
]Ordizia.Javier Mujika harategia.
]Ezkio-Itxaso.Jesus Mari Deba
odolkiak.
]Orio.Kepa Loidi harategia.
]Tolosa.Luis Mari Garikano hara-
tegia.
]Leaburu.Mahala.
]Orio.Obrador Loidi.
]Beasain.Olano harategia.
] Irura. Irura urdaitegia.

Hainbat ekitaldi, Gazte Astean
Tolosa ›› Txuri-urdinera
eta Euskal Selekzioaren 
eta Kataluniaren arteko
partidara joango dira
gazteak, besteak beste

ERREDAKZIOA

Tolosako Gazte Topaguneak Ga-
bonei begira gaztea astea antolatu
du, bertan, hainbat ekitaldi gauza-
tuko dituztelarik hilaren 27tik
30era bitartean. 

Lehen egunean, hau da, dato-
rren ostegunean, Txuri -urdinera
joango dira, 15:15ean abiatuta
Triangulotik. Izotz jauregira joan
nahi duenak zortzi euro ordaindu
beharko ditu. Hurrengo egunean,
hilaren 28an, Mihiluze txapelketa
egingo dute 17:30ean. 

Hilaren 29an, Bilbon jokatuko
den Euskal Selekzioaren eta Kata-
luniaren arteko partidara joango
dira, 17:00tan Triangulotik abiatu-
ta. Hona joateko, interesatuek 12
euro ordaindu beharko dituzte.

Azkenik, abenduaren 30ean, Urte
bukaerako festa egingo dute
18:30etik aurrera Gazte Topagu-
nean. Azken ekintza hau eta Inu-
zente egunekoa doakoak izango
dira.

Ekimenetan parte hartu nahi
duten gazteek Topagunean bertan
eman beharko dute izena. Hau, os-
tegun eta ostiraletan, 17:00etatik
20:00etara dago irekita. Asteburu-
tan berriz, larunbat eta igandetan,
16:30etik 20:30era dago zabalik
Gazte Topagunea.

Hirukidekoak 
3. izan dira kartel
lehiaketa batean
ERREDAKZIOA ]Hirukideko DBH-
1eko ikasle taldeak 3. saria irabazi
du Santo Tomas Lizeoak antolatu-
tako Mari Karmen Alzueta Kartela
Lehiaketan. Dantza edo Zuhaitza
gaiak zituen lehiaketak oinarri. Hi-
rukidekoek Zuhaitza hautatu dute
eta Zuhaitza hazi, mundua bizi le-
lopean begiak dituen zuhaitza egin
dute. HITZA

I zena lagun bati lapurtuz, ideia
politen fabrika dugu Tolosan.

Bonberenea du izena, baina bon-
bero ideiak gauzatu beharrean, se-
kulako proiektuak kaleratzen ditu
bitarte gutxi eta irudimen erral-
doiarekin. 

Kontzertu, hitzaldi eta bestela-
ko emanaldiak beste batzuetan ere
aipatu izan ditut. Disko ugari argi-
taratu ditu, azkena, aste honetan
bertan, Umama 2 ederra. Bihar
bertan, inoiz ikusiko den txaranga-
rik handiena aterako dute kalera,
herriko beste txaranga guztiak el-
kartuz. Ez da lan makala herri ho-
netako txarangero guztiak biltzea!
Eta hamar urtetan egindako lana-
ren fruitua liburu paregabe batean
jaso dute, aurreko larunbatean
Jone abeslariaren kontzertuaren

bidez aurkeztu zutena. Beste
gehiagotan ere esan eta idatzi izan
dut: hain ikasle on ez ziren asko
ikusten ditut Bonberenean jo eta
fuego lanean. Bejondeiela! Non
sartzen dira beste ikasle ereduga-
rri haiek?

Dena den, ideia onen esklusiba
ere ez daukate Unipapeleko oku-
pek. Fabrika izan gabe ere, makina
bat proiektu eta produktu gauza-
tzen dira herri santu honetan. Li-
burua aipatu dugu oraintxe. Bada
aste honetan bertan XIX.-XX.
mendeen artean bizitutako bi tolo-
sar bereziri buruzko argitalpenak
aterako dira: Lexea txistularia eta
Bandres mendizalea. Beste bat Zi-
zurkilgo historiaz aterako dute.
Herriko kultur taldeak ere saia-
tzen dira bere emanaldia egiten
neguko solstizioaren inguruan:
atzo Orfeoia eta Laskorain abesba-
tza, gaur Isidro Larrañaga musika
eskola, egun hauetan Loatzo eta
Mokoroa musika eskolak, dato-
rren astean Musika Banda, Udabe-
rri eta Laskorain…

Ez dago hori bezalako loteriarik
eta oparirik. Horiek ez dira tximini
zulotik edo urrutiko gamelu edo
elur-oreinen leretan iristen. Egu-
neroko lanaren ondorioa dira. 

Ideia politan fabrika

›› Kale-kantoitik
Josemi Saizar



Urtarrilaren batean adin ezberdineko jendea biltzen da plazan, eta denek ezagutzen dute ohitura zahar hau.E. ARRAYET

Alegian urtarrilaren 1a iristen den aldiro mandarinak eta intxaurrak botatzen
dituzte plazan Udal korporaziokoek, jendeak har ditzan. Lukas Lasak ohitura
hau txikitatik ezagutzen du eta orain bera ere aritzen da fruituak banatzen.

Bataio bat bailitzan

NEREA URBIZU

H irurogeita hamar urtetik
gora alditan ikusi du Lu-
kas Lasa alegiarrak urtea-

ren lehenengo egunean plazan
egoten den ikuskizuna: mandari-
na eta intxaurren jaurtiketa. Jaur-
tiketa baino, banaketa da gaur
egun, eta Udal korporazioak bana-
tzen ditu, plazako arkupeetan ja-
rrita.

Lukas Lasak 75 urte ditu eta txi-
ki-txikitatik ezagutzen du Alegian
egiten den sasi-jai egun hau, «ume-
umetatik». 

Jatorria gosean
Tradizioa aspalditik datorrela dio
Lukas Lasak, baina ez daki zehazki
noiztik: «Seguruenik nire guraso-
ek ezagutu izan zutela». Jatorriaz,
berriz, ez du segurua, baina Lasak
bere teoria fidagarria du: «Pentsa-
tzen dut, orduan, duela mende bat
inguru ere hemen miseria asko ze-
goelako banatzen zutela: behartsu
asko zegoen garai haietan eta be-
harra latza zen». Jende asko pol-
tsekin joaten omen zen. Orain, be-
rriz, «umeek, poltsa bat gainean
daramate, baina hala ere, ezta ma-
kurtu ere! Ez daukate goserik.
Guk, ordea, urte txarrak bizitu ge-
nituen». 

Garai horietan mandarina eta
intxaurrez zakua beteta eramaten
omen zuten etxera, «eta han parti-
tzen genuen, ez genuen postrerik
izaten. Garai horretan gure errege-
ak pobreak ziren. Guk jasotzen ge-
nituen jostailuak egurrezkoak zi-
ren, gurdi txikiak, esaterako». 

Neguko fruituak banatzen zi-
tuzten, eta seguruenik, beharra-
rengatik, beraz. Alegian mandari-
nak eta intxaurrak gustura hartu-
ko zituzten, bai.

Lehenago mezaren aurretik ba-

natzen zutela gogoratzen du La-
sak. «Meza 10:30ean izaten zen eta
orain, berriz, Meza Nagusiaren
ondoren, hau da, 12:30a aldera».
Bertan, txistulariak ere egoten
dira, giroa alaitzen. Gaur egun jai
moduan ospatzen dute egun hau,
baina jatorria miseriaren ondorio-
an dago. 

Aspaldi Lasak berak banatzen
Urte asko daramatza Lukas Lasak,
fruituak hartzeko makurtzen bai-
no, bera banatzen. Urte asko, bai,
eta orain bere arduretako bat da
mandarinak eta intxaurrak enkar-
gatzea. «Dagoeneko erosi dut erosi
beharrekoa, guztira 15 bat kilo in-
txaur eta lau kutxa handi mandari-
naz beteta». 

Festetan ere bai herrirako lana
Dena dela, ez da bere lan bakarra
mandarinak eta intxaurrak bana-
tzea, etziko gaztain-jatea bere ar-
dura ere badelako beste bi lagune-
kin batera. «Udalak 200 gaztain
kilo  eman dizkit erretzeko eta de-
nak danbolinetan erretzen ditu-
gu». Duela 25 urte jarri zuen berak
ohitura eta alegiarrek ederki eutsi
diote ohitura horri, usadio bihurtu
arte. 

Festetan egiten duten sardina
eta txorixo-jatea ere bere lanen ar-
tean dago. «Ezin geldirik egon, eta
saltsa guztitan egon behar!». 

Plazan dagoen etxola eta arbola
ere berak prestatzen ditu urtero, 18
urte zituenetik. «Gauza hauek
gustura egiten ditut, herriari la-
guntzeko. Nire buruarengan kon-
fidantza ere badut, eta manejatzen
naiz. Hala ere, beti ez da erraza iza-
ten». 

Erregeak datozenean ere pla-
zan gaztainak erretzen dituzte, eta
hor ere Lukas Lasa aritzen da. 

Ugaitz
Renobalesek
hiru final
jokatuko ditu
aste batean

Pilota ›› Amasan Gabonetako
finaleko garaileak bihar
Angelukoak izango dituzte
aurrean, arratsaldean 

ERREDAKZIOA

Ugaitz Renobales pilotari alegia-
rrak aste batean hiru final jokatuko
ditu. Lehena, etzi izango da, DV-
koa, hain zuzen. Honetan Gar-
mendiarekin ariko da, Mendiza-
bal-Jauregiren aurka. Zarautzen
ariko dira 11:30ean. 

Hilaren 28an Zumarragan Elite
Txapelketa jokatuko dute gauez,
Renobales-Lopez, Onsalo-Gar-
mendiaren aurka: pilotari aski eza-
gunak lauak ere. Hurrengo egune-
an, berriz, Gipuzkoako kluben ar-
teko finala izango da Zazpi-Itturri
eta Aurrera-Saiazen artean,
11:00etan: Elurbe-Garmendia eta
Renobales-Galarraga izango dira.

Behar-Zana Gabonetan
Behar-Zanako Gabonetako fina-
lak bukatu eta txapeldunak Angle-
teko pilotarien aurka jokatuko
dute bihar Amasan. Lehengo aste-
buruko garaileak bihar ariko dira.
10:00etan hasita Angeluko Ar-
dohytarrak taldeko pilotarien
aurka neurtuko dituzte indarrak
eta tartean joko- garbiko kadete
mailako partida bat ere ikusgai
izango da. 

17:00etan, berriz, Gipuzkoako
Kutxa Sariko finalerdiak izango
dira. Lizaso-Altuna bikoteak le-
hengo astean beren partida galdu-
ta, ezingo dute txapelketan aurre-
ra jarraitu.Partida hauek Behar-
Zanak bere gain hartu ditu eta
finalak ere Amasan jokatuko dira
hilaren 29an. Gainera, 2.mailako
finala jokatuko dutenek 1. mailako
txartela lortuko dute.

Beste partida batzuk
Asteasun etzi 17:00etan jubenilen
arteko binakako finala izango da
eta tartean Zazpi-Itturri ariko da.
Amasan, 16:00etan, seniorren ar-
teko finalerdiak jokatuko dituzte,
eta bertan ere Zazpi-Itturri ere ari-
ko da. 

Intxaurrak eta mandarinak, plazan botatzen dituzten fruituak.N. URBIZU

SSoka motzean

N. URBIZU

«Txikitan panpin bat eskatzen
nuen baina ez nuen inoiz jaso»
KARMEN IZA ›
Antzerki ikaslea Tolosako Kultur Etxean

N. URBIZU

Tolosarra (64 urte), bizitasun handikoa, antzerkia ikasten du. 
Aktore bat?
Paul Newman [ez zaio erantzuna ematea asko kostatu].
Film bat?
Cinema paradiso, Giuseppe Tornatorerena.
Gustura egingo zenukeen paper bat?
Orkestra zuzendariren batena.
Inoiz egingo ez zenukeen paper bat?
Armekin lotutako paperak, orokorrean.
Zeinekin hartuko zenuke kafe bat?
Lagun on batekin.
Gogoan duzu jaso ez duzun opariren bat?
Txikitan panpin bat eskatzen nuen, eta ez nuen inoiz jaso.
Aurten zer eskatu diozu?
Osasuna.
Eskenatokian ala publikoaren artean?
Eskenatokian.
Bereziki gogoratzen duzun opari hori?
Ez dakit... Lore bat.
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Galderak eta erantzunak
Etxeraten aldizkarian
Politika ›› Abenduaren
24ean, astelehenean,
Tolosako Triangulon
manifestazioa egingo dute
19:00etan.

ASIER IMAZ

Tolosaldeko Euskal Errepresalia-
tu Politikoen Senitartekoek, Etxe-
ratek, aldizkari bat argitaratu du
abenduan. Horretaz gain, aben-
duaren 24ean, astelehenean,
19:00etan Tolosako Triangulon
manifestazioa egingo dutela ja-
kinarazi dute. Azkenik, azken osti-
ralean zein mobilizazioetan parte
hartzera deitu dute. 

«Nahikoa da!»
Oihu bakar bezain argia aldarrika-
tu du aldizkarian Etxeratek,
«Nahikoa da! Euskal preso eta
iheslari politikoak Euskal Herri-
ra». 

Atal ezberdinak aurkitzen dira
eta irudiek garrantzi handia dute;
«begietatik sartzen den aldizkaria
da, irakurterraza eta eskualdeko
errepresaliatu politikoen egoera-

ren berri ematen duena. Bizi duten
egoera krudela agerian jartzen
duena. Zoritxarrez, urte luzeak
daramatzagu gero eta larriagoa
den egoerari aurre egiten».

«Ba al dakizu...?»
Atal horietako bat, ba al dakizu...?
galdera da. Bertan hiru galdera egi-
ten dira, ondoren erantzunak
ematen direlarik. Horien artean,
653tik gora preso daudela aipatzen
da. Kondena oso-osoa betea duten
16 presok kartzelan jarraitzen du-
tela ere aipatzen da, 12 gaixotasun
larriekin aurkitzen diren bitarte-
an. 

Eskualdeko datuei dagokienez,
Etxeraten aldizkariak 22 preso 
aipatzen ditu, aurkitzen diren es-
petxeen helbide eta guzti, eskuti-
tzak idatzi nahi dizkienarentzat.
«Hauetatik bostek jadanik kalean
egon beharko lukete». 

«Dispertsioa heriotz zigorra»
1.989. urtetik ona «dispertsioak
eragin dituen istripu larriak» ere
argitaratu dituzte, datu eta argaz-
kiez lagundurik. Datu hauen ara-
bera, errepideetan 264 istripu larri

gertatu dira, senitartekoen bisite-
tan, hain zuzen ere. «Dispertsioa-
ren ondorioz, 16 senitarteko hil
dira 1989. urtetik hona». 

Orokorretik eskualdera itzuliz,
Rosa eta Arantza Amezaga eta Leo
Esteban Nieto aipatzen dira «es-
petxe politika eta sakabanaketa-
ren ondorioz eraildako» senideen
artean. 

Bisitan hildakoez gain, espetxe
barnean hildakoen datuak ere ai-
patzen dira, horien artean, Mikel
Lopetegi (1.988), Esteban Esteban
Nieto (1.999) eta Mikel Zalakain
(1.990) aipatzen dira. 

«Zenbat belaunaldi?»
Azken atalean, galdera zehatz bat
egiten da: «Zenbat belaunaldi pa-
sako dira gatazka hau konpontze-
ko?; Gaur egun bi generazio daude
espetxeetan; aita-semeak, ama-
alabak, osaba-ilobak,... eta 80 bat
haurtxo daude aita, ama, osaba,
izeba, aitona edo amona bisitatze-
ra joaten direnak. Haurtxo hauei
inork ez die ezertxo ere azaldu be-
har; beraiek oso ongi dakite ateak
ixten direnean sentitzen den
mina...». 
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Jon Goikoetxeak abenduaren 1ean Antartikako mendi garaiena igo zuen.HITZA

Gazteluko Asteburu
Kulturalean Jon
Goikoetxea egongo da 
A. IMAZ

Gazteluko Asteburu Kulturala
gaur eta bihar ospatuko dute. Hi-
tzaldiak eta afaria antolatu dituzte
herria kulturaz janzteko asmoz.

Mendia eta AHT
Eskolan egingo dute lehen ekital-
dia gaur 20:30ean. Bertan Jon Goi-
koetxearen eskutik mendi proiek-
zio emanaldia egongo da. Bihar be-
rriz, AHTri buruzko hitzaldia
egongo da 19:30ean eskolan. On-
doren, 21:00etan afaria egingo
dute Muxarra elkartean, eta hone-

la, Asteburu Kulturalari amaiera
emango diote gazteluarrek.

«Goikoetxeari eskerrak»
Jon Goikoetxea gazteluarrak bere
azken proiektuko laugarren gailu-
rra zapaltzea lortu zuen abendua-
ren 1ean. Kontinente bakoitzeko
gailur altuenak igotzea du helburu
gazteluarrak eta Antartikako Vin-
son Massif mendia igo berri du,
4.897metrora. «Gazteluko herriak
eskerrak eman nahi dizkio Gazte-
lu munduan zehar ezagutaraztea-
gatik».

Iritsi da Olentzero eskualdera
ALTZO ]Olentzero iritsi zen atzo Imaz Eskolara. Astoa opariz betea zuela,
laguntzailearekin batera herriko eskolara gerturatu zen. Nekatu itsura
zuen, «bidaia luzea egin» zuela aitortu baitzuen. Ikatzarekin mendian lan
egin ondoren, aurpegia belztua zeukan, eskuetan berriz purua. Eskolara
sartu zen ondoren, bertan zain zituen haurrei opariak banatzera. ASIER IMAZ

Bilgune Feministak atzo aurkeztu zuen kanpaina.G. BERASALUZE

Publizitate sexistaren aurka 
Gizartea ›› Emakumeen
eta pertsonen duintasuna
errespetatuko duen
publizitatea eskatzen du
Bilgune Feministak.

A. IMAZ

Bilgune Feministak Publizitate se-
xistaren kontrako Kanpaina jarri
zuen martxan atzo postontzietan
pegatinak jarriaz. Horretaz gain,
«eduki sexistak dituen publizitate-
aren aurrean, gure ezadostasuna
eta boikota adieraziz, etxean nahiz
lantokian ez onartzeko jarrera»
adierazi du.

Azken hiru urteetan, Gabonak
hurbiltzen diren heinean, Bilgune

Feministak hedabideek «behin eta
berriz erabiltzen duten publizitate
sexistaren aurka kanpaina» jar-
tzen dute martxan. Izan ere, bilgu-

nearen esanetan iragarkietako
mezuek «emakume heldu nahiz
gazteengan eragin handia du; no-
lakoak izan behar dugun komuni-
tzatzen zaigu». 

«Duintasuna errespetatu»
Bilgune Feministak Gabonetan
publizitatea areagotu egiten dela
aipatu zuen, «kontrolik gabeko
kontsumismo batera bultzatzen
gaituzten mezuak edonon aurki
ditzakegu». 

Publizitate honek haurrengan
eta helduengan «gehienetan era-
gin kaltegarriak» sortzen dituela
azpimarratu zuten. Honen ondo-
rioz, bilgunetik «emakumeon eta
pertsonon duintasuna errespeta-
tuko duen publizitatea» eskatu zu-
ten. 

LANA
] Irakaslea. Ingeleseko irakaslea
behar da arratsaldez klaseak ema-
teko. 943 67 24 48-686 97 19 62. 
]Zerbitzaria. Esperientziadun
neska behar da kafetegian lan egi-
teko. Astelehenetik ostiralera,
arratsaldez. 943 67 04 46. 

SALGAI
]Etxebizitza. Etxebizitza salgai

Zumardi Txikiaren parean. Santa
Klara. 2 logela, sukalde handia,
ganbara eta berogailuak. Hormi-
goizkoa. Uzturre aldera bistak.
665 70 86 35.

GALDUTAKOAK
]Txakurra. Collye arrazako txa-
kur txuri-beltz emea aurkitu dute
Berastegin. Interesatuak dei deza-
la 686 96 70 31 zenbakira.

Iragarki laburrak



Lehenengo zatian gabonetako abestiak eskainiko dituzte, eta bigarrengoan, Mozarten meza, orkestrarekin.J. ASTIBIA

Jeiki abesbatzak kontzertua
eskainiko du etzi elizan
Kontzertua ›› 2. zatian
Sinfonietta Academica
Orkestrarekin Mozart
maixuaren Missa Brevis et
Solemnis abestuko dute

NAIARA GARZIA

Jeiki abesbatzak eta Sinfonietta
Academica Orkestrak datorren
igandean kontzertua eskainiko
dute, 11:45ean, Leitzako elizan.

Kontzertuak bi zati izanen ditu:
lehenengo zatian a capellaabestu-
ko dute Jeiki abesbatzako abesla-
riek, hau da, orkestrarik gabe. Le-
henengo zati honetan gabon-kan-
tak abestuko dituzte. Ondoren,
Sinfonietta Academica Orkestra-
rekin Mozart maixuaren Missa
Brevis et Solemnismeza abestuko
dute. 

Joxe Mari Azpirotz abesbatza-

ko lehendakariak azaldu duen be-
zala, «meza guztiak bezala 6 zatiz
osaturiko meza bat da, eta tartean
bakarkako batzuk daude. Gure ka-
pritxo bat izandu da, gure gozame-
nerako. Herriko jendeari hori za-
baldu nahi diogu. Ilusio handia
daukagu».

Abesbatzako arduradunek azal-
du dutenez, «urruti gelditzen dira
lehen orkestrarekin burututako
emanaldiak. Azkenak, Iruñeko
Santa Ceciliarekin eta Javier Bello
Portu zenaren zuzendaritzapean
egindakoak izan ziren, hain zuzen.
Hilarion Eslavaren musika abestu
genuen orduan». Ordundik 30
urte igaro dira, izan ere, abesbatza
1974. urtean sortu zen.

Sinfonietta Academica 
1991. urtean sortu zen orkestra
hau, instrumentuak gustuko zi-
tuzten ikasle talde batez osatua ze-

goen orduan, Caroline Collierren
zuzendaritzapean.

Denborarekin, Iruñea eta Nafa-
rroako beste hainbat musikazale,
ikasle, irakasle eta profesionalak
elkartzen joan dira, eta zenbait
kontzertutan 60 instrumentu-jole
ere bildu dira, eta 100 lagunetik
gora, abesbatzekin egindako zen-
bait emanalditan.

Jeiki abesbatzak, aldiz, etenaldi
baten ondoren, 2004. urtean abes-
batza berritzearik ekin zion.

Abeslariak
Igandeko konzertuan bakarlari
gisa ondoreongo abeslari hauek
ariko dira: Rebeka Rodriguez (so-
pranoa), Paula Arburua (kontraal-
toa), Miguel Mari Largo (tenorea),
Juan Luis Aranburu (bajua). Ko-
rua, beti bezala Florencio Irurtia
Pontxitok zuzenduko du eta or-
kestra, Caroline Collierrek.

Gerriko, Azpirotz, Urtiaga, Mendizabal, Etxegia eta Goñi, atzo udaletxean.N. G.

Leitza eta Goizuetako
tabernetan ‘Euskaraz
bai’, Urte Zaharrean
Euskara ›› ’Leitzaldeko
tabernetan euskaraz bai’
egitasmoa aurkeztu zuten
atzo, euskararen erabilera
bultzatzeko helburuarekin

ERREDAKZIOA

Leitza eta Goizuetako udalek Kon-
tseiluarekin elkarlanean «Leitzal-
deko tabernetan euskaraz bai» egi-
tasmoa aurkeztu zuten atzo Lei-
tzako udaletxean. Aurkezpenean,
Maria Azpirotz, Leitzako euskara
zinegotzia, Maider Goñi, Leitzako
euskara teknikaria, Iban Urtiaga,
Torrea tabernako zerbitzaria, Ai-
tor Mendizabal eta Xabier Etxegia
Goizuetako zinegotziez gain, Mi-
kel Gerriko Kontseiluko ordezka-
ria ere izan zen. Ekimen honen
arabera, abenduaren 31n Leitzal-
deko tabernetan, arratsaldeko
19:00etatik 21:00etara, euskaraz
eskatzen duen herritarrari zizka-
mizkak emango dizkiote.

Leitzaldea izan zen herenegun
bertan Bilboko Euskalduna jaure-
gian aurkeztutako «Euskaraz bai»
lelo berria erabiliko duen lehenen-
go herria. Izan ere, Kontseiluak 10
urte bete dituen une honetan, pau-
so berri bat emateko garaia dela
erabaki dute Kontseiluko ordez-
kariek. «10 urte hauetan Bai Eus-
karari oihukatu dugu eta proiektu
anitz jarri ditugu martxan lelo ho-

nen babesean, baina iritsi da pau-
sua emateko garaia, iritsi da Bai
Euskararitik Euskaraz bai-ra salto
egiteko garaia», azaldu dute .

«Bai euskarari esatea ondo dago,
baina euskarak gehiago behar du;
Euskaraz bai da behar duena, eus-
karaz bai lanean, etxean tabernan,
lagun artean, hezkuntzan, admi-
nistrazioan...», aipatu dute  Kon-
tseiluko ordezkariek. 

Leitzaldearen kasuan taberne-
kin hastea erabaki dute eta guztien
artean, Udala, euskalgintza eta ta-
bernarien artean, egitasmoa mar-
txan jarri dute. Guztira, 23 taber-
nek parte hartuko  dute. 

Herritarrek atzoko egitasmoa-
ren berri izan dezaten, atzoko aur-
kezpenaz gain, kartelak jarriko di-
tuzte Leitza eta Goizuetako kalee-
tan eta parte hartuko duten
tabernetan.

Ekimenean parte hartuko
duten tabernak
Leitzan hauek izango dira parte
hartuko duten tabernak: Bikoitz,
Jubilatuak, Leitzarra, Beatrize-
nea, Peritza, Okabio/Xumutxo,
Torrea, Txoko, Musunzar, Sagasti,
Zirkulua eta Zortziko labetxea.

Goizuetan, aldiz, parte hartuko
duten tabernak hauek dira: Gor-
dea ostatua, Zubi ondo, Txoko,
Urrutinea, Izkiña jatetxea, Lizardi,
Juananetxea, Zabaleta, Goiz argi,
Amaia kafetegia.
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›› LEHENENGO ZATIAREN EGITARAUA

]1.Hator, hator, mutil etxera.
]2.Elurra mara, mara.
]3Gabaren erdian.
]4.Urrundik.
]5.Orra Mari Dominguin.

]6.Belenen sortu zaigu Jainkoa.
]7.Gau ixila.
]8.Adeste fideles.
]9.Ninna Nanna.
]10.Hondarribiko Olentzero.

]11.Haur eder baten bila.
]12.Haurtxo seaskan.
]13.Oi Bethlehem.
]14.Amaitzeko, Mesias sarritan
abestuko dute.

HHilberria

Irailaren 30ean hil zen Torremolinosen, 68 urterekin.
– Goian bego –

Bere ilobak: Marian eta Angel, Mari Jose eta Mikel,
Itziar eta Gorka, Ricardo eta Inmaculada, Gotzon eta
Mayka, Bakartxo, Iñigo eta Belen, Idoia, Ainara. Eta

Nagore, Orkatz, Nahia, Udane, Lur, Asier, Miren
Koro, Idoia, Maialen, Unai. Meza, 

BIHAR, 19:00-ETAN, 
Madalena Ermitan. Aldez aurretik, mila esker.

ERRENTERIA
2007ko
abenduaren 21a

CLARA BORUTTO  KOWALCZUK
(Enrique Bandres Pascual-en emaztea)



Deialdiak
] Ibarra. Ibarra Kirol Elkarteak
(I.K.E.) urteko batzar orokorra
21:00etan eta Gabonetako sas-
kien zozketa.
]Tolosa. Juan Garmendia Larra-
ñagaren Miguel Martinez de Lecea
(1893-1984) liburua aurkeztuko
dute Mikel Aranburuk eta Jokin
Bildarratzek udaletxeko kapitulu
gelan 20:00etan. 
]Tolosa.  Alpino Uzturre elkarte-
ak jakinarazi nahi du, astelehene-
tan eta asteazkenetan 19:30etatik
21:00etara, 2008 urteko mendi
federatu txartela ateratzeko auke-
ra izango dela. alpinouzturre@hot-
mail.com.
]Zizurkil. Santo Tomas eguneko
txistorrada Elipze jubilatu elkarte-
an 18:00etan.
]Zizurkil. Teodoro Hernandorena
VI. Ipuin Lehiaketako sari banake-
ta 17:30ean Atxulondo kultur
etxean. Ondoren Patxi Hernandok
'Olentzero eta Galtzagorriak' ipui-
na kontatuko die 4 eta 7 urte arte-
ko haurrei. 

Antzerkia
]Villabona. Hortzmuga taldeak
Eva vs Evaantzezlana aurkeztuko
du Gurea antzokian 22:00etan.

Ikuskizunak
]Tolosa. Udaberri dantzari talde-
ak, bere 50. urteurreneko ospaki-
zunen barruan, urteko azken dan-
tza emanaldia eskainiko du Leidor
aretoan hilaren 28an 22:30ean.
Sarrerak salgai (5 euro) Leidorren.

›› GUARDIAKO FARMAZIAK
]Leitza. Larraia, M.I. Elbarren, 95.
112.
]Tolosa. Etxebeste, J.M. Gernika-
ko arbola, 3. 943 651040.

HITZAK ez du bere gain hartzen
egunkarien adierazitako esanen
eta iritzien erantzunkizunik.

AAgenda

Gu ta Gutarrak
gaur Bonberenean
TOLOSA ]Gaur Bonberenean Gu ta Gutarrak bertso-musika taldea ikuste-
ko aukera izango da 22:30ean. 7 eskale proiektuan aritutako Unai Iturria-
ga eta Igor Elortza bertsolariak eta Josu Zabala musikaria daude tartean,
baina Aitor Rubio eta Xanpe ere egongo dira beraiekin. Ez dira berriak
mundu honetan, eta Gu ta Gutarrak proiektua horren adibide da. Haien
haiendarrakere taularatzen dira zuzenekoetan, esaterako, Asisko Urme-
neta, Niko Etxart edota Iker Goenaga. HITZA

‹‹ Goiza Arratsaldea Tenperatura Bihar
2007-12-21

Eguraldia

›› 12°›› 8°

GOIZA ESTALIA
ARRATS. ESTALIA
BEROENA 10°
HOTZENA 6°

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

Zuzendariordea: Iñigo Terradillos. Kudeatzailea: Jon Mujika.
Publizitatea: 661 678 818 tolosaldean_publi@tolosaldekohitza.info.
Tolosa: 687 410 082-687 410 033. tolosa@tolosaldekohitza.info.
Villabona: 687 410 022. villabona-aiztondo @tolosaldekohitza.info.
Anoetaldea: 687 410 022. anoetaldea @tolosaldekohitza.info.
Ibarraldea: 687 410 032. ibarraldea @tolosaldekohitza.info.  
Alegialdea: 687 410 034. alegialdea @tolosaldekohitza.info.  
Leitzaldea: 687 410 118. leitzaldea @tolosaldekohitza.info.

‘Hitza’ diruz 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      

Hitza-ko bezeroen arreta zerbitzua (zalantzak argitzeko, harpidedun egiteko): 902 82 02 01

Tolosa Herria Hedabideak
S.L.ko kideak: 

Gipuzkoako
Foru
Aldundia 

Hitza-k Bai
Euskarari 

eta Tolosaldeko eta
Leitzaldeko beste 77 eragile

Urte askoan!
Amatxo! Asko asko maitte zaitteu ta gaur earki pasako deu!

Betirako elkarrekin, gora Euskal Herri Gorria!

AAgurrak


