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Maria Jesus Bengoetxea, Rafael Munilla, Jokin Azkue eta Manu Isustiza, atzo eginiko aurkezpenean. I. TERRADILLOS

Bigarrengoz hartuko du Tolosak
Euskal Kirolaren Eguna igandean
Kirola ›› Goizean zehar, 
30 kirol modalitatetan
ariko dira Usabal
kiroldegian; nahi duen 
orok parte hartu ahalko du.

IÑIGO TERRADILLOS

Duela hiru urte ospatu zuten Tolo-
san Euskal Kirolaren Eguna, eta
aurten ere, bigarrengoz antolatu
dute bertan. Euskal Kirol Federa-
zioen Batasunak antolaturiko eki-
menak euskal kirolen ezagutza
bultzatu nahi du, eta horretaz gain,
«jai egun parte-hartzaile eta alda-
rrikatzailea izatea» du xede. Hala,
«indarrean dauden kirol modalita-
teetako Euskal Selekzioen nazio-
arteko ordezkaritza ofiziala alda-
rrikatu» nahi dute besteen artean,
eta «Euskal Kirolaren ordezkari-
tza Euskal Federazioen zein Eus-
kal Kirol Federazioen Batasuna-
ren inguruan indartu».

Helburu hauek oinarri hartuta,
30 kirol modalitate inguru ikuste-
ko aukera izango da VI. Euskal Ki-
rolaren Egunean, Usabal kirolde-
gian, igande honetan. Goizean ze-
har burutuko dituzte ekintzak, eta
«parte hartu nahi duen orori ire-
kiak izango dira». Begiraleak
egongo dira ekintzetan parte-har-
tzaileei lagundu ahal izateko, eta
kirolari entzutetsuak baita ere;
aurtengoan, Abraham Olano txi-
rrindulariak, Asier Muniain sur-
flariak eta Alberto Zerain mendi-
zaleak hartuko dute parte, hain zu-
zen ere.

Ekintza ugari
Pilota tailerrak, arku tiroketa, bo-
xeoa, badmintona, taekwondoa,
karatea, judoa, hockeya, txirrindu-
laritza, gimnastika erritmikoa, ige-
riketa, urpeko ekintza, kayak poloa
eta xakea izango dira, besteak bes-
te, Tolosako kiroldegian. Halaber,
ekimenaren baitan, Euskadiko
Halterofilia Txapelketa jokatuko
dute, eta larunbatean infantil mai-
lako lagunarteko hiruko saskibaloi
txapelketa izango da. Bestalde, en-
tzuten duten eta gorrak diren per-
tsonek osatutako euskal selekzio-
en arteko partida ikusteko parada
ere izango da. Jaialdiaren «izaera
ludikoari» erantzunez, umeentza-
ko jolasak ere antolatu dituzte, eta
Euskal Kirol Federazioen Batasu-
naren arropa eta produktuak sal-
tzeko denda ere jarriko dute.

Bestalde, igandean, VI. Euskal
Kirolaren Egunaren baitan,

13:00etan, Euskal Federazioen
omenezko oroitarria jarriko dute.

Kirolean «eredugarri»
Atzo egin zuten ekimenaren aur-
kezpena Tolosako udaletxean, eta
bertan izan ziren Maria Jesus Ben-
goetxea Euskadiko Kutxako or-
dezkaria, Rafael Munilla Euskal
Kirol Federazioen Batasuneko le-
hendakariordea, Jokin Azkue To-
losako Udaleko alkateordea,
Manu Isustiza Igeriketa Federa-
zioko lehendakaria eta Jose Luis
Arrieta Txirrindularitza Federa-
zioko lehendakaria.

Jokin Azkue gustura azaldu zen
Euskal Kirolaren Eguna bigarren-
goz Tolosan egingo delako; «es-
kertzekoa da gonbidatu izana eki-
mena berriro Tolosan egiteko, bai-
na egia da hau ez datorrela
ezerezetik, izan ere, Tolosak az-
piegitura egokiak ditu, eta aurrera
begira dituenak hobetzeko asmoa
ere badu». Horretaz gain, Tolosan
dauden kirol taldeen eta bazkide-
en «kopuru altua» ere nabarmen-
du zuen, «herri gutxi egongo baiti-
ra hainbesteko jarduera dutenak».

Rafael Munillak bere aldetik bi-
garrenez egingo dela Tolosan go-
goratzearekin batera, aurtengoa
seigarren urtea dela azaldu zuen,
eta ekimena antolatzea posible
egiten duten enpresen laguntza
eskertu zuen.

Hala antolatzaileek parte har-
tzera gonbidatzen dituzte herrita-
rrak, «gazte nahiz heldu, adin guz-
tietako pertsonek egiteko modu-
koak izango direlako»; horrela,
«ondo pasatzeaz gain, gurean egi-
ten diren kirolak ezagutu eta pro-
batzeko aukera izango baitu edo-
nork jai berezi honetan».
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EUSKAL KIROL FEDERATUA SUSTATZEA XEDE

Euskal Kirol Federazioen Batasuna 2003an gauzatutako euskal kirolaren
proiektu zaharra da. «Euskal Kirolaren federazio guztiak erakunde juridi-
ko bakarrean biltzea» da Jose Ramon Garaik zuzentzen duen erakunde-
aren helburu nagusia. Erakundearen babespean 48 kirol federazio dau-
de, 200.000 kirolari, Euskal Autonomia Erkidegoaren %10. «Euskal kiro-
la orokorrean eta federatutakoa zehazki sustatzea» dute helburu
nagusia. Halaber, «euskal selekzioak indartu» nahi dituzte, eta federazio-
ek eta kirolariek diru laguntzak errazago hartzeko esfortzua egitea eta fe-
derazioei gastuak gutxitzea daude euren egitekoen artean.

›› EGITARAUA

Urriak 24, etzi
]Saskibaloia.Emakumezkoen
zein gizonezkoen infantil mailako
hiruko txapelketa. 
]Kirol egokitua.19:00-21:00.
Areto futboleko Euskal Selekzioa.
Entzuten dutenak gorren aurka.  
]Gimnastika erritmikoa.16:00.

Urriak 25, igandea
]Oroitarria.13:00. Agintariek
oroitarria jarriko dute. Abraham
Olano, Asier Muniain eta Alberto
Zerain ohorezko gonbidatuekin.
]Urpeko ekintzak.10:00-15:00.
Urpeko bataioak. Hegaldun igeri-
keta erakustaldia. Hockey erakus-
taldia. Kirol urpekaritza erakustal-
dia eta stand-a.
]Xakea.11:00-15:00. Euskadiko
Txapelketa taldeka (xake azkarra,
aldi bereko sesioak eta xake itsua;
problemistak, erakustaldiak eta
garapenak).
]Badmintona.10:00-14:00. Eus-
kal Selekzioaren erakustaldia. Ki-
rolaren aurkezpena.
]Boxeoa.11:00-15:00. Boxeo olin-
pikoko erakustaldiak.
]Txirrindularitza.11:00-15:00.
Trialsin erakustaldia. Maniobrak
zirkuituan. 
]Kirol egokitua.11:30-13:30. Tan-
dem txirrindularitza eta gurpildun
aulkiko saskibaloia. 11:00-15:00.
Ikusmen arazoa dutenentzako xa-
kea eta arku tiroketa olinpikoa. 
]Halterofilia.11:00-13:00. Euska-
diko Emakumezkoen Criteriuma
(sustapena eta zabalkundea) eta
Euskadiko Senior Txapelketa.

]Hipika.11:00-15:00. Animalia-
rekin lehen kontaktua eta ibilal-
diak. 
]Judoa.09:00-12:00. Judo, aiki-
do, jiu jitsu, kendo eta wu shu era-
kustaldiak.
]Hockey.11:00-15:00. Erakustal-
dia eta sustapen jokoak. 
]Karatea.11:00. Kumite (borro-
kaldiak) eta kata (figurak eta for-
mak) erakustaldiak, emakumez-
koak eta gizonezkoak. Umeen era-
kustaldia . Proba teknikoak.
]Mendizaletasuna.11:00-15:00.
Eskalada ikastaroa eta boulder
proba.  
] Igeriketa.10:30-12:30. Erakus-
taldia.
]Padela.11:00-15:00. Erakustal-
dia.
]Pilota.11:00-15:00. Tailerrak, bi-
deoak eta erakusketa: Euskal pilo-
taren museoa.
]Piraguismoa.10:00-13:00. Ka-
yaka polo erakustaldia.
]Errugbia.11:00-15:00. Hastape-
na, erakustaldia eta txapelketa.
]Surfa.12:00. Asier Muniain ola-
tu handiko euskal surflaririk one-
nak autografoak sinatuko ditu.
11:00-15:00. Taula mekanikoa.
]Taekwondoa.Borroken erakus-
taldia. Pumse eta teknika erakus-
taldia. Hapkido Koreako defentsa
pertsonak erakustaldia.   
]Mahai tenisa.11:30-13:30. Infan-
til eta kadeteen erakustaldia.
]Arku tiroketa.11:00-15:00. Ti-
roa, doitasuna, basoko tiroa eta
senezko modalitateen erakustal-
dia, Euskal Selekzioaren eskutik. 

Guraso, irakasle
eta hezitzaileei
zuzenduriko
hitzaldia, 
azaroaren 6an

Hezkuntza ›› Barrearen
Eskolak antolatuta, 
Kultur Etxean izango da,
‘Bihotzetik hezi’ izenburupean. 

ERREDAKZIOA

Gurasoei, hezitzaileei eta irakasle-
ei zuzenduta, eta Tolosako Barrea-
ren Eskolak antolatuta, hitzaldi bat
egongo da azaroaren 6an, Kultur
Etxean, 19:00etan.

Bihotzetik hezi izeneko hitzaldia
Alonso M. Pulido Martinek eman-
go du. Irakaslea da, eta emozioetan
oinarrituriko hezkuntzan aditua,
barreterapian terapeuta eta erla-
xazioko begiralea, besteak beste.
Hezkuntzan 6.000 gazte eta gaz-
tetxo ingururekin izan du espe-
rientzia, 1.000 guraso ingururekin
eta 500 inguru irakaslerekin. Ho-
rietan guztietan izandako espe-
rientzia kontatuko du.

Hilaren 6an izango da hitzaldia,
eta 7an barrearen eskolan forma-
zio kurtsoa emango dute. Infor-
mazio gehiagorako 943 11 86 69
edo 688 80 08 00 zenbakira deitu
ahalko da.

Santa Maria Kapera 
ariko da etzi, Azkoitian
MUSIKA ]Tolosako Andra Mariko
Musika kaperak kontzertua eman-
go du etzi, Azkoitian, 17:00etan
hasita. Hain zuzen ere, Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiak urtero antola-
tzen duen Organo Erromantikoa-
ren Zikloaren baitan ariko da. 
Aldundiak Eduardo Mocoroa eta
Santa Maria Musika Kapera
omendu nahi ditu ekitaldi honekin.
Hala, Eduardo Mocoroaren lanak
eskainiko dituzte batik bat tolosa-
rrek, baina Felipe Gorritirenak ere
sartuko dituzte, eta baita haren
seme Ignacio Gorritirenak ere. 
Pastoral meza, Motete a Santa Ceci-
lia, Tu es Sacerdos, Gurtu dezagun
Jesus, Izaskungo Ama Birjinaren
ereserkia eta Motete Magnificat
izango dira abestuko dituzten kan-
tak. Joxeja Garcia, Axun Gaztaña-
ga eta Jexuxmari Jauregi ariko dira
bakarlari bezala.

LABeko batzarra izango da
gaur goizean, Leidorren
EKONOMIA ]Metal arloko Gipuzko-
ako LABeko delegatuek batzarra
egingo dute gaur, 10:00etan hasi-
ta, Leidor aretoan. Amiantoaren
gaiaz ariko dira bertan. Batzarra-
ren ostean, 12:30ean, elkarretara-
tzea egingo dute, Mapfre aseguru
etxeak Tolosan duen egoitzaren
aurrean.

L Laburrak



Urtarrilaren 16an Tolosan emandako kontzertuaren irudiak ikusi daitezke dokumental honetan.KLISK

‘Leidor Sessions’ dokumentala
pantaila handian erakutsiko dute bihar
Kultura ›› Bide Ertzean
talde tolosarraren azken
proiektua Leidor antzokian
aurkeztuko dute bihar
iluntzean, 20:30ean.

ERREDAKZIOA

Leidor Sessions dokumetala pan-
taila handian ikusteko aukera
izango da bihar iluntzean. Bide Er-
tzeanen azken proiektua sortu zen
toki berean aurkeztuko dute tolo-
sarrek. Emanaldia 20:30ean izan-
go da.

Talde tolosarraren 10 urteko
ibilbidea laburbiltzen duen doku-
mentala da Leidor Sessions. Urta-
rrilaren 16an 1998-2008 urteetan
egindako diskoen eta kantuen
errepasoa egin zuten Bide Ertzea-
nekoek kontzertu berezi batean.
Kantu zaharrenak boskotera bir-
moldatuta eta abesti berriren bat
entzuteko aukera  izan zen bertan.

Kontzertua, iragarri bezala,
ikusgarria izan zen. Jendetza bildu
zen eta guztiak ere pozarren gera-

tu ziren bizitako esperientziare-
kin. Zuzeneko hori, bederatzi hila-
beteko lanaren ondoren, CD eta
DVD formatuetan argitaratu
dute. «Berezia, bakarra izan zelako
Tolosako saioa» taldekoen esane-
tan. Kontzertu honetaz gain, talde-
aren ibilbidean bidelagun izan di-

ren hainbat pertsona ezagunen
esanak ere biltzen dira. Hauek, to-
losarren ibilbideaz, ekarpenaz eta
musika ulertzeko ikuspegiaz min-
tzo dira. Bestalde, birmoldatutako
abesti zaharrekin batera, berri bat
ere egin zuten proiektu honetara-
ko, Graffittihain zuzen ere.

Raul Lopezen zuzendaritzape-
an, Modu Soperandis ekoizte-
txea arduratu zen kontzertua iru-
dietan jasotzeaz. Lan honetarako,
orain arte argitaratutako diskoeta-
ko eta euskal pop-rockaren klasi-
koak diren 16 abesti aukeratu zi-
tuzten.
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Ikastaroa hiru saioz dago osatua; lehendabizikoa asteartean egin zuten, eta atzo berriz, bigarrena.E. EZEIZA

Desfibrilagailu automatikoa duen lehen
Gipuzkoako jatetxea izango da Fronton

Gizartea ›› Larrialdi
kasuetan hau nola erabili
behar den jakiteko ikastaro
bat eman diete langileei
Gurutze Gorrikoek.

ERREDAKZIOA

Gero eta toki publiko gehiagotan
aurkitu daitezke desfibrilagailu
automatikoak. Hala, Tolosako
Fronton jatetxea izango da hau
duen lehendabiziko jatetxe gipuz-
koarra. Hauek Gurutze Gorrian
egin zuten eskaera, eta aste hone-
tan bertan, bertako langileek ikas-
taro bat jaso dute, nola erabili jaki-
teko.

Asteartean egin zuten ikastaro-

ko lehen saioa, atzo goizean beste
bat egin zuten, eta azkena gaur
egingo dute. Bertan, simulazio bat
egin zuten, bezero bati bihotzeko-
ak emango balio bezala eginaz.
Hala, jatetxeko langileek, horrela-
ko larrialdi batean zer egin behar
duten erakutsi zieten Gurutze Go-
rriko arduradunek. Azken hauen
ustetan, oso garrantzitsua da ho-
rrelako bat izatea, eta larrialdi kasu
hauetan nola jokatu behar den ja-
kitea. 

Desfibrilagailu automatiko
ezargarriak (DAE)  arritmia ben-
trikularrek eragindako bat-bateko
heriotzen duen eraginkortasuna
agerikoa da, horrela DAE darama-
ten  gaixoen bat-bateko heriotzaen
tasa urteko % 1-2koa besterik ez da.

Legearen arabera, 2010eko urri-
tik aurrera, leku publiko guztietan
egon beharko da desfibrilagailu
automatiko bat. Hala, Fronton ja-
tetxeak aurre hartu dio honi, eta
dagoeneko jartzea erabaki du. 

Datorren urtean
14 zortzimilakoak
amaitzen
saiatuko da
Edurne Pasaban

Kirolak ›› Atzo iritsi zen
Madrilera eta agertu zuenez,
udaberrian Annapurna 
igotzen ahaleginduko da. 

ERREDAKZIOA

Shisha Pangma igotzeari uko egin
ostean, etxerako bueltan da Edur-
ne Pasaban. Atzo iritsi zen Madri-
lera. Edurne Pasaban Shisha
Pangma (8.027 metro) igotzeko
ahaleginean ari zen, Asier Izagi-
rrerekin eta beste hainbat lagune-
kin batera. Baina urriaren 14an
asmo horri uko egin behar izan
zion, haize gogorrak zeudelako.
Iragarpenek ere hurrengo egune-
tarako albiste txarrak zituzten, 60-
80 kilometro orduko haize bola-
dak iragarri baitzituzten. Ondo-
rioz, espedizioa bertan behera
uztea erabaki zuten, berak, eta Al
filo de lo imposibleko taldekideek.

Mendigoizale tolosarrak agertu
zuenez atzo, udaberrian saiatuko
da Annapurna igotzen.



«Grafitoen faltsutasuna
behar bezala frogatua ez
dagoela uste dugu»

Villabona›› ‘Iruña-
Veleiako grafitoak
egiazkoak?’ gaia
jorratuko dute gaur;
Gurea Zineman
19:00etatik aurrera, lau
aditu arituko dira
azalpenak ematen.

E Elkarrizketa JUAN MARTIN ELEXPURU › Euskal Filologian doktorea 

ENERITZ MAIZ

Villabonako Aritza Taldeak, gaur-
ko, Iruña-Veleiako grafitoak egiaz-
koak? hitzaldia antolatu du.
19:00etan hasiko da hitzaldia eta
bertan Eliseo Gil Zubillaga (aztar-
nategiko zuzendari ohia),  Idoia Fi-
lloy (aztarnategiko zuzendari kide
ohia), Juan Martin Elexpuru (Eus-
kal Filologian doktorea) eta Köen
Van Den Driessche (Geokimika-
ren espezialitate batean doktorea)
izango dira gaiaren inguruko azal-
penak eta argudioak emango di-
tuztenak. Bertan, galderak egiteko
aukera izango da. Juan Martin
Elexpuruk (Bergara, 1950) hitzal-
diaren nondik norakoak azaldu
ditu.
Lehenik eta behin, Iruña-Veleia-
ko aurkikuntzatik gaur arteraino-
ko gertaeren inguruan kokatu
gaitzazu.
Iruña-Veleiako aztarnategian,
2005 eta 2006ean ezohiko grafito-
ak agertu ziren eta harridura sortu
zuten. Alde batetik,  batzuk euska-
raz zirelako eta garai horretako
oso gauza gutxi dago, eta bestetik,
latinezkoak eta abar.  Irudietan gu-
rutze kristauak eta zeudenez, ha-
rrigarri samarrak gertatu ziren.
Hasiera batean, aditu batzuei
eman zitzaien epaitzeko eta bene-
takoak zirela esanez 2006ko ekai-
nean bi prentsaurreko eman ziren.
Hurrengo hilabeteetan zalantzak
agertzen hasi ziren lehenago be-
netakoak zirela zioten aditu ba-
tzuek. Lehenengo latineko tes-
tuengatik, ortografia eta deklinabi-
deko faltak zeudela eta. Gero,
euskarazkoak ere zalantzan jar-
tzen hasi ziren. Interneteko foroek
oso paper inportantea jokatu zu-
ten. 
Hala ere, hau guztia nahiko ezku-
tuan eman da.
Nahiko sekretuan eraman zen
kontua eta jendeak ez zeukan in-

formazioa askorik honen ingu-
ruan. Zalantzak handituz eta han-
dituz joan ziren eta jada batzuek
faltsuak zirela esaten hasi ziren pu-
blikoan. Gero kontua da, 2008ko
urtarrilean, Arabako Kultura Di-
putatu berriak eta Arabako Foru
Aldundiak komisio bat sortu zute-
la aurkitutako piezak aztertzeko.
Komisio baten eraketa Eliseo Gi-
lek eta beti eskatu izan zuten zer-
bait izan zen. Foru Aldundiak osa-
tu zuen batzordean, aditu guztiak
Euskal Herriko Unibertsitatekoak
ipini zituztela izan zen kontua. Eta
handik ia urtebetera, azaroan, be-
raien erabakia eman zuten. Eraba-
ki horretan gehienek, zalantzarik
gabe faltsuak zirela esan zuten. Ar-
tean ez ziren ezagutzen, hau da,
publiko egin gabe zeuden argaz-

kiak eta Internetera zabaldutako
20ren bat argazki bakarrik ezagu-
tzen ziren.
Zenbat dira guztira?
Denera, esaldi bat edo marrazki
bat dutenak 400dik gora dira eta
denak kontatuz gero, hau da, letra
bat edo zeinuren bat dutenak,
1.000 inguru dira.  Argazki guztiak,
urtarrilaren erdian,  alava.netweb
orrian argitaratu ziren. Ordurako,
batzordearen erabakiarekin oso
kritiko zegoen jendea bazen.
Behin argazki guztiak eta txoste-
nak agertu zirenean, talde bat arlo
guztiak aztertzen hasi ginen eta
arrazoi askorengatik benetakoak
izan daitezkeenaren ondoriora iri-
tsi ginen. Une honetan, lehengoez
gain,  hamaika txosten daude egin-
da eta kanpoko izen handiko jen-

dearenak ere badira. Eta azkena,
Hector Iglesias baionarraren lana
izan da. Hankaz gora jarri ditu ba-
tzordekideen txostenak eta bene-
takotasunaren aldeko jarrera gar-
bia azaldu du.
Hitzaldiaren izena, ‘Iruña-Veleia-
ko grafitoak egiazkoak?’ galdera
da. Zer eta nola jorratuko duzue?
Köen Van Den Driesschek alderdi
fisikotik aztertuko ditu. Hor ikusi-
ko ditugu oraindik zolda azpian
dauden letrak, ongi garbitu gabe
daudelako. Kare zoldaren azpian
letra arrastoak aurkitzen dira. Bes-
te batzuek, sustraien arrastoak di-
tuzte eta horrek ere ezin direla
gero egindakoak izan esan nahi du,
lurpean egondakoak direla. Hezu-
rrean egindako beste batzuk ere
badaude. Eliseo Gilek, alderdi ar-

keologikotik azalduko du eta in-
dusketa lanak nola egin diren;
Idoia Filloy-k, berriz, ikonografia
arlotik landuko du, bertan ager-
tzen diren irudiak aztertzen ditu.
Eta azkenik nik, euskararen alorra
ukituko dut. Batzordeko kide izan
diren Gorrotxategi eta Lakarrak,
faltsuak izateko zein argudio ema-

ten dituzten azalduko dut eta ar-
gudio horiek zuzenak ez direla
azaltzen saiatuko naiz
Hau horrela izango balitz, honek
zertan aldatzen du euskararen
historia?
Ez gehiegi. Nik uste dut, orain arte
ia ezer ez genuen eta orain doku-
mentu batzuk ditugula. Orain arte-
an, pertsona eta jainko-izenak ge-
nituen bakarrik lapidetan,  latinez-
ko testuen barruan.  Eta hemen
esan dezakegu eguneroko hitzak
daudela: familia izenak, objektu
arrunten izenak, erlijioarekin lotu-
tako gauzak... eta dozena bat esaldi
ere badaude, ez oso luzeak. Beraz,
orain artean ez genuen dokumen-
tazioa dugu.
Orain zein egoeratan aurkitzen
da aztarnategia?
Itxita dago. Urtebete darama itxita
eta geldi dago guztiz. Gainera, tri-
bunaletan dago kontua. Manifestu
bat kaleratu da eta grafitoen faltsu-
tasuna benetan ez dagoela behar
bezala frogatuta uste dugu eta be-
netakoak izatea ere litekeena dela
aldarrikatzen dugu.  
Hau guztia eta gero, zergatik si-
nistu behar dizuegu zuei ?
Txosten ugari daude batekoak eta
bestekoak eta gure bertsioarekin
ez geratzeko esango nieke baina
iritzi bat eman aurretik, informa-
tzeko eskatuko nuke. 

ANDONI CANELLADA

Esaldi edo irudi bat duen
400dik gora  grafito
daude eta hizki edo irudi
batekin 1.000 inguru 

Foru Aldundiaren
batzordeak faltsuak
zirela argudiatu izanaren
aurkako jarrera dugu 

Indusketa lanak,
arkeologia, ikonografia
eta euskarako alorrak
landuko ditugu
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Iazko Dantzari Txiki Egunaren une bat.PATXI RENOBALES

200 dantzari txiki
espero dituzte
igande honetan
Alegia ›› Dantzari Txiki
Eguna egingo dute eta
Alegiakoez gain beste
zortzi herritakoak izango
dira parte hartzen.

ERREDAKZIOA

Dantzari Txiki Eguna antolatu
dute igande honetan Alegian,
Udazkenean Kultura egitasmoa-
ren baitan. Alegiako dantzariez
gain parte hartuko dutenak ondo-
rengo herrietakoak izango dira:
Anoeta, Andoain, Hernialde, Iru-
ra, Lizartza, Tolosa, Urnieta eta Vi-
llabona. Guztira 200 dantzari in-
guru izango direla espero dute an-
tolatzaileek. Batez ere 6 eta 12 urte
bitarteko dantzariak izango dira

igandean, baina gaztetxoagoak ere
izango dira.

10:00etan elkartuko dira parte-
hartzaileak Eskolako jolaslekuan.
Ondoren, 10:30ean abiatuko dira
kalejiran Larraitz auzoan zehar.
Bertako plazan herri bakoitzeko
talde bakoitzak dantza bana eskai-
niko du. Horren ondoren herriko
frontoian hamaiketakoa egingo
dute eta segidan Kale Behera joan-
go dira kalejiran. Han herri bakoi-
tzak beste dantza bana eskainiko
du. 

Ekitaldiari bukaera emateko he-
rriko plazan herri bakoitzak beste
dantza bana eskainiko du. Plazan,
hasieran denak batera Agurra
dantzatuko dute eta bukaeran fan-
dango eta arin-arina dantzatuko
dute.
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Jubilatuen Eguna
ospatuko dute igandean

Altzo ›› Besteak beste
bazkaria izango dute
Arandia jatetxean;
bertsolariak eta trikitilaiak
izango dira bertan.

ERREDAKZIOA

Altzoko Udalak antolatuta eta ur-
teroko ohiturari jarraituz, igande
honetan, hilak 25, Jubilatu Eguna
ospatuko dute. Egunari hasiera
meza nagusiarekin emango diote,

12:00etan. Ondoren Altzoko abes-
batzak emanaldia egingo du.
Hauen atzetik herriko Artea dan-
tza taldearen txanda izango da be-
raien saioarekin.

Ekitaldi horien ondoren,
14:15ean, bazkaria izango dute ju-
bilatuek herriko Arandia jatetxe-
an. Bazkaria eta bazkari ondorena
girotzeko bertsolarien eta trikitila-
rien jarduna izango da. Bertsola-
riei dagokionez, Zeberio eta Ma-
ñukorta ariko dira koplak kanta-
tzen.

Poxpolo, Mokolo ta
Konpainiaren emanaldia
ERREDAKZIOA

Altzoko Udalak Poxpolo, Mokolo
eta Konpainia taldearen emanal-
dia antolatu du etzirako, larunbata,
17:00etan. Frontoian izango da
saioa eta Mekatxis Mariatxi!obra
taularatuko dute.

Poxpolo, Mokolo eta Konpai-
niak azken urtean herriz herri egi-

ten ari diren ikuskuzina da Meka-
txis Mariatxi! Pailazoek agertzen
dutenez, «istorio barregarriak,
abesti berriak, une hunkigarriak...
goitik behera berritutako emanal-
dia prestatu dute», bai etxeko txi-
kienek eta baita handienek ere
«ondo baino hobeto pasa deza-
ten».

Mokolo eta Poxpolo, emanaldiaren une batean.HITZA

Intxurrekoen pilota
partidak bihar
PILOTA ] Intxurre elkarteko pilota-
riek partidak izango dituzte bihar.
Hiru partida Ikaztegietan izango
dira, 20:00etan. Lehenengoan bi-
garren mailako kadeteen artean,
Intxurrekoak Aurrera Saiazen aur-
ka ariko dira. Bigarrengoan, lehen
mailako kadeteena, Intxurre Gai-
lurerratz lehiatuko da Aurrera-
Saiazen aurka. Hirugarrengoan,
Nagusien hirugarren mailan, In-
txurre 2 eta Usurbil 1 lehiatuko
dira. Etxez kanpoko partidetan,
banaka kadeteetan, Legazpiko
Gaztetxearen aurka ariko da In-
txurreko pilotaria, 19:00etan. Bes-
tean, 19:15ean, Oiarperen aurka
ariko dira lehen mailako kadeteak.

16 partidetatik 9 irabazi
ditu Aurrera-Saiazek
PILOTA ]Aurrera-Saiazeko pilota-
riek 16 partidetatik 9 irabazi zituz-
ten asteburuan. Kadete 2. mailan,
22-7 irabazi zioten Behar-Zana
2ri. Kadeteetan banaka, 18-12 gal-
du Goierrirekin. Jubeniletan bana-
ka, Eskoriatzaren aurka 16-22 gal-
du zuen. Jubenil 1. mailan, 22-5 ira-
bazi zioten Eskoriatzari eta 22-20
Gaztelekuri. Jubenil 2. mailan An-
tiguakori 22-6 eta Atauni 22-9 ira-
bazi zioten. Nagusietan, banaka,
22-15 galdu zuen Añorgaren aur-
ka, Ozkaribiri 6-22ri irabazi eta
Lapken aurka 22-20 galdu. 3. mai-
lan 5-22 irabazi zioten Intzari eta
22-15 galdu Ilunperen aurka. 2.
mailan 6-22 irabazi Zumaiari eta 1.
mailan 22-8 galdu Bergararekin .
Ohorezkoetan Ilunperi 22-6 iraba-
zi eta Aurrera-Saiaz 1-k 22-8 ira-
bazi zion Aurrera-Saiaz 3ri.

Bihar arte ikastaroetan
izena emateko aukera
ALEGIA ]Udazkenean Kultura egi-
tasmoaren baitan bi ikastaro dau-
de: txalaparta eta makrobiotika.
Izena Kultur Etxean eman behar
da eta bihar da azken eguna.

L Laburrak



«Gaztak egiten bakarrak garela
iruditzen zaigu eta ez da horrela»
Berastegi›› Arantxa Garaiburu berastegiarra
Kanaria Handia irlatik Gazten Munduko
Txapelketako hiru sarirekin itzuli berri da. 

E Elkarrizketa ARANTXA GARAIBURU › Gaztagilea

REBEKA CALVO

Aita ardiekin ari zela eta amak gaz-
ta egiten zuen bitartean Arantxa
Garaiburuk ez zien «gehiegi» la-
guntzen, baina orain hiru bat urte-
tik gaztagintzan sartu da buru-
belarri. Munduko Gazten Txapel-
ketan hartu du parte aurten biga-
rrengoz eta urrea, zilarra eta bron-
tzea ekarri ditu etxera. Hemen ere
azoka askotan hartzen du parte.
Asteburu honetan, bertan, leku as-
kotan izango da; etzi Iruñean,
igandean Berako Lur Egunean eta
astelehenean Gernikako Azoka
berezian. 
34 herrialdetako 2.440 gazten
artean zure hiru saritu dituzte,
zein gazta aurkeztu zenituen?
Mundu guztiko eta era guztietako
gaztak aurkeztu zituzten. Guk
Idiazabalgo izendapenarekin lau
maila desberdinetan aurkezteko
aukera geneukan eta nik lau bidali

nituen. Apirileko gaztak ziren,
hiru gazta zuri eta ketutako bat.
Ketutakoarekin brontzea irabazi
dut.
Zer baloratzen dute epaileek?
Gazta bakoitza hartzen dute kon-
tuan, ez zurea beste norbaitenare-
kin konparatuta, zurea bakarrik
neurtzen dute. Gazta bakoitzari
puntuazioa ematen diote eta ezin
hobea bada urrea ematen diote,
hutsegite txikiren bat badu zilarra
eta besteren bat badu, aldiz, bron-
tzea.
Nolako gaztak egiten dituzu?
Suabeak, normalean. Gatzagin na-
turala oso gutxi erabiltzen dut eta
beraz, suabegoak dira, eta jendeak
gustura jaten ditu.  
Zerk deitu zizun atentzioa mun-
duko txapelketan? 
Koloretako gaztek. Batzuk gorri
gorriak ziren, beste batzuk berde-
ak, beltzak...

Apaintzeko egiten al dute?
Pentsatzen dut baietz, bakoitzaren
ohiturek ere izango dute zerikusia,
hala ere.
Zein gaztak irabazi zuen txapel-
keta?
Sari nagusia Kanadako Errauskine
izenekoari eman zioten. Gazta lu-
zea zen eta errautsekin tapatzen
dutelako du izen hau. Hemen ez

diogu ezer apartekorik egiten gaz-
tari, baina beste leku batzuetan bai. 
Nongo gaztak ikusi ahal izan zeni-
tuen?
Eskoziakoak, Hegoafrikakoak,
AEBkoak... baina, gehienak Euro-
pakoak ziren.
Beste herrialde batzuetan gaztak
nola egiten dituzten ikasteko au-
kera paregabea izan duzu, hortaz.
Guri iruditzen zaigu gaztak egiten
gu garela bakarrak, baina ez da ho-
rrela eta honelako txapelketekin
gazta desberdin asko dagoela eta
ikasteko asko dugula konturatzen
zara. Munduko txapelketa, hala
ere, ez da gaztak nola egiten dituz-
ten ikusteko leku aproposa, hori
bestelako azoketan ikusten duzu.
Pasa den asteburuan, adibidez,
Lleidan (Herrialde Katalanak)
izan ginen eta bertan gazta oliotan
nola sartzen duten ikusteko auke-
ra izan nuen. Oraindik ez dut egin,
denborarik izan ez dudalako, bai-
na egiteko asmoa dut. 
Arlo guztietan bezalaxe, gazta-
gintzan ere guztia ez da kontatu-
ko...

Noski, ez ditugu gure sekretuak
hala nola botatzen. Denok berdina
egiten dugu, desberdintasun na-
gusia ardietan datza. Hau da, nola-
ko ardia den, zein jan ematen dio-
zun eta zein baldintzatan dauden,
hortik aurrera ez dago misterio
handirik. Bueno... umoreak ere
badu zerikusirik.
Nola?
Eskuek ere badute zerikusia, izan
ere ari zarenean duzun umorea
gero nabaritu egiten da. Nahiz eta
egunero egunero berdina egin,
gaztak ez dira inoiz berdinak iza-
ten eta umore txarrez bazaude...
nabaritu egiten da, nire ustez. 
Gaztagileen topagunea izaki, in-
formazioa jasotzeko mintegiak
ere antolatu zituzten, zein gai lan-
du zenituzten?
Hiru hizlari egon ziren. Bat finlan-
diarra zen, Europar Batasuneko
kide zen eta babestutako jatorriz-
ko deitura desberdinen inguruan
hitz egin zuen, hau da, zein gazta
sartzen diren izendapen honetan,
izan diren aldaketak... Japoniar ba-
tek ere hitz egin zuen eta gaztagin-
tza Japonian nola hedatu den azal-
du zuen, izan ere immigrazioare-
kin gaztagile asko sartu ziren,
italiarrak, esate baterako. Azken
hizlaria AEBetakoa izan zen.
Aurreko edizioa Dublinen izan
zen, lehen aldiz aurkeztu zinen or-
duan, eta saria ere jaso zenuen. 
Brontzea irabazi nuen eta, egia
esan, honetan bi urte besterik ez
noala kontuan hartuta ez dago ba-
tere gaizki. 
Erizaina zara, baina hori utzi eta
gaztagintzan buru belarri sartzea
erabaki zenuen, zergatik?
Osakidetzan egiten nuen lan eta
Foru Aldundian ere badut plaza.
Tolosako anbulatorioan ari nin-

tzen eta hura utzi eta osabarekin
hasi nintzen gaztagintzan. Urte
bete edo eman nuen osabari lagun-
tzen eta gerora senarra eta biok
hartu genuen eta bi urte darama-
tzagu, aurten hartu dut eszeden-
tzia mugagabea. Aurretik Foru Al-
dundian ordu gutxi egiten nitue-
nez biak egiten nituen, baina
honek dedikazioa eskatzen du. 
Ardi latxak dituzue, ezta?
Ardi latxa mutur gorriak. Mutur
beltzak ere badaude, baina guk go-
rriak bakarrik ditugu.
Nola banatzen duzue lana sena-
rrak eta biok?
Senarrak artzain lanak egiten ditu
eta nik gaztak egiten ditut, nahiz
eta laguntzen didan. 
Osabak erakutsi zizun gazta egi-
ten?
Nere amak urteak eman ditu gazta
egiten eta nere aitak beti izan ditu
ardiak, gutxi baziren ere. Nik egia
esan ez diet gehiegi lagundu, ez zi-
dan erakartzen, edo auskalo! 
Lan gogorra aukeratu duzu. Da-
mutzen al zara?
Batere, aldaketa behar nuen eta
orain oso gustura nago. Erizaintza
ez dut faltan botatzen. Lan gogorra
da, ez baita bakarrik gazta egitea;
gazta egin eta gero  buelta eman be-
har diozu, norbaitek eskatu ez gero
prestatu egin behar duzu... eta hau
guztia gaztak egiten jarraitzen du-
zun bitartean. Ordu asko dira. Eta
dena artzainak egiten duena kon-
tuan hartu gabe. Lotuenak 4 edo 5
hilabete izaten dira, hala ere.
Hemen ere azokaz azoka zabil-
tza, ezta?
Udazkenean azoka asko izaten
dira eta gehienetara joaten naiz.
Astean behin Tolosara ere jaisten
naiz. Larunbat honetan ez naiz jo-
ango Iruñeara noalako. Euskal
Herriko Txapelketa egingo dute
bertan eta parte hartuko ez badut
ere saltzera joango naiz. 
Nolatan ez duzu parte hartuko?
Gipuzkoako txapelketako lehen
hamarrak joaten dira eta ni ez nago
horien artean. Aurtengoan, hala
ere, gipuzkoarrek, nafarrek eta
bizkaitarrek bakarrik hartuko
dute parte. Arabarrek protesta egi-
teko ez baitira joango. Izan ere,
bertan ez zuten lehiaketarik egin
bertako gobernuak otxoa babeste-
ko egindako planarengatik protes-
ta egiteko. Bertako artzainek arazo
asko dituzte otxoekin eta aginta-
riek artzainak babestu ordez otxoa
babesten dute. 
Azokara joateko ere lan asko egin
beharko duzu...
Larunbatetan azokara joateko aste
guztia antolatu behar dut eta ez dut
gazta bakarrik eramaten gazta
freskoa ere eramaten dut, mamia...
eta hau prestatzeak lana suposa-
tzen du, igandero igandero gazta
egin behar izaten dut.
Datorren urtean ere aurkeztuko
zara munduko txapelketara?
Bai, oraindik ez dute esan non
egingo duten, baina aurkeztuko
naiz eta ahal badut joan ere joango
naiz.

R. CALVO
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Sari nagusia Errauskine
izenekoari eman zioten,
errautsekin tapatzen
dutelako du izen hau



LANA
]Etxeko lanak. Emakume euskal-
duna eskaintzen da goizez lan egi-
teko, haurrak zaindu, etxeko lanak
egin... edo ostalaritza alorrean ari-
tzeko prest. Harremanetarako te-
lefono zenbakia: 629 41 38 24. 

ALOKAIRUA
]Baserria. Borda edo baserri bat
hartuko genuke alokairuan. Bizile-
kuaren egoerak berdin dio, beha-
rrezko konponketa lanak egingo
bait genituzke. Interesatuek deitu
634 45 91 10 zenbakira.

Iragarki laburrak
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Guraso Elkarteak antolatuta gaztain bila joan dira
ARESO ]Eskolatik atera ondoren haurrak eta gurasoak pla-
zan elkartu ziren atzo. Guraso Elkarteak gaztain bila joateko
irteera antolatu zuen herrian bertan, eta deialdiari erantzu-
nez, 20 bat lagun elkartu ziren. Gaztainak gaztainondoetan

aurkitzen dira eta hauek mendian. Aitzaki horrekin itzuli po-
lita eman zuten inguruko basoetan barrena, atzo egiten
zuen giro ederra aprobetxatuz. Haurrak euren poltsekin
joan ziren gaztain bila, «ilusio handiarekin». Herrira itzultze-

an, hainbat gurasok prestaturiko merienda jan zuten. Elkar-
teko kideen esanetan hurrengo asteazkenean, «eguraldiak
laguntzen badu», berriro joango dira gaztain bila. Bildutako-
ak azaroaren 6ean erre eta jango dituzte. ASIER IMAZ

Inguruarteko heliportua amaitzear
LEITZA ]Larrialdi zerbitzuetarako erabiliko den heliportua amaitzen ari
dira udal langileak Inguruarten. 15X15 metroko zabalera eta 15 zentime-
troko altuera dauka heliportuak. Horretaz gain, anbulantzia eta helikop-
teroaren arteko bidea errazteko, plataformak 1,5 metroko zabalera duen
sarrera dauka. Oinarrian hondarra eta hartxintxarra dauzka, gainean be-
rriz hormigoia. Lanak amaitzeko, erdian H handi bat eta piboteak lotuko
dituen katea jartzea falta dira. A. IMAZ

Herri guztira zabaldu dute
Internet Wifi sistemarekin 
Areso ›› Herrira joaten 
den edonork, edozein
puntutatik Interneten
sartzeko aukera dauka 
Wifi bidez. 

ASIER IMAZ

Aresoko etxe eta baserri guztiek
Internet edukitzeko aukera dau-
kate Wifi sistemari esker. Udalak
aurten jarri du ekimena martxan,
eta jadanik Nafarroan oihartzun
handia eduki du. Ideia honen sor-
tzaile eta bultzatzaile nagusia, Are-
soko alkatea bera da, Mikel Barai-
bar. 

«Edonork, edonon»
Baraibarren esanetan, Wifi sarea-
ren ideia arazo bati eman beharre-
ko irtenbidetik sortu zitzaion:
«Aresoko leku askotan ADSLa
ezin genuen kontratatu, telefono
konpainiei inbertsioa ez zitzaiela-
ko errentagarria irteten. Herritar
guztiek aukera hori izan zezaten,
beste bide batzuk begiratzen hasi
nintzen. Batzuekin eta besteekin
hitz egin ondoren, herrian seinale
on bat edukiz gero, Wifi sistema-
ren bidez seinale hori herri guztian
banatzea posible zela jakin nuen».

Gauzak horrela, Internet seina-
lea udaletxera iristen da lehenik.
Bertan, elizan eta beste hainbat
puntutan kokaturik dauden ante-
nek, Internet konexioa etxe eta ba-
serri guztietara zabaltzen dute.
Baina etxeko ordenagailura iriste-
ko, router izeneko kajatxo bat be-
har izaten da eta hori Aresoko uda-
letxean ematen dute. Baraibarren
esanetan hori da erabiltzaileek

egin behar duten gauza bakarra:
«udaletxetik irteten den seinalea
hartzeko prestaturik dauden rou-
terrak, udaletxean bertan daude,
bakoitza bere IP helbidearekin.
Erabiltzaileak routerra hartu eta
etxeko ordenagailua konfiguratu
besterik ez du egin behar, bost mi-
nutuko lana. Ondoren beste edo-
zein Internet konexiorekin beza-
laxe, ikonoa klikatu eta listo».

Herritarrez gain, Mikel Barai-
barrek azaltzen duen bezala, kan-
potik egun pasa edo asteburu pasa
doanak Wifi sisteman konektatze-
ko aukera edukiko du, bost helbide
libre utzi baitituzte: «edonork, he-
rriko edozein puntutan Interne-
ten ibiltzeko aukera dauka bere
portatilarekin». 

Oihartzun handiko ekimena
Nafarroan herri txiki askok arazo
berdinak dituzte, «mendiko he-
rriak direlako eta konpainiei hor

sartzea ez zaielako interesatzen».
Baraibarren esanetan, «herri asko-
tatik deitu dute Aresora, ea nola
egin dugun, nork jarri digun, la-
guntzak nola lortu ditugun eta
abar galdetuz». 

Diru kontuetan, BEZaren %16a
albo batetara utzita, Udalak 7.600
euroko inbertsioa egin du. Baina
proiektu osoaren kostua 25.583,10
eurokoa denez, beste 18.000 euro-
ak Cederna Garalurren bidez lortu
ditu Aresok, Europako Leader
Plus proiektutik. Cedernatik argi-
tu dutenez, proiektu honetan Eu-
ropako elkartearen eta Espainiako
zein Nafarroako Gobernuen diru
laguntzak aurkitzen dira. 

Ekimen berritzaile honen azken
adibidea berriz lehiaketetan aurki-
tzen dugu, Aresoko Wifi gunearen
ekimenak ondorengo hilabetee-
tan nazio mailako eta Nafarroa
mailako lehiaketetan parte hartu-
ko baitu. 

Aresoko udaletxearen teilatuan, seinalea banatzen duten 3 antena daude. A.I.



Hitzaldia
]Villabona. Iruña Veleiako grafito-
ak egiazkoak?hitzaldia izango da
Gurea aretoan, 20:00etan eta
bertan, Eliseo Gil Zubillaga (aztar-
nategiko zuzendari ohia), Idoia Fi-
lloy ( aztarnategiko kide ohia),
Juan Martin Elexpuru (Euskal Filo-
logian Doktorea) eta Köen Van
Den Driessche (Geokimikaren es-
pezialitate batean doktorea) izan-
go dira.

Deialdiak
]Aduna, Inprobisazio partiduak
jokatzeko ikastaro trinkoa urriaren
24 eta 25ean Jule Garcia irakasle-
arekin 90 eurotan, bazkariak bar-
ne. Izen-ematea,
josebaroldan@gmail.comedota
658 748 177 telefonoan (Joseba
Roldan).
]Hernialde. Idoia Sanchez ipuin
kontalariaren saioa liburutegain
18:30ean.
] Ibarra. Hilaren 30ean 22:00etan
Mus Txapelketa Ibarra Kirol Elkar-
tean. Bazkideen izen-ematea, 23a
baino lehen.
]Tolosa. Azaroaren 14ean Mus
Txapelketa Azkarra Beotibar pilo-
talekuan 16:30ean hasita. Lau
erregera eta sei hamarretako hiru
ustelera. Izen-ematea, 40 eurotan
jeub@euskalnet.netedo 943
651470 telefono zenbakian. Biko-
te irabazleak 1.500 euro jasoko
ditu. 

Zinema
]Tolosa. Piratas del caribe. El fin del
mundo filma Bonberenean
19:00etan, zine-klubean.
]Tolosa. Paranoid park filma Lei-
dor aretoan 19:15ean eta 21:45ean,
zine-forumean.

Ikastaroak
]Tolosa. Euskal Herriko historiaz
hitzaldi sorta antolatu du Lizardi
Kultur Elkarteak urriaren 26tik
azaroaren 30era, astelehenetan
19:30ean udal areto nagusian: Las
guerras carlistas (Mikel Sorau-
ren); II. Errepublika (Josu Txueka);
Diktadura (Iñaki Egaña); Transi-
zioa (Joseba Ariznabarreta); Na-
varra como paradigma (Luis Mª
Mtz Garate). Matrikularen zenba-
tekoa: 20 euro. Ordainketarako
kontua: 2101 0067 27
0011013372. 

›› GUARDIAKO FARMAZIAK
]Tolosa. Morant, R. Zabalarreta,
1. 943 673649.
]Leitza. Larraia, M.I. Elbarren, 95.
112.

›› TELEBISTA
28 Kanala
08:30. Zahar berri. 09:00. Muka-
Muka. 09:30. Tolosaldean Gaur.
10:00. Gipuzkoa kultura. 10:30. On ein!
11:00. Saio berezia: Backstage musika.
11:30. Tolosaldean Gaur. 12:00. Klipak.
12:30. Wazemank. 13:00. Klipak.
13:30. Tolosaldean Gaur. 14:00. Gipuz-
koa kultura. 14:30. On ein! 15:00. Saio
berezia: Backstage musika. 15:30. Tolo-
saldean Gaur. 16:00. Klipak. 16:30.
Wazemank. 17:15. Klipak. 17:30. Tolo-
saldean Gaur. 18:00. Ikusmira 18:30.
EH lau haizetara. 19:00. Itsasoari begi-
ra. 19:30. Tolosaldean Gaur. 20:00.
Ikusten. 
*(16:30etik 20:30era bitarteko blokea
errepikatuko da, 08:30etara arte).

›› IRRATIA
Txolarre irratia
10:45-11:00.Argiaastekaria.
11:00-13:30. Tolosaldeko Ahotsa: Al-
bistegia, Magazina, Lehiaketa eta disko
eskainiak.
13:30-14:00. Albistegia – Info 7.
14:00-15:00. Tolosaldeko Albistegia.
17:00-17:45. Musika nobedadeak.
18:00-20:00. Tolosaldeko Ahotsa
(errepikapena).
20:00-20:30. Albistegia, Info 7.
20:30-21:00.Mintzatzen zinemari bu-
ruzko saioa.

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

AAgenda AAgurrak

Urte askoan! 
Amona maitea. Segi beti bezain

alai eta maitagarri izaten, gutxienez
beste ehun bat urtetan. Zorionak!

Urte askoan! 
Koldo. 

Zorionak! Zure lagunen partetik.

Urte askoan! 
Mirentxu. 

Muxu handi bat eta ondo igaro zure
urtebetetze egunean.

‹‹ Goiza Arratsaldea Tenperatura Bihar
2009-10-22

Eguraldia

›› 15°›› 11°

GOIZA OSTARTEAK
ARRATS.OSTARTEAK
BEROENA 20°
HOTZENA 15°

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: Maider Garaikoetxea.
Publizitatea: 661 678 818 tolosa@iragarri.net. 
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, Alegia, Alkiza, Altzo, 
Amezketa, Anoeta, Areso, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Elduain, Gaztelu, 
Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Leaburu, Leitza, 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


