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Atzo aurkeztu zuten Tolosa Goxua azoka, Udaleko ordezkariek eta ekimenean parte hartuko duten Tolosako gozotegietakoek.E. EZEIZA

Urteko azokarik goxoenak bat egingo
du hil honen bukaeran ahots eztienekin

Ekonomia ›› Urriaren 31n
ospatuko da Tolosa Goxua
izeneko azoka; aurten
txokolate tableta erraldoi
bat egingo dute Triangulon.

ESTI EZEIZA

Munduko ahotsik eztienek eta in-
guruko jaki goxoenek bat egingo
dute urriko azken egunean. Or-
duan ospatuko baita Tolosa Go-
xua. Tolosako gozotegiak kalera
aterako dira egun horretan be-
raien kutixia preziatuenak erakus-
teko asmoz. Gorrotxategi, Eceiza
gozotegia, Gorosti, Gozona eta Sai-
zar izango dira festako protagonis-
tak.

Ohikoa den bezala, 08:30 ingu-
ruan irekiko dituzte «ateak», gozo-
gintzako postuek. Hala, Triangulo
plazan, gozogintza tradizionala
ezagutzeko aukera izango da. To-
losako gozogileekin batera izango
dira, Euskal Herriko probintzia
ezberdinetakoak eta Errioxakoak.
Santu Guztien Egunaren bezpera
dela ikusita, gozotegi bakoitzeko
bereizgarri diren jakiez gain, San-
tuen hezurrak, kruxpetak, Errege
opilak... izango dira. Hauez gain,
Allariz (Ourense, Galizia) herriko
gozogintzako ordezkariak izango
dira ere Tolosan. Herri hau ospe-
tsua da almendratua izeneko go-
zoarengatik. Osagai hauek ditu: al-
mendra ehoa edo birrindua, azu-
krea eta arrautza zuringoa. 

Urtero bezala, Gipuzkoako Es-
klerosi Anizkoitzaren Elkarteak
karpa bat jarriko du. Txokolate be-
roa eta pastak salduko dituzte be-
raiek gaixotasun hau pairatzen du-
tenentzat dirua lortzeko.

Txokolate tableta erraldoia
Iazko tarta erraldoiari, aurten, txo-
kolate tabletak hartuko dio leku-
koa. Sei metroko luzera, metro ba-
teko zabalera, eta hiru zentimetro-
ko lodiera izango du tabletak.
Honetarako, Natra-Zahor etxeak
50 kilo txokolate emango ditu.To-
losako gozogileak arduratuko dira
tableta erraldoia egiteaz. Horreta-
rako, 09:30 aldera hasiko dira lane-
an, eta 11:00k alderako prest izan-
go dute. Hoztu ostean, 12:00etatik
12:30era bitartean, txokolatearen
2.015 zati banatuko dituzte herri-
tarren artean. 

Txokolatea egin ostean, egun
honetarako prestatutako hontzi
batera pasatuko dute hozteko.

Bertan, hozte prozesua egin oste-
an, tabletari buelta emango diote.
Pauso hau ondo egitea garrantzi-
tsua da, bestela tableta puskatu
egingo baita.  

Ekimen herrikoi ugari
Tolosa Goxuan herritarrei zuzen-
dutako hainbat ekitaldi izango
dira. Tolosako txurreriak bere be-
zeroen artean 2.015 txurro banatu-
ko ditu. Honenbestez, gosaltzera

joaten direnek dastatu ahal izango
dituzte.

Txapelketa bat ere izango da
azokaren baitan, sagar tarta lehia-
keta herrikoia, hain zuzen ere.
Edonork har dezake parte, baina
horretarako, 10:00etatik 11:00eta-
ra bigartean, sagar tarta eta erabili-
tako errezeta eraman beharko
dute Triangulora. Ondoren, postre
eta gozogintzako zenbait adituk,
postreak epaituko dituzte eta

eguerdiko ordubatean emango
dute jakitera zein den irabazlea. 

Sagar tarta goxoena egiten due-
nak Tolosako gozotegietan gasta-
tzeko 200 euroko balioa duen saria
jasoko du eta bigarrenak 150 euro-
koa. Antolatzaileek parte hartu
nahi dutenei gomendatzen die,
izena aldez aurretik ematea, 943
69 75 21 telefono zenbakira deituta
edo feriak@tolosakoudala.net hel-
bidera idatzita.

Gorrotxategi museora 
bisita gidatuak
Urriaren 31n, Alde Zaharrean da-
goen Gorrotxategi museoa bisita-
tzeko aukera ere izango da.
11.00etan, Tolosaldea Tourren la-
guntzarekin, euro eta erdiren tru-
ke ikusi ahal izango da. Ondoren,
kikara bat txokolate eta emango
diete bisitariei. Bisita gidatuetan
parte hartzeko, interesatuek 
943 69 74 13ra dei deakete.
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Poste berri batekin datoz aurten ere Gorrotxategi gozotegikoak.E. EZEIZA

Tolosako gorringoak gereziarekin
Gastronomia ›› Poste berri
eta berezi bat prestatu du
Gorrotxategik; 1611ko
Martinez Montiñoren
errezetan oinarritu da.

ERREDAKZIOA

Joan den urtean, txokolatezko
txapela izan zen Gorrotxategik
aurkeztu zuen kutixia berria. Aur-
ten berriz, beste gozo berezi bate-
kin dator, gerezia duten Tolosako
gorringoekin. 

Martinez Montiño sukaldariak
1611n idatzitako errezeten liburu

batean oinarrituta dago gozo hau.
Gorringo hauek fruitu-azukreekin
eta landare-zuntz askorekin egi-
nak daude eta indize gluzemiko
baxuko nutrizio-profila dute. Go-
rringoak, mazapan-xerren gaine-
an jarrita, txokolatea eta gerezi na-
turalen buketa erantsita dute. Pos-
tre hau Tolosa eta Idiakeztarren
ohoretan egindakoa da.

Gorringoekin batera, beste es-
kaintza berri batekin dator Tolosa-
ko gozotegia. Izan ere, 30 zapore
ezberdinetako txokolate tabletak
kaleratuko ditu azokan. Hemen-
dik egun gutxira eskuratu ahal
izango dira beraz, gozo hauek.



Aurten ere taloak egiten jarriko dira herritarrak.E. EZEIZA

Bi astez kultur jarduera ugariz
gozatzeko aukera izango da herrian
Orexa ›› Urriaren 28an
hasiko da Kultur
Hamabostaldia; adin
guztiei zuzendutako
ekitaldiak izango dira.

ERREDAKZIOA

Udazkenero bezala Kultur Hama-
bostaldia antolatu dute Orexan,
beraz, datorren asteazkenean, hi-
laren 28an, hasi eta bi astez ekitaldi
ugari izango dira herrian: kontzer-
tuak, antzerki emanaldiak, jola-
sak... Kultur Hamabostaldia Aran-
zadi elkarteko Joantxo Agirrek es-
kainiko duen hitzaldiarekin
hasiko da. Denboran atzera egin,
eta Erdi Aroko Orexa nolakoa zen
jakiteko aukera izango dute berta-
ratzen direnek. Hala , igandera bi-
tarte hainbat ekitaldi izango dira,
eta horien artean aipatzekoa  da
urtero egiten duten Uitzi-Orexa
ibilaldia, Hau igandean izango da.

Amiantoaren
erabileraren
ondorioak
TOLOSA ]Metal arloko Gipuzkoako
LABeko delegatuek batzarra egin
zuten atzo goizean Leidor aretoan.
Bertan amiantoaren gaiaz jardun
zuten, eta batzarraren ostean, el-
karretaratzea egin zuten Mapfre
aseguru etxearen aurrean. Sindi-
katuak salatzen duenez, «Euskal
Herrian amiantoak eragindako
gaixotasun profesionalak ez dira
errekonozitzen; kasu batzuk soilik
errekonozitzen dira, baina horiek
epaiketaren bidez lortuak izan
dira». Kaltetu bakarrak langileak
direla dio LABek. I.T.

Uzturre taldearen bilera
izango da hilaren 27an
TOLOSA ]Alkoholiko Anonimoen
Uzturre taldearen hurrengo bilera
datorren asteartean izango da, hi-
laren 27an, hilabeteko azken aste-
artero egiten duten bezala. Corpus
Cristi parrokiko lokalean izango
da, 20:00etan, eta herritar guztiei
irekia da. Alkoholak kalteturikoak
eta euren senideek deitzen dute
bilera, «laguntza behar dutenei
bereziki zuzendua».

Arnas Errehabilitazioari
buruzko jardunaldia, gaur
TOLOSA ]Asuncion Klinikak antola-
tuta, Arnas Errehabilitazioari bu-
ruzko lehen jardunaldia izango da
gaur, 09:00etan hasi eta 14:00ak
arte, Tolosako Kultur Etxean. Biri-
ketako gaisotasunak eta aranas
errehabilitazioa izango dira gaurko
jardunaldien zutabe nagusia. Gi-
puzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafa-
rroako mediku eta osasun langile-
ek hartuko dute parte. Arnas Erre-
habilitazioa programaren
inguruan izango da jardunaldia.
Hau Bizkaian hasi ziren lantzen,
eta «dituen onurez ohartuta», Gi-
puzkoan hasi dira zabaltzen. Hain
zuzen ere, Asuncion Klinika izan
zen duela bi urte programa hone-
kin lan egiten lehena Gipuzkoan. 

Musika Eskolaren
inaugurazioa, gaur
IRURA ]Musika Eskolaren ekipa-
mendu berrien inaugurazioa egin-
go dute gaur, 18:30ean hasita. Pe-
llo Arrese Kalean dagoen Gazte
eta Kulturunean, musika eskolak
emateko hainbat gela atondu di-
tuzte E Planaren finantziazio-la-
guntzaren bidez. Hala, lanak buka-
tu dituzte, eta orain herritarrei ins-
talazio berriak erakutsi nahi dizkie
Udalak. Gaurko ekitaldian, agurra
dantzatuko dute, bedeinkapena
jasoko du egoitzak, Loatzo Eskola-
koen saioa izango da, eta ondoren
luncha guztientzat.

L Laburrak
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›› EGITARAUA

]Urriak 28, asteazkena.
21:30ean, Orexa eta Erdi Aroko gaz-
teluakhitzaldia Aranzadiko Joan-
txo Agirreren eskutik.
]Urriak 30, ostirala.19:00etan,
talo egitea eta afaria. Ondoren,
Errezilgo gari lanakbideoa.
]Urriak 31, larunbata.16:30ean,
puzgarriak umeentzat, ondoren
merienda. 22:30ean antzerkia:
Ate joka.
]Azaroak 1, igandea.09:30ean,
Uitzi-Orexa ibilaldia. 14:00etan,
herriz bazkaria eta Eneritz eta
Edurne trikitilariak.
]Azaroak 3, asteartea.21:30ean,
Erleak, gure lagunakhitzaldia Mar-
txel Aizpuruaren eskutik. 
]Azaroak 6, ostirala .22:30ean,
Lain taldearen kontzertua.
]Azaroak 7, larunbata.
21:00etan, herri afaria. Ondoren,
Gari eta Iñakiren taldearen erro-
meria eta DJ Bull.



Gaztelekuaren nondik
norakoen bloga, aurkeztuta 
Villabona ››
‘www.villabonagaztelekua.
wordpress.com’ blogean
herriaren parte-hartzea
bultzatu nahi du Udalak. 

ENERITZ MAIZ

Villabonako Udalak, Gazteria ar-
loan, Gaztelekuaren egitasmoaren
nondik norako guztiak jasotzen di-
tuen bloga aurkeztu du. 

Gazteria saila aurrera doa bere
egitasmoarekin eta orain artean
egindako ibilbide guztia jasoko
duen bloga izango da. Bertan,
orain artean garatu den prozesu
guztiaren inguruko informazio ze-
hatza jasotzeko aukera dago. 

Azpiegitura berri bat
Prozesu honen helburu nagusia,
Villabonako herrian etorkizunean
ekipamendu berri bat izatea da,
Gaztelekua hain zuzen ere, eta
blog honetan ondo jasota geratzen
da. «Ez dugu ekipamendu soil bat
sortu nahi eta kitto.  Herri parte-
hartzean oinarritutako prozesu
bat abiatu genuen eta orain uzta ja-
sota aurkeztu nahi izan dugu» az-

pimarratu du Gazteria Batzorde-
ko Maialen Abaigar lehendakari
berriak. 

Nerabeek, gazteek, gurasoek,
Udal teknikariek, herritarrek...
eragile askok parte hartu dute pro-
zesu honetan eta denen ahalegina
garrantzi handikoa izan dela gai-
neratu dute eta hori guztia jasota
geratuko da blog honetan. Prozesu
parte-hartzaile honen helburua,
eztabaidaren bitartez, Zer nolako
gaztelekua behar du Villabonak?
galderari erantzunak ematea izan
da.  «Aurreratua dugu, eta egitas-
moa gauzatzeko urrats sendoak
emanak ditugu dagoeneko. Hauxe
duzue beraz orain artean eginda-
koaren uzta eta nola ez, baita zuen
parte-hartzea bideratzeko ataria
ere» gaineratu du.

Noski, eztabaidak jarraitzen du
eta bloga eta teknologia berriak ja-
rri ditu Villabonako Udalak herri-
tar guztien eskura.  Horrela, parte-
hartzea are eta gehiago sustatu
nahi dute Udal ordezkariek. He-
mendik aurrera, informazio guztia
eskuratzeko eta parte hartzeko au-
kera, www.villabonagaztelekua.
wordpress.com helbidean izango
da.  

Remi Ayestaranen asmoek
jarraipena
Gaztelekuaren egitasmoak, Villa-
bonako haur, nerabe eta gazteen
beharretan oinarritutako hainbat
beharrei erantzungo die. «Villabo-
nako Udalaren ahalegina ez da ho-
rretan amaituko, krisia tarteko
hainbat egitasmo atzeratu bazaiz-
kigu ere, ludotekaren egitasmoa
esaterako gure buruan dago», gai-
neratzen du Udal ordezkariak.

Gazteria Batzordea berria da.
Ezker abertzaleak, Udalera sartu
zenean martxan jarri zuen berri-
kuntzetako bat izan zen. Uztaila-
ren 31 bitarte, bertako Lehendaka-
ria Remi Ayestaran izan zen baina
ezbeharraren ostean, batzorde ho-
rren Lehendakaritza, Ayestara-
nen udal taldekide den Maialen
Abaigar Urretak hartu du. «Remi-
ren ekarpena itzela izan zen gazte-
lekuaren egitasmoa bideratzen eta
orain haren lekukoa hartuko dut»,
azaltzen du. 

Azken finean, helburu nagusia,
Villabonako, haur, nerabe eta gaz-
te guztien beharretatik abiatutako
eskaintza oso bat egitea izan da.
Eta era berean, herritarren hitza
kontuan hartzea.

‘Desnudos en Central
Park’ antzezlana Gurean
Villabona ›› Txalo
produkzioaren eskutik
20:00etan eta 22:30ean 
bi emanaldi izango dira
Gurea Zineman.

ERREDAKZIOA

Villabonako Gurea Zineman, Des-
nudos en Central Parkantzezlana
aurkeztuko dute Txalo Produk-
zioaren eskutik. Bi saio izango dira;
lehena, 20:00etan eta bigarrena
22:30ean izango da.  Sarreraren
kostua 8 eurokoa da eta gazte txar-
tela izanez gero aldiz, 6 euro. 

Zuzendari lanak, Jaime Azpili-
kueta donostiarrak egin ditu.
Mark Powell idazleak idatzitako
komedia bat da. Besteak beste,
Manuel Galiana, Emma Ozores,

Maria Jose Alfonso eta Maribel
Salas aktoreak izango dira oholtza
gainean.                                                                                          

Gerry-ren historia kontatuko
dute. Antzerki egile bat da eta fa-
maren ostean memento latzak bi-
zitzen ari da. Egoera honen aurre-
an, Central Park-era  joatea eraba-
kitzen du telebistako kamerak
erakartzeko asmoarekin. Arrakas-
ta lortzen badu ere, ez du guztiz
asetzen lortutako arrakastak eta
Central Park-en bertan biluztea
erabakitzen du. 

Asteroko zine emanaldia
Aste honetan, igandean bakarrik
eskainiko dute filma ikusteko au-
kera. Urriak 25 igandean, Upfilma
ikusteko aukera izango da. Lehen
saioa, 17:00etan eta bigarrena,
19:30ean  izango da. 
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Hiru pilota partida 
Bearzana pilotalekuan
Villabona ›› 18:30ean
hasiko dira kadete eta
jubenil mailako banakako
eta binakako pilota
partidak. 

ERREDAKZIOA

Gaur, 18:30ean Villabonako Bear-
zana pilotaleku berrian hiru parti-
da jokatuko dira. 

Lehenengoa, kadeteen 2.maila-
koa izango da. Iñaki Otaegi eta Mi-
kel Otaño kadeteek, Hernanikoen
aurka jokatuko dute. Hauek,  be-
raien 3 partidetatik 2 irabaziak di-
tuzte.

Ondoren jubenilek, 2.mailan jo-
katuko dute. Beñat Karrerak eta
Kepa Nazabalek Astigarragako
Mundarrokoen aurka jokatuko
dute. Hauek ere 3 partidetatik 2
irabazita dituzte. Azken partidan,
kadete mailan eta  eskuz banaka,
Aitor Ormazabalek Artzaiak joka-
tuko du Bergarako pilotariaren
aurka. Ormazabalek, oraingoz, 3

partidetatik bakarrean lortu du ga-
raipena. 

Senior mailan  
Behar-Zanako seniorrak diren
Iñaki Lizaso eta Laurent Erreka le-
henengo mailan jokatzen ari dira
Gipuzkoako Txapelketa. Ondo
hasi ez baziren ere, 22-21 galduz,
beste partida guztiak irabazi egin
dituzte. Ligaxka amaitu eta itzuli-
ko lehen partidak jokatuta badi-
tuzte ere, orain artean, multzoko
lehenak doaz bi partidaren faltan.
Igandean, Elgoibarko Atxotegi-
Loiola bikote gogorraren aurka jo-
katuko dute. 

Bigarren mailan ari diren Jon
Ander Esnaola, Arkaitz Iraeta eta
Ander Aranburu seniorrak mul-
tzoko bigarrenak doaz sailkapene-
an, bigarrenarekin berdinduta. Fa-
sez pasatzeko aukerak beren es-
kuetan dituzte, hori bai, ahalik eta
tanto gehien egiten ahalegindu be-
harko dute datozen partidetan.
Hauek larunbatean, 12:00etan,
Azpeitian jokatuko dute.

Villabonako Gazteleku berriaren eraikina. IMANOL GARCIA



Jende ugari, merkatariak batez ere, gerturatu ziren TAOri buruzko eztabaidan parte hartzera.HITZA

Herritarren ustez TAOk ez du
trafiko arazoa konponduko
Ibarra ›› Urte honen
bukaeran edota
datorrenaren hasieran
jarriko dute TAO sistema
herriko kaleetan.

ERREDAKZIOA

Ibarran TAO sistema ezartzeko
berriak hautsak harrotu ditu. Uda-
lak sistema urte honen bukaeran
edota datorrenaren hasieran jarri-
ko duela argitu du, baina pasa den
asteazken iluntzean herriko ezker
abertzaleak deituta egindako bil-
kurara gerturatutako herritarrek
sistema ezartzearekin ados ez
daudela argitu zuten. 

20 bat pertsona
20 bat pertsona bildu ziren, herri-
tarrak eta merkatariak, «herrian
pil-pilean dagoen gaia» denaren
adierazle. «Bilerara joandako bizi-
lagunek informazio gehiago jaso
nahi dute, kezkatuta daude eta eu-
ren ustez TAO sistema ez da irten-
bidea, zonalde batzuetako arazoa
beste leku batzuetara zabalduko
baita, eta zer egingo dute orduan,
TAO Ibarra osoan jarri?», argitu du
Oihana Lopetegik.  

Lehen bilera honetara gertura-
tutako herritarrak, hortaz, TAO
sistema jartzearen kontra azaldu
ziren eta «zerbait egiteko» nahia
ere azaldu zuten, firma bilketa bat,
esate baterako, nahiz eta ez duten
ezer finkatu oraindik. Ezker aber-
tzaleko kideek argitu dutenez,

gaiak herritarren artean sortu
duen ikusmina dela-eta lekukoa
eurei pasatzea erabaki dute eta da-
torren bilera ere eurek antolatu
dute. Bilera asteazkenean izango
da, hilak 28, 20:00etan herriko ju-
bilatuen egoitzan. 

Merkatarien elkartea
Txelo Romeo alkatea «harrituta»
dago herritarren informazio eska-
erarekin; uztailean onartu zuen
Udalak TAO sistema jartzeko bal-
dintza-orria eta orduan jo zuen
merkatarien elkartera informa-
zioa helarazteko, baina «orain ja-
betu naiz elkartean herriko mer-
katarien erdiak ere ez daudela.
Alegazioak egiteko epea ere pasa
da eta ez zuten ezer aurkeztu». 

TAO sistema ezarrita Udalaren
asmoa argia dela nabarmendu du
Romeok: «Ibarrako trafikoa arin-
tzea eta aparkatuta dauden autoen
txandaketa ahalbidetzea». «Ezi-

nezkoa dena da Ibarran ezin apar-
katzea eta kanpotik etortzen dire-
nek autoa egun guztian Ibarran
uztea», esan du.«Gure asmoa ho-
betzea da beti eta horregatik erra-
tzeko aukera ere aldarrikatzen
dut, beste herri batzuetan TAO sis-
tema baliagarria bada, zergatik ez
Ibarran? Eta horrela ez bada alda-
tuko dugu». 

Izan ere, Udal arduradunen as-
moa sistemaren balioztatzeak egi-
tea da «aldatu behar dena aldatu
ahal izateko. Euskal Herria kaleko
errepidea, hala ere, eskualdeko
errepidea da, trafiko errepidea, eta
hori ezin dugu aldatu». «Behar
bada egia da sistema honekin alde
bateko arazoak beste batera pasa-
ko direla, baina hori ere konpon-
tzen saiatuko gara», gaineratu du. 

TAO sistemak merkatarien or-
dutegia izango du eta esan bezala
datozen hilabeteetan jarriko dute
martxan.
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Alonsok denboraldia bukatu du
IBARRA ]Pirelli Super Stock Series motor txapelketako azken lasterketan
aritu zen Ibarrako Koldo Alonso pasa den larunbatean. Karrera Aragoiko
Alcañiz zirkuituan izan zen. Bi txandetako lasterketa izan zen, lehenen-
goan zortzigarren egin zuen eta bigarrengoan, aldiz, hirugarren. Alonso
pozik dago denboraldian egindako lanarekin, «otsailean utziko nuela
uste nuen, eta nire bizitzako denboraldirik onena egin dut». HITZA

Falange y Tradicion-en
erasoak gaitzetsi ditu
Eusko Legebiltzarrak 
Tolosa ›› EAren
gaitzespena atzera bota
eta azkenean, PSE eta
UPyD alderdien zuzenketa
onartu dute. 

ERREDAKZIOA

Eusko Legebiltzarrak Falange y
Tradicion talde ultraeskuindarrak
burututako erasoak gaitzetsi zi-
tuen atzo. Eskaera EA alderdiak
egin zuen, baina azkenean atzoko-
an PSE eta UPyD alderdiek aur-
keztutako zuzenketa onartu zuen
Legebiltzarrak. 

EAk Falange y Tradicionek bu-
rututako 30 bat ekintzak gaitzes-
ten zuen idatzia aurkeztu zuen eta
bertan taldeak duen «zigorgabeta-
suna» salatu zuen. 

Era berean, Legebiltzarrak era-
soen bikitimei euren babesa ager-
tzeko eskatzen zuen, Sonia Polo
Bilboko txupinerari eta Tolosako
Lasa eta Zabalaren senitartekoei,
bereziki. 

Atzokoan, hala ere, EAren eta
EBren transakzio-zuzenketa aur-
keztu zuten, baina ez zuten onartu.
EAk azkenean PSE eta UPyDk
aurkeztutako zuzenketaren kon-
trako bozka eman zuen. 



Lankideei elkartasuna azaltzeko elkarretaratzea Osasun Etxean.A. IMAZ

Hiru lankideri babesa azaldu diete
Osasun Etxeko langile guztiek 
Leitza ›› Arano eta
Goizuetako gertakarien
harira, Maria Kutzi
«egindako akatsen ardura
hartzeko» eskatu diote. 

ASIER IMAZ

Leitzako Osasun Etxeko hiru ki-
dek, lekuko bezala deklaratu zuten
atzo Osasunbideako zerbitzu juri-
dikoen aurrean, Aranoko eta Goi-
zuetako gertakarien harira. Bien
bitartean, euren lankideek babesa
azaldu zieten elkarretaratze baten
bidez. Bertan, Nafarroako Gober-
nuko Osasun Departamentuko
kontseilariari, Maria Kutz Peiron-
celyri, «egin dituen akatsak publi-
koki onartzeko» eskatu zioten.

Medikua 20 edo 33 km-ra
Leitza, Areso, Arano eta Goizuetak
15 hilabete daramatzate guardiako
mediku bakarrarekin. «Medikuak
kontratatzeko arazoak zituztela»

esanez, Osasunbideak Goizuetako
larrialdi zerbitzua kendu egin
zuen iragan urteko uztailean. Or-
dutik hona, aranoarrek eta goizue-
tarrek goizeko ordutegitik kanpo
larrialdiren bat baldin badute, Lei-
tzara jo behar izaten dute, 20 edo
33 kilometrotara. 

Leitzako Oinarrizko Zerbitzu-

ko langileek, 2009ko apirilean,
idatzi bat bidali zieten egoeraren
ardura zuten erakunde desberdi-
nei, baldintza horietan «gertatu zi-
tekeenaz ohartaraziz». Izan ere,
«larrialdietarako joan-etorriak
egiteko distantziak, ez dira egoki-
tzen legeak agindutakora». 

Alabaina, osasun zerbitzuko ki-

deen esanetan, «arazoa konpondu
behar zuten Osasunbideako ardu-
radunak oraindik ez dira gurekin
elkartu. Ez gertakari lazgarrien
aurretik, ezta ondoren ere, nahiz
eta guk behin eta berriz horrela es-
katu diegun». 

Aurtengo irailaren 17an, Juana
Agirre aranoarra sukaldean afaria
prestatzen ari zela hil zen, bihotze-
koak emanda. «Ezer egiterik ez ba-
zegoen ere», anbulantzia, abisua
eman eta ordubetera iritsi zen Ara-
nora. Hiru egun beranduago, Goi-
zuetan ezbehar larria gertatu zen:
gas leherketa batek 86 urteko Este-
ban Loiarte zauritu zuen. Kasu ho-
netan, anbulantzia medikaliza-
tuak ordubete baino gehiago be-
har izan zuen Donostiatik
Goizuetara ailegatzeko. 

Maria Kutzi eskaria
Leitzako Osasun Etxeko langileak
«minduta» eta «haserre» agertu
ziren atzoko elkarretaratzearen
amaieran. Euren esanetan, iraile-

ko gertakarien ostean, Osasun
kontseilariak eta Oinarrizko Zer-
bitzuen zuzendariak, «oinarrizko
zerbitzuetako langileen profesio-
naltasuna zalantzan jarri zuten
publikoki». Horretaz gain, euren
artean «errudunak bilatu nahian
ikerketa bat jarri zuten martxan».
Leitzako langileek argi azaldu zu-
ten eurak ikerketa egitearen alde-
koak zirela, «baina maila guztie-
tan». Arazo honen benetako ardu-
radunek «ezer gertatu ez balitz
bezala» jarraituko duten sentsa-
zioa ere plazaratu zuten. 

Azkenik, «nafar guztien osasu-
naz, horien artean osasun arloko
langileenaz, arduratu behar duen
kontseilariari egindako akatsen ar-
dura publikoki onartzeko» eskatu
zioten. 

Maria Kutzek bere aldetik, Ara-
noko eta Goizuetako gertakarien
ostean, helikopteroaren erabilera
ezaren inguruan kokatu zuen Osa-
sunbideak abian jarri zuen ikerke-
ta. Honen inguruan erantzun gar-
bia eman zioten Leitzatik: «Medi-
ku falta estaltzeko Osasunbideak
eskaini diguna ez da nahikoa, eta
horrela adierazi izan diegu aldiro.
Helikopteroa egunez besterik ezin
daiteke erabili, eta soilik klimatolo-
giak uzten baldin badu». 
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LANA
]Bigi garbitasunak. Alfonbrak,
etxeak, bulegoak eta abar garbi-
tzeko prest. Deitu inongo 
konpromisorik gabe. Telefono
zenbakiak: 638 94 46 04 (Guru-
tze) eta 695 70 82 71 (Belen).
]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
ondorengo telefono zenbakira:
634 45 91 10.

Iragarki laburrak

Eskualdeko T-Klax taldeak irabazi zuen iaz taldekako txapelketa.. HITZA

Gipuzkoako Euskal Kantu Txapelketa
Kultura ›› Tolosaldeko
ordezkari ugarik 
hartuko dute parte bihar
Beasainen martxan jarriko
duten txapelketan. 

A. IMAZ

Eskualdeko ordezkari ugarik har-
tuko dute parte aurtengo Gipuz-
koako Euskal Kantu Txapelketan.
Batzuk bakarlari bezala aurkeztu-
ko dira, besteak bikote moduan eta
talde gisa lehiatuko direnak ere
egongo dira.

Hiru kanporaketa jokatu oste-
an, puntuazio altuena lortzen du-
ten 12 partaide finalera pasatuko
dira; epai-mahaiaren irizpideen
arabera 15 ere izan daitezke. Finala
Donostiako Antzoki Zaharrean jo-
katuko da azaroaren 15ean,
18:00etan. 

Lehen kanporaketa bihar
Euskal Kantuzaleen Elkarteak an-
tolatzen duen Gipuzkoako Euskal
Kantu Txapelketa, bihar jarriko
dute martxan Beasaingo Usurbe
Antzokian, 17:00etan. Eskualde-

tik, bakarlari bezala Garazi Egigu-
ren eta Maialen Etxeberria egongo
dira bertan. Bikoteei dagokienez,
Tolosako Marta eta Enara, eta tal-
deka Villabonako eta Lizartzako
Aiora, Izaro eta Garazi. 

Bigarrena hilaren 31n
Bakarlari bezala Oihane Sarasola
ibartarra, Naroa Geresta asteasua-
rra eta Iraia Martinez zizurkilda-
rra egongo dira bigarren kanpora-
ketan, Zumaiako Gurea Zine Are-
toan. Bertan ez da egongo
eskualdeko bikoterik, ezta talderik
ere.

Hirugarrena azaroaren 7an
Finalera nortzuk pasako diren
azaroaren 7ko saioaren ondoren
jakingo da. Arrasateko Amaia An-
tzokian Ane Herrero alegiarra eta
Leire Agirre tolosarra egongo dira
bakarlari bezala. Bikoteka Herre-
rok beste alegiar bat edukiko du
ondoan, Nora Salvador hain zuzen
ere. Talde gisa Alegiako eta Altzo-
ko hiru lagun aurkeztuko dira,
Ane, Maddalen eta Olatz. 

Esan bezala, finala azaroaren
15ean jokatuko dute Donostian.

500 alegazio inguru
biltzea lortu ditugu

AHTren Tolosa-Alegia arteko
AHTren eraikitze proiektuaren
ondoriozko lurjabe desjabetuen
zerrenda, BOEn urriaren 7an kale-
ratu zen. Bertan, orain arteko
proiektuetan ez bezala, desjabe-
tuak izango liratekeen lurjabeen
zerrenda ageri da. Zerrenda hau
bera astebete beranduago, urria-
ren 14an, El Diario Vascoegunka-
rian agertu zen.

Proiektu honi alegazioak egite-
ko epea 15 egunekoa da. Gauzak
honela, tartean astebete galdua da
prestatzeko eta jende gehiagoren-
gana iristeko. 

Era berean, azpimarratu beha-
rra dago, lurjabeek ez dutela inon-
go gutunik jaso informatzeko, bes-
te kasu batzuetan egin izan duten
moduan.

Argi geratzen da beraz nola da-
ramatzaten AHT proiektuaren
prozesuak. Onartezina da infor-
mazio eskasia edukitzeaz gain, gu-
txi hori zer nolakoa den. Eskatzen
zaizkien gutxienekoak ere ez di-
tuzte betetzen, lurjabeei eskubide-
ak kenduz.

Hala eta guztiz ere, 5 egunetan
500 alegazio inguru biltzea lortu
dugu jende askok sinatzeko auke-
ra ez izan arren. Besterik gabe,
AHT Gelditu! Elkarlanetik mobili-
zazioetan parte hartzera dei egiten
dugu. Oztopoak jarriz atzeratzen
ari gara; eta nork esaten du ezin
izango dugula geratu?
AHT Gelditu! Elkarlana.

GGutunak
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Astearte arratsaldeko 15:00ak arte jasotako iragarkiak soilik argitaratuko dira.
IRAGARKIAK JARTZEKO: www.tolosaldekohitza.iragarkilaburrak.com  / 943-65 56 95telefono zenbakira

Etxebizitza
1.1 SALGAI

Beasain. Pisu oso zentrikoa
Beasainen; 105 m2, 4 logela,
2 bainugela, balkoi eta terra-
za. Ia berria, material eta
eraikuntza kalitate handikoa.
La Salle ikastetxetik oso 
gertu. Armairu eta altzariak,
berogailua, parketa, 
sukaldeko elektragailu 
guztiak, garbigailua. Garaje
itxia aukeran. Argazki eta in-
formazio gehiago:
www.ttiki.com/6609 
Telefonoa: 656-73 11 43

Berriatua. Etxebizitza 
salgai Berriatuan. 72 metro
koadro. Bi logela, komuna
eta sukalde-egongela. 
Berriztua eta guztiz jantzia
hartzeko aukera. 
Prezio negoziagarria. 
Deitu 94-616 64 19 edo 
94-613 90 56 telefonora.

1.2 ERRENTAN
EMAN

Lazkao. Logela bat 
alokatzen da Lazkaoko pisu
batean. Deitu 678-22 80 31
telefono zenbakira, edo 
bidali mezua: lalianzuine-
lli@hotmail.com

1.3 ERRENTAN
HARTU

Ataun. Etxebizitza behar da
alokairuan Ataunen. 
Pertsona helduak. Deitu:
665-70 53 73

Lekeitio. Lekeition urte
osorako errentan hartzeko
pisu txiki baten bila nabil, 
1 edo 2 logela. Telefonoa:
658-70 19 53

1.4 PISUA
KONPARTITU

Donostia. Amaran, topo 
eta autobus geltokitik hurbil
gela bat alokatzen da 
emakume euskaldun 
batentzat. Berdin ikasle edo
langile. Pisua konpartitua da
eta gehienez 3 lagunekoa.
Gela argitsua, balkoiarekin
eta gelan telebista dauka. 
Telefonoa: 943-65 16 92.
Hartu ezean mezua utzi

Donostia. Gela txikia eta
patiora ematen duena 
eskaintzen dugu. Bi neska
gara, langileak, eta gela bat
libre dugu. Ez erretzailea de
pertsona bat bilatzen dugu.
Gelarekin batera, komun bat
ere sartzen da prezioan:
250euro hilean + gastuak
(argia)

2 Motorra
2.1 SALGAI

Citroen Xsara 1.9 D salgai.
1998koa. 166.000km. Oso
egoera onean. 1.200 euro.
629-15 79 29

Honda Varadero motorra
salgai. Honda Varadero 
motorra salgai. 1.000 cc.
2006koa. 10.000 km. 
615-76 49 14

Toyota Previa monobolu-
mena salgai. 7 plazakoa.

Oso ondo zainduta. 
650-40 25 66

Viano Marco Polo 2.2 CDi.
150ZP, 2004koa, 155.000
kilometro, gris kolorekoa.
Jatorrizko Westfalia ekipa-
mentua eta extra askorekin.
29.000 euro. 
609-26 40 41

3 Garajeak
3.1 SALGAI

Arrasate. Garaje itxia 
salgai Usaetxe plazan.
686-02 56 56

3.2 ERRENTAN
EMAN

Eibar. Garaje marra alokagai
Urkizun. Telefonoa: 
609-453946.

Eibar. Garaje itxia alokagai
Arrate Bide, 17an. 
80 euro hilean. Telefonoa:
679-31 00 83 edo 
943-701631. Alejandro.

3.3 ERRENTAN
HARTU

Oñati. Garajea errentan 
hartuko nuke. 679-62 69 64

4 Lana
4.1 LAN BILA

Azpeitia. 20 urteko neska
euskalduna, haurrekin 
lanean esperientziaduena
bai begirale moduan, 
zaintzaile moduan... 
Arratsaldez haurrak zaintze-
ko prest egongo nintzateke.
Interesatuak deitu zenbaki
honetara: 606-42 64 14

Azpeitia. Lan bila nabil. 
Azpeitian, denda edo kafete-
gi batean lan egitea nahiko
nuke. Helbide elektronikoa:
eargia@gmail.com 
Telefonoa: 647-08 10 15
Ainhoa.

Donostia. Nikaraguako 
mutil bat nahiz eta Donos-
tian bizi nahiz, bertan edo 
inguruko herrietan lanen bat
egiteko prest nago, adineko
pertsonak zaintzen edota
beste edozertan. Interesa-
tuek deitu 943-65 40 57 
telefonora.

Gernika-Lumo. 26 urteko
neska euskalduna lan bila:
umeak zaindu, etxeak edo
bulegoak garbitu eta abar.
Interesatuek deitu 
680-38 33 01 telefonora.

Gernika-Lumo. Txapista
naiz baina edozein lanetara-
ko prest nago. Deitu telefono
hauetara: 946-25 70 80
edo 676-60 75 68

Irura. Giza elikadura eta 
dietetikan diplomatua naiz
eta honekin zerikusia duen
lanen baten bila nabil. 
Irati. 697-52 20 48

Markina-Xemein. 23 
urteko neska euskalduna 
eskaintzen da etxeak garbi-
tu, umeak zaindu edota 
ostalaritzarako. Gidabaime-
na eta kotxea dauzkat. 
Telefonoa: 696-79 41 00.

Tolosa. 49 urteko autono-
moa naiz. Nik lokala jartzen
dut eta zuk ideiak edo lana
baduzu harremanetan jarri
mesedez.

Tolosaldea. Bigi garbitasu-
nak: Alfonbrak, etxeak, 
bulegoak eta abar garbitzeko
prest. Deitu inongo konpro-
misorik gabe. Gurutze: 
638-94 46 04.
Belen: 695-70 82 71.

Tolosaldea. Emakume 
euskalduna, arduratsua eta
esperientzia handikoa 
eskaintzen da egunez zein
gauez adineko pertsonak edo
gaixo daudenak zaintzeko.
Gida baimena eta kotxea 
baditut. Interesaturik egonez
gero deitu lasai eguneko
edozein ordutan telefono
zenbaki hauetara: 
943-57 74 09 edo 
680-24 42 81. Erreferen-
tziak ere baditut. Posta: 
mariapilargarmendia@
gmail.com.

Tolosaldea. Neska 
senegaldarra. 3. adinekoak
zaintzen lan egingo nuke,
eragozpenik ez interna 
sartzeko. Haurrak zaintzeko
edota etxeko lanak egiteko
ere prest nago.Interesatuek
deitu 943-65 40 57 
telefonora.

Tolosaldea. Tolosaldeko
neska bat nahiz eta astegu-
nez arratsaldetan lan egiteko
prest nago, haurrak zaintzen,
tabernan... Interesatuek dei-
tu 616-07 70 06 telefonora. 

4.2 LANGILE
BILA

Getaria. Sukaldaria 
behar da, menuetan espe-
rientziaduna. Getarian. 
Telefonoa: 619-42 81 43

Goierri. Bertako neska bat
behar da Beasainen ume bat
zaintzeko eta garbiketa 
egiteko. Esperientziaduna.
Ondo ordaintzen da. 
609-41 38 97

Tolosa. Tolosan, arratsalde-
tan 3 ume zaintzeko emaku-
me euskaldun bat behar da.
Harremanetarako telefono
zenbakia: 630-98 43 00.

Administrari 
laguntzaileak. Administra-
ri langutzaile bezala lan 
egiteko lanpostuak bete 
behar dira Gipuzkoako 
udaletxeetan. Deitu: 
671-68 98 69

Elektrikariak, iturginak,
igeltseroak... Elektrikariak,
iturginak, eta igeltseroak
orokorrean behar dira 
Gipuzkoako udaletxeetan 
lan egiteko. Deitu: 
943-21 86 85

Eraikin publikoak 
zaintzeko zaindariak.
Eraikin publikoak zaintzeko
zaindariak behar dira. 
Ez da titulaziorik eskatzen.
Txandaka lan egiteko. Deitu:
600-94 48 27

Eraikin publikoetarako
garbitzaileak. Eraikin 
publikoetarako garbitzaileak

behar dira.Lanaldi jarraitua
eta kontaratu mugagabea.
Deitu: 943-21 86 85

Erakunde publikoetarako
auto gidariak. Erakunde
publikoetan lan egiteko auto
gidariak behar dira. Soldata
altua eta kontratu mugaga-
bea. Deitu: 671-68 98 69

Harrerarako langileak.
Harrerako langileak behar
dira, eraikin publikoetako 
harrerako eta telefonista 
lanak egiteko. Deitu:
943-21 86 85 

Konserjeak eta bedelak.
Eraikin publikoetarako 
konserjeak eta bedelak.
Arratsaldeak jai. Deitu: 
671-68 98 69

Liburutegi  laguntzaileak.
Eraikin publikoetako liburu-
tegi laguntzailerako lan pol-
tsa handia. Deitu:
600-94 48 27

Suhiltzaileak eta 
basozainak. Suhiltzaileak
eta basozainak behar dira.
Deitu: 943-21 86 85

Zaintzaileak. Eskoletarako,
jangeletarako eta haurtzain-
degi publikoetarako  zain-
tzaileak. Arratsaldeak jai.
Deitu: 943-21 86 85

Zaintzaileak, konserjeak,
garbitzaileak.... Haur 
eskola publikoek zaintzileak,
konserjeak, eta garbitzaileak
behar dituzte. Deitu: 600-
94 48 27

5 Irakaskuntza
5.1 EMAN

Busturialdea. Neska eus-
kalduna klase partikularrak
emateko prest. Printzipioz
Busturialdean. Edozein 
gauzarako deitu inolako 
konpromiso barik.  
680-53 84 42

Gabiria. Banan-banako 
tailer praktikoak izango dira.
Asteartetan , arratsaldeko
17:00etatik aurrera. 
Amalur tailerra. Telefonoa: 
943-16 14 76

Gernika. Esperientziadun
irakasleak talde txikitako
klase partikularrak 
eskaintzen ditu Gernikan 
lehen hezkuntza eta DBHko
ikasleentzako. Kontaktua:
656-77 20 12 (Nahia)

Irun. Kemen euskal dantza
taldeak fandango, arin-arin
eta plaza dantzen ikastaroa
antolatuko du urriaren 10ean
hasi eta abendura bitarteko
larunbatetan. Interesatuok
hurrengo telefonora dei 
dezakezue informazio eske:
667-55 36 98

5.2 HARTU

Leintz Gatzaga. Ingeleseko
eskolak emateko irakaslea
behar da Leintz Gatzagan.
Eskolak bi arratsaldetan
izango lirateke eta urtarrila
arte, hasiera batean. 
Autoa derrigorrezkoa. 
678-82 22 27.

7 Denetarik
7.1 SALGAI

Altzariak salgai. Etxe 
aldaketagatik. Egongela, 
bikote logela, ordenagailu
mahaia eta Fagor etxeko
etxetresnak. Denak batera
(prezio hobean) zein banaka.
Oreretan. Informazioa 
eta argazkiak: 
mikel_muebles@live.com
edo 943-00 23 11

Aluminiozko llantak 
kubiertekin saltzen ditut.
Neurriak: 185/60 R1. 
Telefonoa: 638-10 29 63

Ardiak salgai. 150 ardi 
saltzen dira, latxa arrazako
300 ardi gaztez osatutako
artalde batetik. 606-04 44
36 edo 943-88 09 45

Berogailuak. Ecotermi
etxeko 5 berogailu salgai.
Bata, Ecotermi 570 w 5 
difusore 100 e; hiru, Ecoter-
mi 600 w 5 difusore 150
e/bak; eta bestea, Ecotermi
1000 w 9 difusore 200 e.
Egoera onean. Guztiak 750
euroan. 605-77 54 64

BH bizikleta salgai.
2009koa eta errepidekoa.
Campagnolo freno eta 
osagaiekin. Egoera oso 
onean. 617-89 34 15

Bideokamera. Sanyo etxe-
ko Xacti HD1A bideokamera
salgai. Argazkiak 5mp egite-
ko aukeran eta bideoa HD
formatoan. Txikia, oso erraza
erabiltzen, egoera ederrean
eta bere osagarri guztiekin.
Bi bateria oparitzen ditut.
200 euro. 636-43 85 40

Bikiendako Arrue etxeko
karro-kapazoa salgai. 
Bikiendako Arrue etxeko 
karro-kapazoa salgai.
2008koa. Oso praktikoa 
eta egoera bikainean. Lasai
deitu. 649-00 53 42

Fox Terrier txakurkumeak
salgai. Abuztuaren 15ean
jaiotakoak. Arra eta emea,
buztanak moztuta eta 
parasitorik gabe. Telefonoa:
635- 74 16 55.

Gitarra akustikorako 
pedalera salgai. 
Erdi prezioan. 
943-77 19 20

Kanarioak salgai. 
Interesatuek deitu zenbaki
honetara eta galdetu 
Mikelengatik. 635-75 54 53

Kawasaki Z750 salgai .
Kawasaki Z750 Salgai
2007koa. Kolore beltza. 
Oso egoera onean.
12.000km, azterketa denak
etxe ofizialean eginak. 
5.500 euro.
Harremanetan jartzeko deitu

660-33 77 16 telefonora.

Lau untxi salduko 
nituzke. Deitu 17:30etik au-
rrera. 665-74 91 27

Liburu zaharrak. 1953. 
urteko liburuak saltzen ditut.
696-84 19 51

Lursaila Etxarrin. Urbani-
zatutako lursaila salgai
Etxarri Aranatzen. Interesa-
tuek deitu 676-22 38 02 
telefonora. 

Masaje aparatua. Hankak
urarekin masajeatzeko 
aparatu elektrikoa salgai.
608-36 26 07

Monozikloa saltzen dut.
Pare bat aldiz bakarrik 
erabilia, berria. 100 euro. 
605-73 07 77

Mostradorea eta hozkai-
lua. Dendako mostradorea
eta hozkailua salgai. 
Hots egin 948-46 07 65 
telefonora

Patinetea. Umeen karrora-
ko patinete unibertsala 
salgai. 650-96 23 08

Routerra. Haririk gabeko
routerra salgai. Telefonicako
Amper Zyxelarekin batera.
608-36 26 07

Stokke kuma eta 
mini-kuma moldagarria
salgai. 2 koltxoi, eltxo-sarea
eta izarak barne. 0 hilabete-
tik 5-6 urtera arte moldatzen
da, egoera oso onean. 
Prezioa 330 euro. Harrema-
netarako deitu telefono zen-
baki hauetara:
639-02 02 75 edo 
943-76 55 88

Su egurra salgai. 20,30
eta 40 zentimetrotara moz-
tua. Etxera eramaten dugu.
Harremanetarako telefono
zenbaki honetara deitu:
615-75 57 62

Umeendako aulkia. Jane
etxekoa. Hiru gurpilekoa.
Frenoarekin. 80 euro. 
608-36 26 07

Umeendako kotxea. 
Umeendako kotxe-silla eta
maxi-coxia salgai. Arrue
markakoa. Urdina. Egoera
onean. Telefonoa: 
616-32 70 19.

7.2 GALDU

Belarritakoa. Arrasateko
tanatorio inguruan edo
Bedoñako eliza inguruan
perla iluneko belarritakoa
galdu dut. Balio sentimenta-
la du. Aldez aurretik, mila 
esker. 626-32 04 72 
edo 943-76 47 56

Eguzkitako betaurreko-
ak. Eguzkitako betaurrekoak
galdu nituen irailaren 20an,

igandean, Urbiatik jaisten.
Mesedez, norbaitek aurkitu
baditu deitu zenbaki honeta-
ra. 615-79 27 44

Leandro izena grabatua
duen makila. Urriaren
10ean Lizarraustin, Leandro
izena grabatua duen makila
galdu nuen. Norbaitek 
aurkitu badu, dei dezala
635-74 40 82 edo 
635-86 54 17 zenbakira. 
Sarituko da. Mila esker.

Makila galdu nuen 
Lizarrustin. Lizarrustin 
Leandro izena garbatua
duen makila galdu nuen.
Norbaitek aurkitu badu dei
dezala 635-74 40 82 edo
676-86 54 17 telefono 
zenbakira. Sarituko da.

Nintendo Ds grisa. Urria-
ren 12an Nintendo Ds grisa
galdu zen Zarautzen, bere
babes poltsa urdinean zego-
en, joko eta guzti. Aurkitu
baduzue mesedez 
685-71 75 62 telefonora 
deitu.

7.4 EMAN

Katakumeak oparitzen
dira. Hiru aste duten lau ka-
takume oparitzen ditut, bi
eme eta bi ar. Deitu:
685-79 07 61

7.6
HARREMANAK

Donostia Alde Zaharreko
Joaldunak. Zuk ere joaldun
izan nahi duzu? Etorri gure
entseguetara eta proba egin!
Edo zure herriko jai edo 
ikuskizunetan gu han egotea
nahi baduzu ere bai. 
aldezaharrekojoaldunak
@gmail.com

Emakume bila. Oso ondo

mantenduta dagoen 60 ur-
teko gizonezko idazle 
dibortziatuak 40 urte baino
gutxiago dituen emakume
ezagutu nahi du. Seme-
alabarik izanez gero, haiek
hezteko konpromisoa, baita
familia ere. Telefonoa:
699-58 79 28 hitzordua 
jartzeko, egin dei galdua.

Mutil bila. 40 urteko mutil
bat naiz eta beste mutil bate-
kin harremanak izan nahiko
nituzke. Ahal balitz, gaztea-
goarekin. Asmo bera badu-
zu, bidali sms mezu bat
hona. Nire aldetik, diskrezio
osoa. Telefono zenbakia:
665-75 58 74

Neska bila. Kaixo! 
Donostiako 32 urteko mutil
ezkondua naiz eta egoera
berdinean dagoen emakume
bila nabil konplizitaterako,
interesatuek idatzi mgpel-
maz@gmail.com helbidera

Oñati-Gasteiz. Egunero
Oñatitik Gasteizera joaten
naiz. Lakuan lan egiten dut.
Norbaiti autoa konpartitzea
interesatuz gero, deitu. 
635-20 33 14

Txingudi ikastolako 
79ko kintoak. Hiru hamar-
kada gainean eta buruma-
kur! Alderantziz, ospatzeko
asko dugulako, azaroaren
7an bazkari batean bilduko
gara. Anima zaitez eta izena
eman urriaren 30a baino le-
hen Txingudi ikastolako
79ko kintoen  bazkarian.

7.8 ERRENTAN
HARTU

Taberna hartuko nuke
errentan. Taberna hartuko
nuke errentan. Deitu: 
638-10 29 63



Deialdiak
]Leitza. Izaskun Mujika ipuin kon-
talariak emanaldia eskainiko du li-
burutegian 18:00etan.
]Leitza. Leitzaldeko Bilgune Femi-
nistak aurkezpen ekitaldia
20:00etan Leitzako Atekabeltz
gaztetxean. Herritarrak parte har-
tzera gonbidatu nahi izan dituzte.
«Ikasturteko erronken, landuko di-
tugun borroka ildoen zein egitas-
moen inguruko aurkezpena» egin-
go dute.
]Leitza. LABek Nafarroako Alter-
natiba Sindikala aurkeztuko du
San Migel plazan: 17:00etatik
19:00etara erakusketa eta
19:00etan aurkezpena

Antzerkia
]Villabona. Txalo Produkzioek
Desnudos en Central Parkantzezla-
na aurkeztuko dute Gurea aretoan
20:00etan eta 22:30ean.

Musika
]Tolosa. Bide Ertzean taldearen
Leidor sessionsDVD-CDaren aur-
kezpena Leidor aretoan 20:30ean.
]Tolosa.  Sexty Sexers eta On Be-
nito Bonberenean 22:30ean. 

›› GUARDIAKO FARMAZIAK
]Tolosa. Azpiroz, L. Amarotz au-
zoa, 9. 943 675118.

]Leitza. Larraia, M.I. Elbarren, 95.
112.

›› IRRATIA
Txolarre irratia
10:45-11:00.Elhuyar Fundazioaren
Quark saioa.
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.
17:45-18:00. Elhuyar Fundazioa Quark
saioa.
18:00-20:00. Tolosaldeko Ahotsa
(errepikapena).
20:00-20:30. Albistegia, Info 7.

›› TELEBISTA
28 kanala
08:30. Wazemank09:00. Klipak09:30.
Tolosaldean Gaur10:00. Ikusmira10:30.
EH Lau haizetara11:00. Itsasoari begira
11:30. Tolosaldean Gaur12:00. Ikusten
12:30. Ur eta lur13:00. Muka-Muka
13:30. Tolosaldean Gaur14:00. Ikusmira
14:30. EH Lau haizetara15:00. Itsasoari
begira15:30. Tolosaldean Gaur16:00.
Ikusten16:30. Ur eta lur17:00. Muka-
Muka17:30. Tolosaldean Gaur18:00. 28
klip18:30. Ilunpean19:00. Elizondo
19:30. Tolosaldean Gaur20:00. Perretxi-
koak.*(16:30etik 20:30era bitarteko blo-
kea lau orduro errepikatuko da).

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

AAgenda

Ipuinak Irurara ere heldu dira
IRURA ] Idoia Sanchez ipuin kontalariaren bisita jaso
zuten atzo Irurako gaztetxoek (irudian), Galtzaundi
Euskara Taldeak antolatuta. Kanpoan eguraldi kaxka-
rra zegoen baina liburutegiko haur txokoan giro ezin
hobea sortu zen, ipuin kontalariaren istorioekin. Adi-

adi jarraitu zioten haurrek bere txikitako ipuinak kon-
tatzen hasi zenean. Behin oso nekatuta heldu omen
zen eta amaren zopa jaten ari zela lo geratu zen plate-
raren gainean... Ondoren Hernialdeko haurrei ere
egin zien bisita Idoia Sanchezek. I. TERRADILLOS

‹‹ Goiza Arratsaldea Tenperatura Bihar
2009-10-23

Eguraldia

›› 19°›› 15°

GOIZA OSTARTEAK
ARRATS.OSTARTEAK
BEROENA 23°
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


