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DEskualdekoak batez ere.Aurtengoan eskualdekoak izan dira jaun eta jabe Tolosako Txuletaren Festako mahaien bueltan. Beste
toki batzuetatik ere gerturatu dira gurera, noski, eta honek bost urte eta gero hitzordua «egonkortu» egin dela esan nahi du antolatzaileen hitzetan.
«Arrakasta» hitza ere erabili dute festaren balorazio goiztiarra egiteko. Euskal labeldun txekor-erre pintxoak ere banatu zituzten atzokoan. q2
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Itxialdia eta
manifestazioa
Aaiuneko
«sarraskia»
salatzeko
Tolosaldea Sahararekin
elkarteak antolatu ditu
ekitaldiak; itxialdia bihar
izango da 20:00etan
Tolosako udaletxean eta
manifestazioa etzi q4

Martxorako 
izango dute
ikaztegietarrek
udaletxe berria
Eraikinaren oinarria egiteari urrian ekin zioten
eta pasa den astean hasi ziren ekartzen
enpresan bertan egiten aritu diren eraikina  q4

«Giro onean»
amaitu dute XIX.
Jon Ander Izagirre
Frontenis Txapelketa
Mutiletan binaka Xabier Romero eta Edu
Lobato, banaka Mikel Goitia eta nesketan
binaka Txus eta Elena izan dira garaileak q5



E. Maiz - I. Terradillos Tolosa

«Arrakastatsua». Horrela defini-
tu dute aurtengo Txuletaren Fes-
ta antolatzaileek. Eta emaitzak
ikusita ezin besterik aipatu, izan
ere, irekita egon den egun guztie-
tan jendez beterik egon da. Aur-
tengoak itxi ditu ateak, baina ez
dago zalantzarik datorren urtean
ere hutsik egin gabe bertan izan-
go dela, bost urte eta gero, «erabat
egonkortu» baita ekimen hau.

Atzo eskaini zuten azken baz-
karia, eta aurretik, beste bi bazka-
ri eta bi afari eman dituzte iragan
larunbatetik. Bost egunetan bete-
rik egon da Zerkausiko jatetxea,
egun bakoitzean 170 lagun ingu-
ru bildu direlarik. Idi txuleta osa-
gai nagusia zuen menua dastatze-
ko aukera izan dute Tolosa Gour-
met-en ekimen honetan parte
hartu dutenek.

Gehienak eskualdekoak
Bazkaltiar eta afaltiar hauetatik
gehienak eskualdekoak izan dira.
Ondoren Gipuzkoatik etorritako-
ak leudeke, eta ondoren, espai-
niar Estatutik etorriak. Astelehe-
nean nabaritu zen, batez ere, 
azken hauen presentzia, Espai-
niako leku askotatik etorritako 79
lagun eseri baitziren Zerkausiko
mahaietan txuleta probatzera. 

Turismo bulegotik, gainera,
baikorki baloratu dute Txuleta-
ren Festa, «bertara bazkaltzera
edota afaltzera etortzeaz gain,
atzerritar gehienek Tolosa nahiz
eskualdea ezagutzeko baliatu
baitute».

Bestalde, Tolosako Udaletik
ere «oso gustura» azaldu dira,
«beste behin ekimenak aurrei-
kuspen guztiak bete dituelako».
Nerea Letamendia Azoketako zi-
negotziak azaldu duenez, «bertan
bazkaldu edo afaldu duen jendea
oso gustura geratu da, eta askok
errepikatu dute edo errepikatze-
ko gogoz geratu dira». «Hori oso
garrantzitsua da guretzat, eta
bide honetatik lanean jarraitu be-
har dugula adierazten du», gehitu
du.

Txekor erre pintxoek 
ere harrera ona
Atzoko bazkaria hasi aurretik,
mokadutxoa hartzeko aukera
izan zen Trianguloan, Euskal La-
beldun txekor errea prestatu bai-
tzuten, eta bertatik 1.200 pintxo
zerbitzatu. Ilada luzeak egin zi-
tuen jendeak hori dastatu ahal
izateko. Eguerdi aldera hasi ziren
pintxoak banatzen eta ordubete
ingurura guztia amaitu zuten,
beste behin ere, jakiek gurean du-
ten arrakasta agerian utziz.

Idi txuletaren
«arrakasta»
Txuletaren Festak iraun duen bost
egunetan beterik egon da Zerkausia,
gehien bat eskualdeko herritarrekin 

Bai Udala, bai eta bertaratu direnak ere,
«oso gustura» geratu dira ekimenarekin

Goian, atzo bazkaltzen Zerkausian. Behean, urdaiazpikoa ebakitzen. I.T.
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Txekor errearen pintxoetara jende andana hurbildu zen. I.T. Atzerritarrak ere ikus zitezkeen gure gastronomia probatzen. I.T.



Erredakzioa Berrobi

Bukatu da azaroaren 20ean hasi-
tako Berrobiko XIX. Frontenis
Txapelketa. Begi Gorri elkarteak
antolatzen du urtero txapelketa
eta finalak herenegun jokatu zi-
tuzten.

Mutiletan bi maila izan dira, bi-
koteka eta banaka, baina neske-
tan bikoteka bakarrik aritu dira.
Mutiletan 44 bikotek eta banaka
29 pertsonek eman zuten izena,
eta nesketan, lauk. 

Mutiletan binakako mailan Xa-
bier Romerok eta Edu Lobatok
irabazi zieten 30-22 eta Nikolas

Artola eta Iker Lizardiri. Banaka,
berriz, Mikel Goitiak irabazi zion
30-28 Unai Mendiari. 

Neskei dagokionez Txus eta
Elena izan ziren garaile Mireia
eta Arantzazuri 30-25 irabazi on-
doren. 

Antolatzaileek «giro ona» izan
dela argitu dute, «urteroko mo-
duan», baina batez ere finaleko

hiru partidak nabarmendu dituz-
te. Izan ere, jende asko bildu zen
eta partaideek «jokaldi onak» es-
kaini zituzten. 

Partidak bukatuta parte-har-
tzaileen artean kirola egiteko ma-
teriala zozketatu zuten eta ondo-
ren, afaltzera joan ziren denak ba-
tera. 
1tolosaldea@hitza.info

Romero, Lobato, Goitia,
Txus eta Elena, Frontenis
Txapelketako garaileak
Herenegun bukatu zen
Berrobiko Begi Gorri
elkarteak antolatzen
duen Jon Ander Izagirre
Frontenis Txapelketa 

Finalean aritutako guztiak ikusi daitezke irudi honetan. HITZA
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Erredakzioa Amezketa

Amezketako ezker abertzaleak
herri galdeketa egin berri du eta
bertan bildutakoa eztabaidatze-
ko etzi, larunbata, 11:00etatik au-
rrera balio anitzeko gelan, biltze-
ko gonbita luzatzen diete herrita-
rrei.  

Honekin batera, «galdetegia
erantzuteko lana hartu duten

guztiei eskerrak eman nahi diz-
kiogu, oso gustura gaude jasota-
ko erantzunarekin. Eskerrik asko
beraz, galdetegia bete, eta herrian
jarritako buzoietara botatzeko
lana hartu zenuten guztioi!», azal-
du du ezker abertzaleak.

«Ekarpen asko jaso ditugu»
Era berean, herritarrek egindako
«ekarpen guztiak» ere nabarmen-
du nahi izan ditu, izan ere «jende-
ak ere garrantzia eman diola diru-
di, ekarpen asko jaso baititugu.
Horrek, orain, aurrera begirako
lanean ere asko lagunduko digula
iruditzen zaigu, beraz, eskerrik
asko ekarpen aberats guzti ho-
riengatik», dio.

Jasotako «erantzun orri eta
ekarpen kopurua» ikusita Amez-
ketako ezker abertzaleak «herri-
tarrek euren iritzia azaleratzeko
beharra dutela» ikusi du. Horre-
gatik, «deialdi bat zabaldu nahi
dugu; galdetegi hauetatik atera-
tako portzentajeak, ondorio na-
gusiak eta ekarpenak aurrean
hartu, eta elkarrekin aztertzea
eta hausnartzea».

«Galdetegiarekin izandako ja-
rrera irekia ikusita, beharrezko
ikusi dugu halako lan tailer bat
proposatzea, guztiontzat aberas-
garriagoa izango delakoan», gai-
neratu dute. Beraz, herritarrak
etziko bilkurara azaltzeko gonbi-
ta egiten du ezker abertzaleak. 

Ezker abertzalea «gustura»
galdetegiaren erantzunarekin
Amezketarren artean
banatu zuten eta
ekarpen asko jaso
dituzte; etzi egingo dute
hauek aztertzeko bilera

Aurtengo txapelketako irabazleak. HITZA

Erredakzioa Tolosa

Tolosaldea Sahararekin elkarte-
ak biharko Giza Eskubideen Na-
zioarteko Eguna baliatu nahi du
«Marokoko indar zapaltzaileek
okupaturiko Mendebaldeko Sa-
harako Aaiuneko Agdaim Izkeko

kanpalekuan egindako sarraskia
(hildakoak, zaurituak, desager-
tuak...) gaitzesteko». 

Ekitaldiak
Horiek horrela, bihar bertan,
itxialdia egingo dute Tolosako
udaletxean 20:00etan. Hurrengo
egunean, berriz, larunbatean,
manifestazioa egingo dute. Mobi-
lizazioa 12:00etan irtengo da Pla-
za Zaharretik. Ekitaldi hauekin
«Maroko Saharatik ateratzeko»
eta Mendebaldeko Sahararen
«autodeterminazioa eta indepen-
dentzia» aldarrikatuko dituzte.

Sahararen aldeko
itxialdia eta
manifestazioa
Tolosaldea Sahararekin
elkarteak egin du 
deia «Aaiuneko
kanpalekuko
sarraskiarengatik»

Erredakzioa Elduain

Zeberio II. elduaindarrak eta Io-
nek partida erabakigarria dute
gaur, Hernaniko Galarretan
16:00etatik aurrera. Izan ere, Ur-

tasun eta San Miguel izango di-
tuzte aurkari, eta bikote nafarrak
irabazi egin behar du Erremonte-
ko Bikoteen Azysa Txapelketan
jarraitu nahi badu. 

Gaurkoa bueltako partida izan-
go da, finalaurrekoen lehen parti-
da Zeberio II eta Ionek 40-38 iraba-
zi zuten eta. 

Elduaindarrak eta Ionek iraba-
zi ez gero, finala izango da, baina
garaipena nafarrek lortzen badu-
te beste partida bat izango da fina-
laren aurretik. 

Partida erabakrria
dute gaur Zeberio II.
eta Ionek
Finalaurrekoetako lehen
partida 40-38 irabazi
zioten Urtasun eta San
Migueli; partida
16:00etan hasiko da

Zeberio II. eta Ion (gorriz) txapelketako partidetako batean. MAIALEN ANDRES
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Erredakzioa Ikaztegieta

Ikaztegietako Udalak herriko be-
harrei erantzuteko eraikin balio-
anizduna egitea erabaki zuen.
Udaletxe berria izateaz gain, ba-
lioanitzeko gela handi bat eta Li-
burutegia bertan izango ditu. 

Udalak horrela erabakita, erai-
kinak ohiko egitura izan beharre-
an egurrezkoa izango du. Oina-
rria egiten urrian hasi baziren
ere, pasa den astean ekarri zuten,
enpresan egiten aritu diren erai-
kina. Kamioi handietan ekarri di-
tuzte egurrezko ormak. Beheko
solairutik hasi eta teilatua bitar-
te, bost egun behar izan dituzte.
Eraikinari, kanpotik eta baita ba-
rrutik ere, aurrerantzean izango
duen itxura eman diote. 

Zatirik garrantzitsuena egin
badute ere, oraindik geratzen da.
Guztia egurrez egina dagoen
arren, behin bukatutakoan ez da
egurrik ikusiko. Hala ere, mar-
txoa hasierarako guztia bukatuta
egongo da.

Bost egunetan eraikita
Egurrezko eraikina
enpresan eginda ekarri
dute. Martxorako guztia
bukatuta egotea
aurreiskusi dute

Azaroaren 29an hasi eta ia eguneko pisu bat eman diote. Bost egunetan eraikinaren zati handiena eraiki dute. HITZA

GIRO APARTA
URTEURREN
FESTAN

Beotibar pilotalekuak 75. urte
bete dituela eta jai egun haue-
tan ospakizun ezberdinak izan
dira pilotalekuan. Atzo, pilotari
profesionalen partidez gain,
ekitaldi «hunkigarria» izan zen.
Partiden ostean, urte hauetan
guztietan Beotibar pilotalekuan
garrantzia izan duten pertsonak
omendu zituzten. Pilotalekua
jendez bete zen eta giro polita
izan zen nagusi. IÑIGO TERRADILLOS

Tolosa q



Asier Imaz Kultura

Urteko azken hilabetean Tolosa-
ko eragile askok Gabonekin bat
egingo dute. Euren ekitaldiak
egun hauek girotzeko balioko
dute eta horien artean kontzertu

desberdinak nagusituko dira.
Olentzerok eta Mari Domingik
ere urteroko zita izango dute hila-
ren 24an. Oria ibaitik jaitsiko dira
lehenik, 17:30ean, eta ondoren,
haurrekin Zerkausian elkartuko
dira. 

Horrez gain, erakusketek, hi-
tzaldiek eta zine emanaldiek bete-
ko dute hilabete honetako kultur
egitaraua. Bonbereneak ere ez du
hutsik egingo abenduan, kontzer-
tuez gain, hilaren 12an, ipuin kon-
talariak izango dira bertan txikie-
nen gozamenerako.

Gabon ukituz dator abenduko kultur egitaraua
Olentzero eta Mari
Domingi Oria ibaitik
iritsiko dira abenduaren
24an, ondoren
Zerkausira joango dira 

SALGAI
]Ekonomika. Lakuntza marka-
ko ekonimika, klasika modelo-
koa. Egoera onean eta oso gutxi
erabilia. Interesatuek deitu
649 510 941 telefonora.

ALOKAGAI
]Atikoa. Tolosako Alde Zaha-
rrean gela bateko atikoa aloka-
tzen dut. Igogailua eta tximinia
ditu. Interesatuek deitu 618 130
081 telefono zenbakira.

Iragarki laburrak

Olentzero Oria ibaitik etorriko da Tolosara, Mari Domingiren laguntzarekin. HITZA
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ERAKUSKETAK

pTolosa–La Bayoneta y Na-
poleón.Aranburu jauregian,
abenduaren 17tik aurrera, Eusko
Ikaskuntzaren bidez antolatu-
tako erakusketa.
pWayang Golek (Indonesiako
txotxongiloak).Topic-en urta-
rrilaren 10a bitarte.
pEmakumea,etorkina,bizila-
guna.Kultur Etxean, 18:00eta-
tik 20:00etara, SOS Arrazake-
riak elkartearen erakusketa.
Abenduaren 10etik 17ra.

IKUSKIZUNAK ETA MUSIKA
p‘Oinazez’,Alurr dantza talde-
aren ikuskizuna .Abenduaren
10ean Leidorren, 22:00etan.
p‘El Nica’(Costa Rica) antzer-
ki saioa.Abenduaren 11n Leido-
rren, 19:30ean. 8-14 urte bitarte-
ko gaztetxoentzat.
pKirol Gala.Abenduaren 15ean
Leidorren, 19:00etan.
p‘Beldur Barik’emanaldia.
Abenduaren 17an, gazteek an-
tolatutako arte eta ikuskizun
saioa. Leidorren 19:00etan.
pTolosako Orfeoiaren Mes-
siah.Abenduaren 22an, Egube-
rrietako kontzertua. Leidorren
20:30ean.
pIsidro Larrañaga Musika Es-
kolaren Eguberrietako kon-
tzertua.Abenduaren 23an, Lei-
dorren 19:30ean.
p‘Segi jotzen’,Poxpolo eta
konpainia.Abenduaren 26an,

Leidorren bi saio. 12:00etan eta
17:00etan.
p‘El Mago de Hoz’,Buho y Ma-
ravillas Cop.Abenduak 30ean
Topic-en, 18:00etan.

ZINEA
p‘El diario de Greg’.Abendua-
ren 12an, Leidorren 17:00etan.
p‘Los ojos de Julia’.Abendua-
ren 12an, 19:30ean eta
22:00etan. Abenduaren 13an,
20:30ean, Leidorren.
p‘La marcha’.Abenduaren
13an, 19:00etan Kultur Etxean.
p‘Agua Viva’.Abenduaren 17an,
Kultur Etxean 19:00etan,

BESTERIK
pOdolemaileen hileroko odol
ateratzeak.Abenduaren 20an,
18:30etik aurrera Kultur Etxean.
pLaskorain Ikastolaren Mer-
katu Txikia.Abenduaren 26tik
urtarrilaren 5era, Kultur Etxean.
pTeknoiraultza.Ezagutu tek-
nologia konbergenteen inguru-
ko aurrerapenak. Erakusketa
ibiltaria. Trianguloan. La Caixa-
ren Fundazioak antolatua,
abenduaren 14ra bitarte.
p‘Jeiki Jeiki’herritarren Inaute-
rietako argazkien bilketa.
Abenduaren 10a bitarte, Kultur
Etxean, 10:00etatik 13:00etara
eta 17:00etatik 19:00etara.
(Kamera baten zozketa parte-
hartzaileen artean).
pMundu bat Tolosaldean.
Abenduaren 10etik 19ra, Kultura
arteko Topaketak. (Abenduak
10 Giza Eskubideen Eguna eta

abenduak 18 Etorkinen Nazio-
arteko Eguna). Antolatzailea:
Tolosaldea Garatzen 
pAndeetako musika eta ins-
trumentuen tailerra.Aben-
duaren 10ean, Errota Haur libu-
rutegian.
pXurdinen Gabonetako kon-
tzertua eta Disko Top.Aben-
duaren 11n, Tolosa&Co -Tolosa-
ko dendariek antolatutako di-
namizazio kanpaina-
Zerkausian, 18:00etan.
pBatxitxango.Abenduaren 11n,
Disko jaia. Batxiler II. Mailako
ikasleek Tolosako Gazteria eta
Berdintasun sailekin elkarlane-
an antolatua. Beotibarren.
23:00etatik 05:00etara. Aurre-
tik afaria Zerkausian, 21:00etan.
pMunduko ipuinen kontaketa
ingelesez.Abenduaren 16an,
Errota Haur Liburutegian.
18:00etan, 6-10 urte bitarteko
haurrentzat.
pGabonetako azoka berezia
eta ‘Munduko gozoak’.Ereite
elkartearen eskutik, abendua-
ren 18an.
pMundualitoaren finalak.Uz-
turpe kiroldegian, abenduaren
19an.
pTolosako Musika Bandaren
Eguberri kontzertua.Aben-
duaren 24ean, 12:00etan Zer-
kausian. Eguberri kalejira,
20:00etan.
pOlentzero eta Mari Domingi-
ren etorrera Oria ibaian behe-
ra.Abenduaren 24ean,
17:30etik aurrera. Haurrei harre-
ra Zerkausian.

GAbenduan zer?

pHodeiertz abesbatzaren
Eguberrietako kontzertua.
Abenduaren 26an.
pGazte Astea.Abenduaren
26tik 30era, Gazte Topagune-
an. Kultur eta kirol jarduerak eta
irteerak. Abenduaren 28an,
Euskal Selekzioaren futbol par-
tida.
pGabonetako haur parkea.
Abenduaren 27tik 30era, Zer-
kausian. Doan, 11:00etatik
13:30era eta 16:30etik
20:00etara.
pTolosako Musika Bandaren
Urte Zahar kalejira.Abendua-
ren 31n, 20:00etan.
pTolosa Kantari.Abenduko az-

ken larunbatean, 25ean, Agirre
doktorearen plazatik abiatuta,
12:00etan.

BONBERENEA
Gustuko bidean, Adaparik ez le-
lopean antolatutako ekimenak.
p25th Coming Fire eta 30%.
Abenduaren 11n, 22:30ean.
pMichel Cloup (Frantzia).
Abenduaren 12an, 20:00etan.
pAndurina eta Txezo-Eo! He-
men nago!.Abenduaren 12an,
ipuin kontaketa.
pIndekitxen,Glaukoma
Sound System eta Dolce Tan-
gana.Abenduaren 29an,
22:30ean.
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Erredakzioa Ibarra

Alurr-ek bi urte eta gero, Leidor
antzokia leporaino betetzea lor-
tuko du bihar. Tolosan aurkeztu-
ko dute beraien azken lana Iba-
rrako dantza taldekoek. 22:00etan
estreinatuko da Oinazez, ikuski-
zun berritzaile eta desberdina. 

Aiert Beobide da ikuskizuna-
ren zuzendaria eta koreografoa.
Berarekin batera Katixa Agirre
aritu da koreografiak prestatzen.
Iñar Sastre, Leire Zumeta,  Eguz-
ki Errondosoro, Iraitz Zabaleta,
Carmiña Dovales, Leire Telletxea
eta Jagoba Astiazaranek egin di-
tuzte emanaldirako musikak, eta
azken hau aritu da zuzentzen. Az-
kenik, Ramon Garciak eta dantza
taldeko kideek egin dituzte jan-
tzien diseinuak.

Taula gainera emandakoa
Aurrera egin nahi duen pertso-
naia baten istorioa islatzen du Oi-
nazez-ek. Egin nahia eta ezina. Bi-
zitzan ekiten duten bidearen go-
goeta bat, zuzeneko musikak
lagunduta, sorkuntza bereziekin,
eta euskal dantza tradizional eta
berrien bitartez adierazia.

Aiert Beobide zuzendariak des-
kribatzen du emanaldiaren oina-
rria: «Alurr sortu zenetik hona,
bere ibilbidean, dantza aldetik,
aurrerapausoak ematen aritu da.
Euskal dantzak gaindituz, aurre-
rago joan, eta garaikidetasuna bi-

latuz joan da beti, eta bide berriak
urratuz. Hala, emanaldi honekin
hau agertu nahi izan dugu, aurre-
rapauso hori ematerako garaian
izan daitezkeen beldurrak eta bo-
rrokak. Helburu jakin bat ez da-
goenean, frogak egiten joan be-
har da, eta Oinazez-ek hori isla-
tzen du, kateak mozteak eta
sustraiak atzean uzteak sortzen
duen beldurra eta mina».

Garaikideagoa
Euskal dantza erabiliaz, zerbait
adierazteko eta esateko lengoaia
sortu dute. Orain arte, dantza tra-
dizionala, erritual baten baitan,
zerbait ospatzeko egin dena izan
da. Baina, orain,euskal dantza,
zerbait adierazteko tresna bezala

erabili nahi izan dute. Horrek
erregistroak eta tenpoak aldatze-
ra behartu ditu. Hala, aurreko
ikuskizunak baino zerbait garai-
kideagoa egitea lortu dute.  

Musika zuzenean
Musikariak, hasieratik proiek-
tuaren parte izan dira, eta sor-
kuntza lan guztian hor egon dira.
Ikuskizunerako abesti batzuk
sortu dituzte eta bihar taula gai-
nean, zuzenean ariko dira jotzen.

Musikariak ikusleentzat itzal
bat izango dira, eta ez dira presen-
te egongo ikuskizunean. Honela
jendeak arreta dantzan jarriko
du. Astizaranek zionez, «musika
oso garaikidea eta gogorra izate-
an, atentzioa ematen zuen, baina

itzal bihurtzearekin, aldea txiki-
tzea eta oreka mantentzea lortu
dugu».

‘Sua’-rekin zerikusirik ez
Duela bi urte, 2008ko azaroan es-
treinatu zuten Sua ikuskizuna.
Hau izen bereko film laburrean
oinarritua zegoen.  Lapurdin
1609. urtean izandako gertaera
batzuk zituen ardatz, eta horko
nondik norakoak dantzen eta jan-
tzien bitartez azaltzen zituen
Alurr  taldeak. 

Oinazez-en kasuan ez dago az-
piko istoriorik edo jarraitu beha-
rreko hari edo kontakizunik. Hori
dela eta, egileen esanetan, ikusle
bakoitzak bere ondorioak atera-
ko ditu eta sentsazioak bizitu.

Leidor aretoa erabat betetzea lortuko
du bihar Alurr dantza taldeak
‘Oinazez’ikuskizuna
estreinatuko dute
antzokian 22:00etan;
duela egun batzuetatik
sarrerak agortuta daude

Duela bi urte azaroan estreinatu zuten Sua emanaldia, eta oraingoa da Alurren hurrengo ikuskizun handia. HITZA

Mandoegira irteera
antolatu du Mendibilek

LEITZA ›Mendibil Taldeak irtee-
ra antolatu du larunbat honeta-
rako. Ez dira oso urrutira joango
oraingo honetan, Ixkibar eta
Mandoegira, hain zuzen ere.
Eguna amaitzeko Oialde elkar-
tean bazkaria egingo dute.
Izena emateko epea gaur ama-
tzen da. Horretarako interesa-
tuek Maimur eta Astiz liburu
dendetara jo beharko dute.

Astelehenean KZguneko
tutorearen bisita

BERASTEGI ›Hilabete honetan
hiru egunetan zehar jasoko
dute tutorearen bisita Beraste-
giko KZgunean. Lehendabizi-
koa astelehenean izango da
09:00etatik 13:00etara.
Hurrengo hitzorduak hilaren
20an eta 27an izango dira.

‘Hondakinek badute
irtenbiderik’ hitzaldia, gaur

IBARRA ›Gipuzkoa Zero Zabor
plataformak Hondakinek badu-
te irtenbidea hitzaldia eskainiko
dute gaur 19:00etatik aurrera
Ibarrako Kultur Etxean. Bertan
atez ateko bilketaren inguruan
ere hitz egingo dute.

DLaburrak

BERTSOAK
ETA
GAZTAINAK 
Urteroko ohiturari jarraituz, gaz-
taina jatea egin zuten igandean
Berastegiko Urepel biltokian.
Bertako kultur taldeak antola-
tuta 85 lagun elkartu ziren ma-
haiaren bueltan. Bazkalostea
alaitzeko, Julen Zelaieta, Mantxi
eta Oier Aizpurua aritu ziren
bertsotan. Gero, gauean, auto-
busa hartu eta asko Oriora joan
ziren parrandara. Urtea buka-
tzerako beste hitzordu bat ere
badute Berastegiko gazteek.
Izan ere, abenduaren 30ean Bil-
tokiaren zazpigarren urteurrena
ospatuko dute. E.EZEIZA

Irudia qBerastegi



Erredakzioa 

Aiztondo Zerbitzuen Mankomu-
nitateak antolatuta, komiki taile-
rrean parte hartzeko aukera izan-
go da Eguberri hauetan. Zehazki
12 eta 17 urte bitarteko gazteei zu-
zendua dago.  

Komiki tailerrean, «zer da ko-
mikia? zer kontatu? edo nola kon-
tatu?» bezalako galderak eran-
tzungo dituzte. Istorioak nola lor-
tu, komiki motak, iturriak,
errekurtsoak, bokadilo motak,
onomatopeiak, espresio bideak...
nola egin eta erabili ikasteko au-
kera ere izango dute. 

Era berean, komikiak osatuz,
sormena landuko dute. Irudiei
testuak jarriz eta testuei irudiak
jarriz ibiliko dira.  

Marrazketan pertsonaiak nola
sortu, espresioak, mugimendua,
margotze teknikak, txuribeltza,
tintak, arkatzak... landuko dituz-
te eta baita teknika desberdinak
ere (akuarela, tenperak, akrili-
koa...). Azken finean komikia lan-
tzen ikasiko dute eta norberaren
lanak egingo dituzte, bi orrialde
edo gehiago eginez. 

Hiru egunetako tailerra izango
da eta lekua oraindik zehazteke
dago. Urtarrilaren 3, 4 eta 5ean
17:00etatik 19:00etara izango da
tailerra. Kostua berriz, 45 euro
izango da. Informazio gehiago
nahi izanez gero, Aiztondoko bu-
legoetan eskuragarri izango da
edota 943 69 39 30 telefonora deituz
(Itsaso). Izena emateko epea be-
rriz, hilaren 16an bukatuko da.

Komiki tailerrean
izena emateko
aukera zabalik
Hilaren 16ean bukatuko
da izena emateko epea.
Ikastaroa urte hasieran
izango da eta tokia ez
dute zehaztu oraindik 

Dantza-soka Egunaren
inguruko bilera deialdia

ANOETA ›Dantza-Soka Eguna-
ren inguruan hausnartzeko, eta
datorren urteko Dantza-Soka
Eguna prestatzeko, bilera egin
nahi dute hilaren 14ean, astear-
tean. 18:00etan izango da uda-
letxean eta herriko taldeei eta
herritar orori bertan parte har-
tzera deitzen diete.

Gabonetako kanten
entsegua larunbatean

BALIARRAIN ›Udalak Gabone-
tako abestien entsegua deitu
du hilaren 11rako. 18:00etan
izango da kultur gelan. Aurten
berrikuntzak izango dira eta
entseguaren ostean, ibilbidea
eta ordua zehaztuko dira. Aha-
lik eta jende gehien izatea
komeni da. Beste entsegu egu-
nen bat behar bada, orduan hitz
egingo da.

Patinaje ikastaroa
antolatzeko izen ematea

IKAZTEGIETA ›Aurreko aldian
egin zen bezala, berriro ere pati-
naje ikastaroa antolatu nahi da.
Horretarako lehenik eta behin,
haur eta heldu, interesa duten
guztiek izena eman beharko
dute udaletxean. Azken eguna
hilaren 14a asteazkena izango
da. Taldea osatuz gero, ondoren
egingo den bileran zehaztuko
dira eguna, ordua eta prezioa.

KZguneko tutoretza
orduak hilak 16 eta 30

ZIZURKIL ›KZguneko tutoretza
orduak hilaren 16 eta 30ean
izango dira 09:00etatik
13:00ak bitarte.

DLaburrak

2 Hilberriak

‹ Tolosaldea
2010eko abenduaren 9a, osteguna tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 7

Erredakzioa Villabona

Villabonako Oinkari dantza tal-
deak, Korrontzirekin batera pres-
tatutako Infernuko hauspoa dvd-
a kaleratu du. Izan ere, azken hila-
bete hauetan Oinkari dantza
taldea Korrontzi folk taldearekin
elkarlanean aritu da Infernuko
hauspoa ikuskizun berria presta-
tzen. 

Ikuskizun hau zuzenean ikus-
teko hainbat aukera izango diren
arren, dvd formatuan ere eskura-
garri dago. Dvd hau salgai ondo-
rengo lekuetan aurkituko duzue:

Larrea, Amasa eta Kixubi okinde-
gietan, Tinta  inprimategian, Be-
nito harategian eta Arnasa, Itzal-
pe, Iru Aldeta, Obaba eta Egarri
edaritegietan. 15 euroren truke
ale bat eskuratzeko aukera dago. 

Kamiseta eta jertseak
Bestalde, kamisetak eta jertseak
ere atera dituzte eta hauek ere sal-
gai daude. Kasu honetan, Villabo-
nako Ikastolako Ganbaran aurki-
tzen dira. Probatu eta erosi nahi
izanez gero, astearte eta ostirale-
tan dago aukera 19:30etik
21:00etara.  

Kamisetak, haur, gazte nahiz
helduentzat dira eta 15 euro balio
dute. Jertseak ere haur, gazte
nahiz helduentzako modukoak
dira eta 22 euro ordaindu behar
da. Biak, hau da, kamiseta eta  jer-
tsea erosiz gero, 35 euro kostatuko
litzateke. 

‘Infernuko hauspoa’
ikuskizuneko
dvd-a eskuragarri
Villabonako leku
ezberdinetan salgai jarri
dute Oinkari eta
Korrontziren
elkarlaneko emaitza

Korrontzi eta Oinkari emanaldiko une batean. HITZA

Komikiak egiteko oinarrizko pausuak ikasiko dituzte. R. CALVO



2 Agurrak

Urte askoan!
Markel Martinez Sagastibeltza (Leitza).

Gaur 2 urte. Urte askoz osaba-izeba,

aiton-amona eta lehengusuen

partetik. Muxu handi bat, politte!

Txistulari Bandak emanaldia eskaini zuen atzo eguerdian udaletxe-
ko arkupeetan. Urteroko emanaldia izan zen, izan ere, Sortzez Gar-
bia Ama Birjinaren egunez izan ohi den meza nagusia eta gero txis-
tularien doinuak izaten dira entzungai. Txistulariek prestaturik zu-

ten egitarauari abesti bat gehitu zioten, Xabier Leteren Xalbado-
rren heriotzean, hain zuzen ere. Modu honetan izan zuten gogoan
pasa den larunbatean hil zen olerkari eta abeslaria. Jende ugari el-
kartu zen, eta askok abestu ere egin zuten, txistuaren doinuekin. I.T.

GUREAN ERE, XABIER LETE GOGOAN

Irudia qTolosa2 Agenda

DEIALDIAK

pTolosa.Bilgune Feministak
deituta, elkarretaratzea, Trian-
guloan, 19:30ean. Barakaldon
izandako emakumearen erail-
keta salatuko dute.
pTolosa.Herritarren Inauterie-
tako argazkien bilketa, Kultur
Etxean, 10:00etatik 13:00etara
eta 17:00etatik 19:00etara edo-
ta jeikijeiki@gmail.com helbi-
dera bidalita. Argazkiekin era-
kusketa bat egingo dute urtarri-
lean. Gehinez 5 argazki utzi
daitezke, eta parte-hartzaile
guztien artean argazki kamera
bat zozketatuko dute.

HITZALDIA

pAlegia.Jim Shim Jyutsuri (Ar-
minian bizitzearen artea) buruz
hitzaldia, Vega Garciarekin, Kul-
tur Etxean, 19:00etan.
pIbarra.Hondakinek badute ir-
tenbidea hitzaldia, Gipuzkoa
Zero Zabor-en eskutik, Kultur
Etxean, 19:00etan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

pTolosa.Sanblaspiko Gazte
Asanbladak antolatuta, Saga-
rraren denbora dokumentala,
Otsabi elkartean, 19:30ean.

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Morant, R. Zabalarre-
ta, 1. 943 67 36 49.
pArribe.Garmendia, A. Kale
Nagusia. 112.
pIrurtzun.Gastearena, M.
Amaya kalea. 112.

HITZAk ez du bere gain hartzen
egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.
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Argitaratzailea: Tolosa Herria Hedabideak S.L.
Lege Gordailua: SS-0398-03
Zuzendaria: Rebeka Calvo
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@hitza.info.
Webgunea: www.tolosaldea.hitza.info

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

‘Hitza’ diruz laguntzen duten erakundeak. Udalak: Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo,
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