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Tolosa›› HITZAren
erredakzioan 
izan zen herenegun
arratsaldean Jokin
Bildarratz Tolosako
alkatea herritarrek
bidalitako galderak
erantzuten

E Elkarrizketa digitala JOKIN BILDARRATZ › Tolosako alkatea

ERREDAKZIOA

Jokin Bildarratz (Tolosa, 1963)
Tolosa alkatea TOLOSALDEKO ETA

LEITZALDEKO HITZAren erredak-
zioan izan zen herenegun herrita-
rrek bidalitako galderak erantzu-
ten. Elkarrizketa digitalak iraun
zuen bitarteko galderak erantzun
ahal izan zituen, baina oraindik ere
galdera asko erantzun gabe geratu
zirenez, eta irakurleen eskariari
erantzunaz, alkateari helaraziko
dizkiogu falta direnak, erantzun
ditzan; datorren astean argitaratu-
ko dugu elkarrizketa digitalaren
bigarren zatia.
Kaixo! oso interesgarria iruditzen
zait prest egotea gure galderak
erantzuteko, eskerrik asko. Apar-
kalekuekin arazo handia dago To-
losan. Nola konponduko duzue?
[Idoia ortiz]
Kaixo Idoia, arrazoi duzu arazo
dexente dugula aparkalekuekin;
hala eta guztiz ere, ari gara hainbat
neurri hartzen: Alondiga, Belate...
Hala ere, sentsibilizazioaren ingu-
run zerbait egin beharrean gaude-
la ere iruditzen zait.
Zenbat kobratzen duzu hilean al-
kate izateagatik? [Miren]
Bufff, jende askok baino gehigo eta
hainbat jendek baino gutxiago;
lana ere asko, Eskerrik asko.
Herritar asko daude oso haserre
Udalak herriko kale ia guztietan
jarri dituen autoentzako oztopoe-
kin. Hainbeste protestek ez al
dute ezertarako balio?
Horixe protestek eta haserreak
balio dutela; oinezkoari lehentasu-
na eman nahi zaio; lehen baino is-
tripu dexente gutxiago dago; hala
eta guztiz ere, guztiz irekia gaude
egin den guztia kuestionatzeko;
mugikortasun mahai badago eta
han bertan erabakitzen denarekin
ni ados; han bertan parte hartzea
gonbidatzen zaitut .
San Esteban auzoan etxeak egi-
ten hasten direnean, Bonberene-
ako gazteei beste etxe bat eskain-
tzeko asmorik ba al du Tolosako
Udalak? Etxe horrek autogestio-
natua izaten jarraituko al luke?
[kepa]
Kaixo Kepa: Bonberoko jendeare-
kin lana egin beharrean gaude; oso

mugimendu interesgarri da den
bezala, autogestioaren kontzep-
tuaren baitan, elkarrekin lanerako
prest eta beste irtenbiderik ez
dago, gainera. Eskerrik asko.
Aupa Jokin! Azkenaldi honetan
kargu berri asko dituzula ikusita,
denborarik gelditzen al zaizu To-
losako alkatetzarako? Soldata
igoera aplikatu eta gero, lehen
baino dedikazio gutxiago eskain-
tzen diozu zure karguak eskatzen
duen lanari? [Xabier]
Kaixo Xabier: Oraindi seguruenik
jende askok baino ordu askozaz
gehiago egingo ditut egunero; goi-
zeko 6etan jeikitzen naiz eta oso
berandu joaten naiz ohera; segu-
ruenik ez dut inongo arazorik
izango zurekin tartetxoren bat
aurkitzeko eta elkarrekin amesten
dugun Tolosaz hitz egiteko.
Aupa Jokin! herritarrak zuzenean
zurekin hitz egiteko aukera ema-
tea ondo dago: Nola eramaten da
zuri buruzko kritikak entzutea?
[Ainara]
Kaixo Ainara: Beti sortzen du no-

labaiteko kezka; ez dira beti kexak
entzuten; normalean iritzi baiko-
rren kopurua oso handia da. Eske-
rrik asko animoengatik.
Noizkorako egin behar duzue ki-
roldegian rokodromoa? [Josu
Garcia]
Kaixo Josu: Egia da oso gertu egon
ginela rokodromoa egiteko; alde
batetik kezka ere bada, arriskua eta
abar. Eta beste alde batetik agian
beste lehentasun batzuk egon dai-
tezke ere kirol arloan; hala eta guz-
tiz ere zure erreflexioa asko intere-
satzen zait, eta komenigarri izan
daiteke elkarrekin egotea, zure iri-
tzia entzuteko eta zuk gureak. Be-
sarkada bat.
Aparkaleku ugari jarri dituzue az-
ken aldian. Baina, nik ez ditut nahi
etxetik hain urrun, izan ere, Alde
Zaharrean bizi dira tolosar gehie-
nak, eta han izaten da aparkatze-
ko zailtasun gehien. [Mikel]
Kaixo Mikel: Egiten ari garen obra
kopurua dela eta aparkalekuen
gaia dexente zaildu zaigu. Beste
alde batetik kontzientzi mailan ere
ikusi beharra daukagu kotxe
gehiago dagoela eta lekua bera
dela; hori gestionatu beharra dago
eta horrek berak sortzen ditu zail-
tasunak.
Seme-alabak izateagatik lagun-
tzak ematen dira gaur egun. Ez al
litzake egokia izango, Tolosako
Udalaren partetik, Voith-Goros-

tidiko etxebizitzen zozketan bizi-
kidetza-unitateetan kontuan har-
tzea hasierako eskaera egin ze-
netik seme-alabaren bat izatea
edo haurdun egotea? Printzipioz
ezetz dela dirudi eta... [Xabi]
Voith-Gorostidi eremuan ez da
kontuan hartu, lehen zozketan
behintzat, familiaren barruan kide
kopuru; bai bigarren zozketan;
hala  ere, seguruenik hurrengo
zozketetarako bai kontutan hartu-
ko dela, arrazoia duzu egiten du-
zun planteamenduan eta.
Oraindik txirula jotzen ta musika-
ko zaletasunakin jarraitzen al
duzu? hura bai ona... [Bixente]
Kaixo Bixente: Lehen musika kla-
seak ematen nituen, txistua jo, pia-
noa, gitarra, baina orain erabat
utzita ditut; entseatzen hasi behar-
ko gara.
Abastosen jarri nahi dezuten
Kafe Antzokia nork kudeatuko
du? Noiz jarriko da martxan?
[Inaki]
Iñaki: kafe antzokia egitekotan
lehiaketa publikora atera beharko
genuke; oraindik ez dago garbi edi-
fizio horren helburua, nahiz nahia
zuk aipatu duzun horretan egon;
gestionatzeko dugun zerbait da eta
parte guztien artean adosteko gai-
nera.
EAJren diskurtsoa AHTri buruz
zein den aski jakina da. Trenak
mesede egingo digula batere gar-

bi ez daukana konbentzitzeko zer
argudio erabiliko zenuke?
Asko, hala ere, ez dut uste orain le-
rro batzutan konbentzituko zaitu-
danik; baina momentu honetan ez
dago gai hori eztabaidan, egin ala
ez egin; obrak martxan daude; mo-
mentu honetan beste hainbat gau-
za daude eztabaida gai: ingurugi-
roaren zaintza, zarata, afekzioak...
Zer egin duzu herritar guztien es-
kubideak errespetatuak izan dai-
tezen Tolosan? Ondo iruditzen al
zaizu apartheid egoera manten-
tzea eta 2.000 herritarren bozka
ordezkaritzarik gabe utziaz herri-
ko alkate izatea? [Anaje Urkola]
Kaixo Anaje: Dakizun bezala lane-
an ari gara oraindik ahalik eta or-
dezkaritza zabalena eman dadin
Tolosan. Hala ere, zuri itzuliko ni-
zuke galdera, zer egin duzu zuk
Tolosako udaletxean egoteko au-
kera izateko? Adeitasunez.
Atadi kaletik kotxeak pasatzen
direnean soinu pila bat ateratzen
dute alkantarilak zapaltzean.
Kexa udaletxean jarrita dauka-
gu, noiz konponduko duzue?
[Amaia]
Ez dut ezagutzen gaia baina espe-
ro dut ahalik eta azkarren konpon-
duko dugula; inporta al zaizu nire
e-mailera idaztea? agian saio hau
bukatzerako ahaztu egin zait eta:
alkatea@tolosakoudala.net. 
Noizko espaloi bat Asuncion Kli-
nikako bidean ? Oso arriskutsua
da eta jende asko ibiltzen da.
[Martin]
Kaixo Martin: Aldundiaren esku-
duntza da eta horretan ari gara be-
raiekin; ez hori bakarrik, Izaskun-
go bidea ere Santa Luzitik.
Ze balantze egiten duzu Bizigune
Programaz? Ze erantzun emango
zenieke etxe bizitzen erabilera
txarra jasan duten jabeei eta
orain Visesaren pasibitatearen
aurrean zer egin ez dakitenei?
[Iñaki Arana]
Kaixo Iñaki: Inoiz ez da nahikoa
izango; zaila da norbait pisu bat
alokairuan ateratzera behartzea.
Honek eskatzen duena guztion ar-
tean lana, batik bat Jaurlaritza eta
gure artean. Hala ere, Tolosan bide
onetik goazela iruditzen zait.
Euskal Herritarren eskubideak
urratzen ari diren bitartean, es-
kuak gurutzatuta egotea ez al da
tristea benetan? 
Ez nago eskuak gurutzatuta; zu? 
Orain dela ez horrenbeste Udale-
an ezker abertzalea egon zenean,
oposizioak ezarritako kartel, ma-
nifestazio eta abar onartuak eta
errespetatuak izan ziren. Orain
zergatik ez da beste hainbeste
gertatzen?
Orain lehen bezala ari gara ikuspe-
gi hortatik; hala ere, galdera alde-
rantziz ere ikus daiteke: zergatik
orduan kaleetan pintada gutxiago,
kolarik gabeko kartelak eta abar
egoten ziren eta orain jarrera beste
nolabaitekoa da? 
AHT proiektuak nola eragingo
dio San Estebango eta Montezku-
ko auzoei? [Karmen]
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Kaixo Karmen: Oraindik ez dago
garbi, exekuzio proiektuak ez dau-
delako, baina eragina izango da;
ikusi egin beharko da nola gestio-
netzen den; hor egongo gara elka-
rri laguntzeko. Eskerrik asko.
Zer esango diegu geure semeei
hemendik 20 urtera, hormigoiez
inguraturiko mendiek irla txikiak
diruditenean, nola azaldu AHT,
superportu, autopista, poligono
industrial, zentral termiko... gara-
pen jasangarriaren gezurrak beti-
koz irensten gaituenean? [tolo-
sar bat]
Kaixo tolosarra: Hala da; hala ere,
oraindik Tolosaldean %4 bakarrik
okupatua dago; beste guztia ber-
dea mantenduz. Mende hasierako
argazkiak ikusita lurraren aldake-
ta nabaria da.
Zertan datza zuen gizarte politi-
ka? [Jon]
Kaixo Jon: Lerro gutxitan eran-
tzutea zaila da, galdera oso zabala
delako; gure gizartean arazoak di-
tuzten kideei laguntzea eta eskutik
joatea izango litzateke gure helbu-
rua, euren giro, kontestutik ahal
den gertuena egonik.
Nola ikusten duzu immigrazioa-
ren fenomenoa Tolosan? Zer egi-
ten ari zarete udaletxetik gai ho-
nen inguruan? 
Lan handia egiten ari gara, ez uda-
letxetik bakarrik, Tolosaldea Ga-
ratzenetik ere bai. Asko ari gara ere
Tolosan ditugun talde zoragarri
batzuei esker. Desberdintasunak
desberdintasun elkarrekin bizi-
tzeko, gozatzeko eta sufritzeko
balditzak sortzen lagundu behar
dugu; hori ez da gure lana bakarrik;
guztiona baizik. Animo.
Zer eskatu diozu Olentzerori? 
Nere familiarekin denbora gehia-
go; egoteko, bizitzeko, hitz egite-
ko... Eskerrik asko.
Nola egiten da Eudeleko lehenda-
kari eta alkatea, biak batera izate-
ko? 
Jakingo duzun bezala, Eudeleko
buru izateko hautagai izan behar
da; dendarien talde baten egoteko
dendaria izan behar den bezala;
hala ere, normalean arazo berdi-
nak egoten dira leku guztietan eta
horrek asko laguntzen du infor-
mazioa eta abar edukitzeko; eta
horretaz aparte oso talde onak
daude bai udaletxean, bai eta Eu-
delen ere.
Begirunea pizten dizun pertso-
naia historikoa? 
Gerra Zibilean erbesteratu zen
jende guztia, gu baina lehenago
borrokatzen aritu den jende guz-
tia.
Zumardi Handiko aparkalekuari
buruz galdetu nahi nizuke. Zerga-
tik TAO makinak jarri? [Andoni]
Kaixo Andoni: Lurra mugatua; ko-
txe kopurua handitzen; lurra ges-
tionatu egin behar da; hori da saia-
tzen ari garena egiten; hala ere,
gehiago gustatuko litzaidake Zu-
mardia Zumardi bezala errebein-
dikatzea, aparkalekua izatea bai-
no.
Eudeleko buru egin eta lehen
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adierazpenetan bizkarzainen es-
kubideen lehentasuna jarri diozu
zure buruari. Eta, non geratzen
dira, Tolosako ANV-EAE bozkatu
dugunon eskubidea? [Amaia]
Kaixo Amaia: agian nere lehen hitz
guztiak irakurri behar dituzu; ho-
rrek esan nahi du agian informzaio
pixka bat falta zaizula; han bertan
esan nuelako guztiek behar dutela
lekua udaletxe guztietan.
Gipuzkoako herri askotan ibil-
tzen naiz autoarekin lana dela eta.
Hala ere, arazo latzenak Tolosan
izaten ditut aparkatzeko. OTA
ere, garestiena dago. [Unai]
Kaixo Unai: Dakizun bezala mo-
mentu honetan 700 plaza eraiki-
tzen ari gara; hala ere, lan orduetan
Tolosan ez dut uste arazo handirik
dagoenik aparkatzeko; arazoa
arratsaldeko 7etatik aurrera sor-
tzen da normalean.
Tolosaldea Garatzeneko ardura-

dun nagusia izanik, noizko iritsiko
da ‘28 kanala’ herri txikietara?
Diskofestaren harian, hautes-
kunde-kanpainan sarrerarik ez
kobratu eta hauteskundeak ira-
bazitakoan bai?  [Tolosatik kan-
pokoa]
28 kanala dela eta saiatuko naiz
ikusten zein izan daitekeen ara-
zoa; hala ere, orain gutxi Tolosal-
deko administrazio kontseilua
sortu berria da, eta hitz egingo
dugu herri guztien artean. Disko-
festaren gaia dela eta informazio

okerra duzula iruditzen zait, hau-
teskundeak baino lehenago ere
kobratzen zen eta.
Voith eko etxeak edo ia auzoa
izango dugun hortan, zerbitzurik
jartzea pentsatua al dago? [Lier-
ni]
Kaixo Lierni: Bai halaxe da; plane-
amenduaren diseinuan bertan
dago eta nere ustetan oso leku poli-
ta eta ederra geratuko da; hala ere,
ez hor bakarrik; herri osoa dugu
erreferente Gipuzkoan eta euskal
Herrian eta horretan ere apaltasu-
nez baina harro egon beharrean
gaude.
Izan dugun zubian, horrelako fes-
tatxoak prestatzea interesgarria
iruditzen zait. Beste edozein ai-
tzakiarekin ere gehiago antola-
tzeko asmorik ba al duzue? [M.
Jose]
Kaixo Mari Jose: Arrazoi duzu;
saiatuko gara horrelakoak antola-

tzen, ez horiek bakarrik, zinea, ki-
rola e.a. Eskerrik asko.
Abiba edo festa horretara joaten
diren gaztetxoak ez al dira gazte-
egiak? Behar bada 16tik gora izan
beharko luke. [Begoña]
Kaixo Begoña: Eztabaida hori ireki
nahi dugu gurasoekin batera; eu-
ren batzordeetan eztabaidatuko
dugu, hala ere, famili bakoitzaren
erabakitzeko eskubidean ere ba-
dago.
Oso gustora egoten gara Topale-
kuan, ekintza asko ditugu eta gai-

nera eguraldi hotzarekin ongi
egoten da, pentsatu al duzue za-
baltzea edo handitzea? [Ainara]
Kaixo Ainara: Bai ari gara aukera
ezberdinak ikusten ea lortzen du-
gun. Eskerrik asko.
18/98 delako kasuarekin loturik
40 baino gehiago herritar atxilo-
tu dituzte. Honen aurrean zure
gaitzespenik ez? [Lohitzun]
Kaixo Lohitzun: Eta... zergaitik
esaten duzu gaitzespenik egin ez
dudanik? Nik giza eskubide guz-
tien alde egingo dut borroka, jende
gehientsuenak bezala.
Zer sentitzen da Alderdien Legea
injustutzat kalifikatu, hau ekidi-
teko eta herri borondatearen ara-
berako Udala osatzeko tresna
(LOREG 92.2) eskuetan izan eta
ezer ez egitean? [Maialen]
Kaixo Maialen: Aukera egongo ba-
litz; horretarako borondate asko
behar dira; elkarrizketa, baikorra
izatea, pakezalea... orduan lortzen
da. Demokrazia gehiagorekin lor-
tzen da, ez koakzioak edo biraoen
bidez.
Zergatik hainbeste hitz polit adie-
zazpen askatasuna, berdintasu-
na... eta gero, herritarrok Tolosa-
ko kaleetan jarritako kartelak
kentzeko agindua? [Josu]
Kaixo Josu: Nola gezurtatuko dut
egia den zerbait? Horixe kartelak
kentzen direla; guztiak, eta jendea-
ren kontrakoak direnak, zuzene-
an; baina kartelak beti bezala aste-
an behin kentzen dira; udaletxea-
renak, edozeinenak; baina esan
dugun bezala norbaitekin sartzen
direnean segituan. Hor ere pixka
bat ikasi beharra daukagu; lekuak
ere jarri beharko ditugu kartelak
jarri ahal izateko, eta arauen bat
ere. Eskerrik asko.
Zenbateko gastua suposatzen
dio Udalari Txuletaren Festak eu-
rotan?  [Mikel Jauregi]
Kaixo Mikel: Datuak oker ez badi-
tut, 70.000 euroko kostua eta
60.000 bat euroko sarrerak; beraz,
10.000 inguruko galera.
Non ikusten duzu zure burua
etorkizunean? Gasteizen agian? 
Ez, Tolosan; Tolosa beti beti Tolo-
sa, Tolosa beti aurrera.
Ez al duzue asmorik alokairu so-
zialak planteatzeko? [Santi]
Kaixo Santi: Orain egiten ari dire-
na Usabal kiroldegiaren ondoan
batzuk sozialak dira eta Voith-en
ere seguruenik joango dira; orain

ixten ari gara Eusko Jaurlaritzare-
kin.
1-Noizko TDT Tolosan? 2-Zaku-
rren kaka zenentzako? 3-Obrak
egitea ondo deritzot, baina hauek
egiten dituzten kalteak, noren ar-
dura. 4-Hainbeste obra eta orain-
dik Tolosa guztian espaloiak ze-
har bideetan murriztu gabe... 5-
Guinnessean sartu daiteke
Tolosa kotxeen reduktoreak kon-
tatzen baditugu herri guztian.
[J.R. Goikoetxea]
1.TDTarena ez dakit, saiatuko naiz
galdetzen; korreoren bat bidali ie-
zaidazu faborez 2. Norberarentza-
ko 3. Ardura: eragiten dutenean;
guri zaintza tokatzen zaigu 4. Ez
dut ulertzen 5. Uste dut erantzun
dudala. Eskerrik asko.
Herritar guztien alkatea omen
zara. Ezagutzen al dituzu preso
dauden zure herritarren egoe-
rak? Zerbait egiten dezu egoera
hau aldatu dadin? [Tomas]
Kaixo Tomas: Presoak bai daude-
la; egin? Bai, agian norbaitek pen-
tsa dezakeena baino gehiago eta
egin beharko nukeena baina gu-
txiago.
Orain arte udaletxeak zituen ba-
tzordeak irekiak ziren. Orain zer-
gatik ez? [Aitor]
Kaixo Aitor: Batzordeek orain arte
zeuden bezala jarraitzen dute.
Noiz arte Tolosan Guardia Zibila-
ren kuartela? [Mireia]
Kaixo Mireia: Ez dakit.
Tolosako Udaltzainen arduradu-
na ertzaina omen da. Zergatik eta
zertarako? [Mireia]
Kaixo Mireia: Udaltzain Buru on
bat dugu. Zertarako? hobeto anto-
latzeko eta herria hobeto eduki-
tzeko.
Aupa Jokin. Inork ez al dizu esan
komunikabideetan azaltzea asko
gustatzen zaizula? [Xabier]
Kaixo Xabier: Tolosako herria da
puri purian dagoena; zortea dugu
horrelako herria izateaz; pozga-
rria da.
Disko festa gehiago izango al
dugu? izugarri ondo pasatzen da
bertan! [Ane]
Kaixo Ane: Seguruenik urtarrila-
ren 12an.
Gaur egun, ezker abertzalea Es-
painiaren pertsekuzio eta erre-
presioa jasaten ari dela uste al
duzu? [Patxi]
Kaixo Patxi: Bai halaxe dela uste
dut.
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Irurako biltegian, argazkian, edo Tolosako dendan Kilometroetako arropa eta osagarrien aukera zabala dago. I. GARCIA

Kilometroak 2008 egitasmoaren baitan egunotan garrantzi handia duena
arropa eta osagaien salmentarena da. Irurako biltegian, Tolosako dendan
zein azoka eta jai ezberdinetara egiten diren irteeretan aurkitu daitezke.

Opari aproposak
IMANOL GARCIA

I ruran egingo da Kilometroak
2008ko jaialdi erraldoia eta
dagoeneko ekitaldiak eta egi-

tasmoa egiten eta prestatzen ari
dira. Horietako bat Kilometroeta-
ko arropa eta osagaien salmenta
da. Orain, Eguberrien garaian, lan
handia izaten ari dira Salmenta ba-
tzordekoak.

Bi puntu garrantzitsu ditu ba-
tzorde horrek. Alde batetik Tolo-
san dagoen denda, Kutxak utzita-
koa, eta bestetik, Irurako biltegia,
Miguel Mari Lasa herritarrak utzi-
tako lokalean dagoena. Bi salmen-
ta leku horiei gehitu behar zaizkie
datorren urrira arte egingo dituz-
ten irteerak.

Guztira 18 lagun daude Salmen-
ta batzordean sartuta. Karmen
Izagirre biltegiko arduradunak
azaltzen duenez, «Irurako jende-
az gain, eskualdeko herrietatik
etortzen dira boluntarioak». Pasa-
tu den urriaren bukaeran dagoe-
neko martxan hasi ziren bolunta-
rioak.  «Biltegian produktu guztiak
jasotzen ditugu eta hemen bakoi-
tza bere lekuan kokatu, etiketak ja-
rri, Tolosako dendara bidali behar
dena prestatu, irteeretara eraman

behar den guztia prestatu... Hori
dena egin behar dugu», zehazten
du Izagirrek.

Boluntario lanetan
Iruran bizi den Rosa Blanco eta
Maribi Odriozola anoetarra dira
biltegian aritzen diren bi bolunta-
rio. Blanco egun haurdun dago eta
beraz, etorkizunean Ikastolako
gurasoa izango da. Odriozola lagu-
nek deituta sartu da boluntario la-
netan. Gurasoak, aiton-amonak,
guraso ohiak, ikasle ohiak... edo-
zein dago prest esku bat botatzeko
Kilometroen egitasmoan.

Blancok eta Odriozolak azal-
tzen dutenez, «giroa oso ona da
gure artean». Salmentak ere itxu-
roso dabiltza. «Biltegia zabaldu ze-
nean jende asko etorri zen eta
orain Eguberrien garaian ere ikus-
ten da mugimendua».

Arropa eta osagarri mota ugari
daudela nabarmentzen dute bi bo-
luntarioek. «Denetarik dago», dio-
te. «Hoberena Irurako biltegira
etortzea da edo Tolosan dagoen
dendara joatea, eta produktuak
ikustea». Garai hauetan opariak
erosteko leku aproposak direla
gaineratzen dute.
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Eguberrietarako hainbat
ekitaldi antolatu dituzte 

Irura ›› Haur, gazte zein
helduentzako egongo dira
hainbat aukera: antzerkiak,
irteerak, Olentzero, Errege
Magoak, meriendak...

ERREDAKZIOA

Egitarau oparoa izango da Iruran
Eguberrietarako. Loatzo musika
ikasleek eman zuten kontzertua-
rekin hasi ziren ekitaldiak eta gaur,
17:00etan, Gaztelekua Eguberrie-
tako ikurrekin apaintzeko ekital-
diekin jarraituko dute.

Hilaren 24ean, 11:30ean San Mi-
gel plazan hamaiketakoa egingo
dute abesten aritutakoekin.
19:00etan, plazan ere, jaiotza bizi-
duna eta Olentzeroren etorrera
gabon-kantez alaituta. Hilaren
25ean, 11:00etan Eguberri Egune-
ko meza nagusia izango da.

Hilaren 26an, 17:30ean, Trinke-
teko ekitaldi aretoan, haur eta gaz-
tetxoentzat, Poli eta Moli pailazo-
ak. Gaztelekuan, 17:30ean, 12 ur-
tetik 17 urte bitartekoentzat, Olen-
tzeroren opariak irekitzea eta bin-
goa.

Hilaren 27an, 17:30ean, Trinke-
teko ekitaldi aretoan, haurrentzat
ipuin-kontaketa, jokuak eta ludo-
teka. Horrez gain, Txuri Urdin
izotz jauregira irteera 12 urtetik 17
urte bitartekoentzat.

Hilaren 28an, 17:00etan, Zaha-
rren Biltokian haurrentzat ipuin-
kontaketa herriko jubilatuen aho-
tik. 22:30ean, Trinketeko ekitaldi
aretoan, Bota patsa antzezlana
Iker Galarza eta Joseba Usabiaga
aktoreekin.

Hilaren 30ean, meza abestua.
Ondoren Eguberritako abestiak
eta Aita Donostia abesbatzaren
emanaldia. Hilaren 31ean, 10:00-
etan San Migel plazatik aterata,
mendi-ibilaldia Loatzo mendira
eta egun pasa.

Urtarrilean ere hainbat aukera 
Urtearen hasierarekin, urtarrila-
ren 1ean, 11:00etan elizan Urtebe-
rri Eguneko meza nagusia. Urta-
rrilaren 2an, 17:30ean, Ikastolako
ekitaldi aretoan haur eta gaztetxo-
entzat Toni La Sal Birusak erasoan
txontxongilo emanaldia. 17:30ean,
Gaztelekuan, 12 urtetik 17urte bi-
tartekoentzat karaokea. 

Urtarrilaren 3an, 17:30ean, Ikas-
tolako ekitaldi aretoan,  Txan Ma-
goa haur, gazte eta helduentzat.
Urtarrilaren 4an, 17:30ean, Trin-
keteko ekitaldi aretoan: haur, gaz-
te eta helduentzat antzerkia Irura-
ko haur eta gaztetxoek prestatua. 

Urtarrilaren 5ean, 18:00etan,
txokolate beroa bizkotxoekin San
Miguel plazan. 18:30etik aurrera
kalez kale Errege Magoen etorrera
eta  opari banaketa.

Bidezko merkataritzako
produktuen azoka, bihar 
Irura-Anoeta ›› Bi
herrietako Atxupi aisialdi
taldeak antolatu du;
Irurako plazan egingo dute
11:30etik 14:00etara.

ERREDAKZIOA

Irurako eta Anoetako Atxupi tal-
deak bidezko merkataritzako azo-
ka antolatu du biharko. Irurako
plazan egingo dute, 11:30etik

14:00etara.  Atxupi elkartetik azal-
tzen dutenez, «bidezko merkatari-
tza ohiko merkataritzaren aurrean
alternatiba bat da. Irizpide ekono-
miko soilen aurrean, giza baloreak,
duintasuna, elkarrizketa eta langi-
leen errespetua hartzen du kon-
tuan».

Atxupi taldeak bidezko merka-
taritzak bere helburuak nola bete-
tzen dituen ere zehaztu du. Alde
batetik, «Hegoaldeko ekoizle txi-
kien bizi baldintzak hobetzen due-
lako». Bestalde, «herri pobreen ga-
rapen soziala bultzatzen duelako,
osasun arloan, hezkuntzan, azpie-
gituretan,...». Bertako herrien kul-
turari «eusten laguntzen diolako»
ere, azaldu dutenez. Ekoizle txi-
kiei «merkatu berriak zabaltzen
dizkielako» da beste modu bat.
Horrez gain, «munduan zehar mi-
laka lagunen garapena bultzazten
duelako». Eta azkenik, bidezko
merkataritzako produktuak «kali-
tatezko produktuak direlako».

Atxupi aisialdi taldeak gonbida-
pena luzatzen du bidezko merka-
taritzaren produktuen azokara
joan eta erosketak egiteko.

›› ORDUTEGIAK ETA IRTEERAK

]Tolosako denda.Ohiko ordute-
gia: astelehenetik ostiralera
17:00etatik 20:00etara eta larun-
batetan 09:30etik 13:00etara.
Eguberrietan: hilaren 24ean eta
31ean 09:30etik 13:00etara; hila-
ren 26, 27, 28, 29 eta urtarrilaren
2, 3, 4, eta 5ean, 09:30etik
13:00etara eta 17:00etatik
20:00etara. Denda Kale Nagusian
dago.
] Irurako biltegia.Ohiko ordute-
gia: asteartetan 17:00etatik

20:00etara eta larunbatetan
11:00etatik 13:00etara. Eguberrie-
tan, ohiko ordutegiaz gain, asteaz-
kenetan 17:00etatik 20:00etara
eta ostegunetan 11:00etatik
13:00etara eta 17:00etatik
20:00etara.
] Irteerak.Gaur, Tolosako Azoka
Berezian, Arrasaten eta Mutrikun
izango dira postuak. Hilaren 26an,
Zestoan eta Ordizian, bertan egin-
go diren azoketan. Hilaren 29an,
Elgoibarren.



Marian Lazkano alkatea eta David Zapirain herenegun, aurkezpenean.N. URBIZU

‘Zizurkil, aldaketa haizeak 1800-1950’
historia liburua argitaratu dute
Zizurkil ›› David Zapirainek
egindako herriari buruzko
3. liburuarekin 150 urtetan
zehar jasandako aldaketak
aztertu nahi izan dituzte. 

NEREA URBIZU

Zizurkil herriari buruzko hiruga-
rren liburua herenegun iluntzean
aurkeztu zuten: Zizurkil, Aldaketa
haizeak (1800-1950). David Zapi-
rainek bildu du informazioa. Zi-
zurkilgo Udalak duela bi urte
proiektu interesgarri bat jarri zuen
abian: herriari buruzko liburuen
argitalpena, eta 2005etik gaur
egun bitartean hiru atera ditu. 

Liburu berri hau «egungo gizar-
terantz, gizarte modernoaren ku-
deaketaz» ari da. 150 urte horiek
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Zesta-puntako
hiru egunetako
Urtezahar
Lehiaketa
antolatu dute

ERREDAKZIOA

Tolosako Beotibar Zesta-Punta el-
karteko kadeteek bihar Gipuzkoa-
ko Txapelketako finala jokatuko
dute Donostiako Balda frontoian,
10:30ean. Bikotea Lopez-Esnao-
lak osatzen dute eta aurkariak Zu-
maiakoak izango dira.

Bestalde, Urtezahar Lehiaketa
torneoa antolatu dute 28an, 29an
eta 30ean Beotibarren, kadeteen
mailan. Euskal Herri osoko ordez-
kari onenak ariko dira. Finalak
30ean jokatuko dituzte, igandean.

ikertu ditu eta «jasandako aldake-
tak aztertzea du helburu». Marian
Lazkano alkateak esan bezala, «fa-
milian oinarritzen zen gizarte ba-
tetik ekintza instituzionalaren ar-
datz gizabanakoa bihurtu zen gi-
zartera nola pasa zen ulertarazi

nahi dugu». David Zapirainek argi
adierazi nahi izan zuen «gerra,
eman diren aldaketa horiek zein
jarraipen izan zuten eta gerra oste-
aren eraikuntza hori» ez dituztela
landu liburu honetan», hauek bes-
te lan baterako utzi beharko dituz-

te. Jendeak interesa erakutsi zuen
aurkezpenaren ondoren, hainbat
galdera eginez.

Idazlearen arabera, lan neke-
tsua izan da eta hutsuneak badau-
de, baina gutxinaka ari dira Zizur-
kili buruzko historia eta ondarea
osatzen. 

Tolosako artxiboan
Liburu honetan aurki daitezkeen
datu eta dokumentu asko Tolosa-
ko artxibategitik lortu ahal izan di-
tuzte. Batez ere, hirigintzari da-
gozkionak, hau da, «lursail batzuk
noiz pasa ziren hirigintzarako era-
bilgarriak izatera». 

Liburua bi zati argitan dago ba-
natuta: tradizioa alde batetik, eta
bestetik, elementu berriak. Libu-
rua udaletxeko bulegoetan lor dai-
teke.

Amezketako
Gazte Taldearen
10. urteurrena
ospatzeko, gaur,
triki-poteoa 

ERREDAKZIOA

Amezketako Gazte Taldeak 10
urte bete ditu eta abenduan zehar
hainbat ekitaldi prestatu ditu. Tar-
tean, gaurkoa. 19:00etan trikipote-
oa egingo dute plazatik abiatuta.

10 urte hauetan zehar jende
asko pasa da AGTtik, eta denek
egin dute lan. Ahalik eta jende
gehien bildu nahi dute plazan
20:00ak aldera, argazki erraldoia
egiteko. Ondoren, pilotalekuan
afaria egiteko asmoa dute, norbe-
rak berea eramanez, eta sagardoa
Gazte Taldearen esku utzita.

Dantzaldia, ondoren
23:00etan dantzatzeko taldea
izango da bertan: Joxpa taldea.
Goizaldean, berriz, txokolatea. 

Etxean egindako produktu naturalak izan ziren salgai. Txistorra jateko aukera ere izan zen.N. URBIZU

San Tomas koloretsu eta goxoa izan da 
Abaltzisketa ›› Txerririk ez
da izan plazan, baina
herritarren produktu goxo
eta erakargarriek jakin izan
dute hutsune hau betetzen.

N. URBIZU

Santomasak Abaltzisketan azoka
berezi batekin egiten dute: egun
ederra izan zen atzo ere, urtero be-
zala, beroa eta hurbila, herritarrek
goxatutakoa. 

Altzoko, Berrobiko eta Ikaztegi-
tetako eskolakoak gonbidatu zi-
tuzten eta hauek ere txistorra jate-
ko aukera ez zuten galdu. Txisto-
rra eta taloez gain, eskuz egindako
artilezko arropa, eztia, barazkiak,
gaztain erreak, pastelak eta postre-

ak izan ziren, plazari kolorea ema-
nez. Aurten, txerritxoen falta so-
matu da: oilarrak zeuden bakarrik.

Udaletxeko arkupean Olentze-

roren panpina jarri zuten, jaiotza
batekin. Argazki proiekzioa ere ja-
rri zuten, azokako irudi ezberdine-
kin. 

Ez zen herriko inor falta; Santo-
masetarako jai xume bezain duina
prestatzen dute urtero, eta hala
egingo dute datozen urteetan ere.
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Atzo ikastetxeetan Olentzero eta Mari Domingiren etorrera ospatu zuten. Goian, Areso, Berastegi, Leitza etaTolosako (Samaniego) ikastetxeak. A.I. / N. G.

GUREAN DA IKAZKINA
Ikastetxeetan jai eta
jolasez inguraturik eman
zioten ongietorria urtea
amaitzear dagoela
esatera etorri den
Olentzero ikazkinari.

A. IMAZ-N. GARZIA

G ure bi eskualdeetara hel-
du da Olentzero edo
Olentzaro, Villabonan az-

pimarratzen duten bezala. Gure
herriaren mitologian azken urtee-
tan hizki handiz idazten den per-
tsonaia, menditik herrira jeitsi da,
urtea amaitzear dagoela esatera. 

Haurren poz eta negarrak
Abenduaren 24eko gauean, etxez
etxe ibiliko omen da Olentzero
opariak banatzen. Dirudienez,
ikazkinak jai egun hauetan biga-
rren lan bat aurkitu du; banaketa
enpresa bat zabaldu omen du. Zer
banatua berriz, urte guztiko iraba-
ziekin erosten du. Argi dago bihotz
ona izateaz gain, kartera beterik
duela Olentzerok. 

Ikastetxeetara atzo egindako bi-
sitetan, haurren poza eta negarrak
eragin zituen ikazkinak. Poza, opa-
riengatik izan zitekeen, negarrak
ulertzea hasera batean zailagoa da.
Baina pentsatzen jarrita, ia urte
guztia mendian pasatzen du Olen-
tzerok eta herrira jeisten denean;
igitaia, legatza, arraultzatxoak,
ikazkin aurpegi belztua, pipa, boti-
lardoa eta begi gorriak ekartzen
ditu. Gauzak horrela, ez da harri-
tzekoa txikienak negarrez hastea. 

Jaia eta jolasak
Ikastetxe gehienetan harrera jai
eta jolas artean egin zioten atzoko-
an Olentzerori. Zenbait herritan
berriz, Mari Domingi lagun zuela
agertu zen ikazkina. Azken urtee-
tan bikotekide duen emakume ixil
eta dotorea. 

Heldu da Olentzero beraz bi es-
kualdeetara. Urtearen azkena iri-
tsi da eta ondorioz gabonetan aur-
kitzen gara. Ikazkinak mendiko
eguneroko lan gogorrak ahaztu
egin nahi ditu egun hauetan, goxo-
tasunera urbilduz. Ba ote daki las-
ter mendira itzuli beharko duela?

HHilberria

Mª ISABEL ORIA URANGA
Andrea

Abenduaren 20an hil zen, 66 urte zituela, Elizakoak eta Aita Santuaren  Bedeinkapena hartu ondoren.
– Goian bego –

Senarra: Gotzon Albisu; seme-alabak: Jon, Izaskun eta Javier Otxoa; bilobak: Itsaso, Manex, Lide eta Ander; anai-arrebak: Mª Mila-
gros eta Jose Luis; ezkon anai-arrebak, ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideak. Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete
eta arren etor zaiteztela GAUR LARUNBATEAN,  19:00etan, SAN JOSE OBRERO parroki elizan egingo den hiletara. Aldez aurretik,

mila esker.

ERRENTERIA, 2007eko 
abenduaren 22an

Helbidea: Hondarribia kalea 5-4 C
OHARRA: Gorputza Zentolen Tanatorioan dago larunbata goizeko hamarrak arte
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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
]Autoa. Volkswagen Passat.
2004. 1.900 TDI. 130 zaldi. Deitu:
620 72 76 91.

]Autoa. Golf 1.9 TDI. 150 zaldi.
630 15 39 83. 
]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 arrazakoa.
Txuri-beltza, emea. Berastegin
aurkitu dute. 686 96 70 31. 

Iragarki laburrak

›› EGUBERRI BEZPERA, HERRIZ-HERRI

ADUNA
]08:00etan.Muskil Elkarteak an-
tolatuta, presoen aldeko Gabon
kantak kantatuko dituzte herrita-
rrek Adunan barrena.
]09:15ean.Herriko plazatik Gu-
raso Elkarteak antolatuta, etxez-
etxe kantuan arituko dira. Bi talde-
tan banatuko dira, batzuk autobu-
sez joango direlarik. Eguerdian
berriz, Txulobi elkartean hamaike-
takoa edo bazkaria egingo dute,
orduaren arabera.

ALBIZTUR
]19:00etan.Elanetik kalejiran
aterako dira herritarrak, eta Kale
Nagusia zeharkatu ondoren pla-
zan bilduko dira.

ALEGIA
]11:00etan. San Juan eskolako
ikasleek kaleetan zehar abestuko
dute.
]17:30ean.Larraitz auzotik abia-
tuta, Txintxarri Abesbatzako kide-
ak Olentzero inguruan dutela kan-
tari ibiliko da.
]18:30ean.Olentzero udaletxean
egongo da.

ALKIZA
]09:00etan.Olentzero eskolara
joango da haurrekin egotera. On-
doren, ikasleak baserriz baserri jo-
ango dira gabon abestiak kanta-
tzeko asmoz.

AMEZKETA
]09:30ean.Lehen Hezkuntzako
haurrak Ugartetik aterako dira, eta
baserriz baserri abestuko dute, az-
kenik, Amezketako sarreran beste
haurrekin elkartuko dira.
]Eguerdian.Ondoren bazkaria
egingo dute, gurasoek antolatuta,
hain zuzen ere.

ANOETA
]18:00etan. Isastitik irtengo dira,
Loatzo Musika Eskolako ikasleek
eta Gazte Asanbladako trikitilari
eta panderojoleek alaiturik. Solko-
rre eta Igarabidetik igaro ondoren,
plazan Olentzerori ongi-etorria
egingo zaio: Udal Dantza Eskolako
ikasleek dantza egingo dute, Ber-
tso Eskolako ikasleek berriz ber-
tsoak kantatuko dituzte eta Gazte
Asanbladakoek azkenik gutuna
irakurriko dute . Ondoren, denen
artean kanta bat abestuko diote
Olentzerori.
]Ondoren.Olentzerok goxokiak
banatuko ditu hurbiltzen diren
ume eta gaztetxo zein helduan ar-
tean.

ARESO
]18:30ean.Umeak etxez etxe ibili
ondoren Mañenea etxeko atarira
iritsiko da Olentzero, ondoren de-
nak batera, elkarrekin plazara jai-
tsiko dira.

ASTEASU
]09:30ean.LH 4, 5, eta 6. maila-
ko haurrak kantari abiatuko dira
herrian barrena.
]11:00etan.Gainontzekoak kan-
tari abiatuko dira.

]12:00etan.Frontoian elkartuko
dira Olentzerori harrera egiteko
asmoz.
]18:30ean.Presoen aldeko kaleji-
ra antolatu dute herrian zehar:
«Euskal presoen eskubideen alde
eta Nekaneren askatasunaren
alde» lelopean.

BEDAIO
]15:00etan.Gabon kopla zaha-
rrak baserriz baserri abestuko di-
tuzte herritarrek.

BERASTEGI
]09:00etatik 14:00etara.Plaza-
tik kantuan irtengo dira. Kamioi
batean jaiotza eramango dute eta
haur eta gurasoak atzetik joango
dira herrian barrena.
]Ondoren.Biltokin bazkalduko
dute.
]15:00etatik 19:30era.Berriro
kantuan jarraituko dute, jaiotza-
dun kamioi eta guzti.

GAZTELU
]Goizean.Urtero bezala eta ohi-
turari jarraituz herriko gazte eta
haurrak baserriz baserri eskean
ibiliko dira goiz guztian zehar.
]18:00etan.Olentzeroren jaitsie-
ra egongo da, Larte menditik iritsi-
ko delarik.
]Ondoren.Opariak banatuko di-
tuzte herriko elkartean, Olentzero
bertan egongo delarik.

IBARRA
]09:00etan.Amnistiaren aldeko
Olentzeroegitarauaren barnean,
gosaria egingo dute herriko plazan
elkartu ondoren.
]11:00etan.Kantuan ariko dira
herritik barrena, presoen alde 
dirua bilduz.
]19:00etan.Tolosako Triangulo-
ra joango dira, bertan Etxeratek
deitu duen manifestazioan parte
hartzeko asmoz. 
]15:30ean.Eliz elkarteek eta ko-
rukoak gabon kantak abestuko di-
tuzte herrian zehar.

IKAZTEGIETA
]18:00etan.Herritarrek Olentze-
rori plazan itxarongo diote, bera
Orendaingo mendietatik etorriko
baita.

IRURA
]11:30ean.San Migel Plazan ha-
maiketakoa egingo dute abesten
ibili direnekin.
]19:00etan.San Migel Plazan,
«Jaiotza biziduna» eta Olentzero-
ren etorrera ospatuko dute gabon
kantez alaitua.

LARRAUL
]14:30ean.Nahi duten herritar
guztiak elkartuko dira plazan. Gero
baserriz baserri joango dira abes-
ten.

LEABURU-TXARAMA
]16:00etan.Leaburu sarreran,
Andoni Otagiri bidaltzeko argaz-
kia aterako dute.
]Egunean.Herriko haur eta gura-
soak kantuan ibiliko dira.

LEITZA
]12:00etan.Eskolatik umeak jan-
tzita aterako dira, Olentzerorekin.
Herritik buelta egin ondoren pla-
zan bilduko dira. Olentzeroren la-
guntzaileak eskutitzak jasoko di-
tuzte eta goxokiak banatuko dituz-
te.
]18:30ean.Olentzeroren etorre-
ra Gazteluneko herrian. Txistua
joko dute eta umeek bertsoak kan-
tatuko dituzte. Ondoren, kalejira,
Olentzero gurdian eramango
dute.
]Ondoren.Plazan ongi-etorri eki-
taldia. Txabolatxo bat jarriko zaio
Olentzerori, eta Maimur pertsonai
mitologikoaren bisita izango du,
eta elkar ezagutuko dute. Dantza
emanaldia eskainiko dute herriko
dantzariek.

ORENDAIN
]09:00etan.Plazatik aterata ko-
plak eta gabon kantak abestuko
dituzte, baserriz baserri.

TOLOSA
]17:30ean.Olentzero Montez-
kue menditik jaitsiko da eta hau-
rrak San Frantzisko elizaren atzean
bilduko dira (San Juan Kalean).
]18:00etan.Kalejirari hasiera
emango zaio trikitilariekin, ondo-
rengo ibilbidea jarraituko dute:
San Juan kalea, Soldadu kalea,
Trianguloa, Korreo kalea, Plaza
Berria, Kale Nagusia, Plaza Zaha-
rra, Zerkausia.
]18:05ean.Trianguloko arkupe-
tan abesbatzak bilduko dira Olen-
tzerori abesteko.
]18:20ean.Plaza Berrian txala-
partariek Olentzeroren etorrera
iragarriko dute, Udaberriko hau-
rrek dantza egingo dute eta San
Bernardo eta Kazkabarrako hau-
rrek bertsoak abestuko dituzte.
Plaza Zaharrean Udaberriko hau-
rrek Olentzerori Agurra dantzatu-
ko diote eta Zerkausian haurrek
Olentzerorekin egoteko aukera
izango dute.
]19:00etan.Etxeratek deituta,
manifestazioa egingo da Trinagu-
lotik aterata. 

VILLABONA
]18:00etan.Olentzaro eta Mari
Domingi Otsabiko plazara jaitsiko
dira. Aurretik pintxoak banatuko
dira bertan. Gero kalejiran Errebo-
te plazara joango dira, bertsolari,
dantzari, musikari, abeslari eta
parte hartu nahi duten herritar
guztiekin.
]19:00etan.Errebote plazako
oholtzan, haurrek Olentzarorekin
eta Mari Domingirekin egoteko
aukera izango dute. Intxaurrak eta
gaztain erreak banatuko dituzte
bertan.

ZIZURKIL
]Goiza.San Millan ikastetxeko
umeak baserrietan abestuko dute
eta Pedro Mari Otaño eta Jesusen
Bihotza ikastolako umeek Elbarre-
na auzoa alaituko dute. Ondoren,
Urkamendi elkartean hamaiketa-
koa.

Altzotik herenegun sartu zen Olentzero gure eskualdeetara.. ASIER IMAZ.



Azoka
]Tolosa. Gabonetako Azoka Be-
rezia San Frantziskon, Plaza Zaha-
rrean eta Triangulon. XIV. Odolki
Lehiaketa ere egingo dute.
13:00etan jakingo da irabazlea
zein den.

Deialdiak
] Ibarra. Kirol Astearen barruan,
mahai tenisa 10:00etan eta biga-
rren mailako mahai tenis nor-
gehiagoka, 16:30ean Belabietan.
Ikaztegieta. Liburutegian Gabon
kanten entsegua, 15:30ean.
]Tolosa. Tolosako Musika Esko-
lako akordeoi eta koroko ikasleak,
Villabonako Eresargi Txiki abesba-
tzarekin batera, kalejiran irtengo
dira 11:00etan, eta Tolosako kalee-
tan zehar Gabonetako abestiak
kantatuko dituzte Koldo Tarrago-
na eta Arantxi Padilla zuzendari di-
tuztela.
]Tolosa. Txirri, Mirri eta Txiribi-
ton JR. pailazoen ikuskizuna Leidor
aretoan 17:00etan.
]Tolosa. Bonberenea txaranga
eta erraldoi eta buruhandien kon-
partsaren kalejira 11:00etan Alde
Zaharrean, eta bazkaria 14:30ean.

Zinema
]Tolosa. Conversaciones con mi
jardinero, 19:30ean eta 22:30ean,
Leidorren.
]Villabona. Michael Clayton filma
Gurea zineman 22:30ean. 
]Villabona. Betizu eta urrezko zin-
tzarriahaurrentzako filma, Gurea
zineman, 18:00etan.

›› GUARDIAKO FARMAZIAK
]Tolosa. Tolosa, MI. Kale Nagu-
sia, 7. 943 67 06 48.
]Leitza. Larraia, MI. Elbarren, 95.
112.

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

AAgenda

AAgurrak

VI. Ipuin Lehiaketako irabazleak sari eta guzti 
ZIZURKIL ]Teodoro Hernandorena VI. Ipuin Lehiketako sariak atzo bana-
tu zituzten Zizurkilgo Kultur Etxean. Ipuin Lehiaketa Udalak eta Euskara
sailak antolatzen du eta lehen aldiz 2001 urtean ospatu zen. Sari bana-
ketara jende ugari bildu zen eta 400 ipuinetik gora aurkeztu diren lehia-

ketan adin guztietako irabazleak aurkitzen ziren. Helduen mailan, Urtzi
Reguerok irabazi zuen lehen saria, Urkamendia lanarekin. Bigarren berriz
Ainitze Etxaniz gelditu zen Egurrezko Kaxa idatziarekin. Amaieran maila
guztietako irabazleak argazki ofiziala atera zuten. ASIER IMAZ

‹‹ Goiza Arratsaldea Tenperatura Bihar
2007-12-22

Eguraldia

›› 11°›› 7°

GOIZA HODEI ALTUAK
ARRATS.  HODEI ALTUAK
BEROENA 9°
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


