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Tolosaldeko
herri guztietan
aurkeztu ditu
hauteskunde
zerrendak PPk
Tolosaldean eta Leitzaldean 100 zerrenda
aurkeztu dituzte; alkategaien %72a
gizonezkoak dira, eta Gaztelun emakumez
osatutako zerrenda bat atera dute  q3

Xabier
Amurizak jenio
txiki baten
bertsoak
kantatuko ditu
Tolosan
Lizardi elkartean bertso
afaria izango da gaur;
Lazkao Txikiren bertsoek
jantziko dute afalostea q5

Irurako astea
bederatzi egunetara
luzatuko du euskal
kulturak 
Gaurtik hilaren 21era, egunero ekitaldiren bat
izango dute Kultur Astearen barruan;
Ikastolaren Egunarekin emango diote amaiera
aurtengo egitasmoari q6

DAsteasun,Zizurkilen eta Berrobin elikagaia hizpide.
Eskolako Agenda 21 ekimenaren barruan, Zizurkil, Berrobi eta Asteasuko (irudian) ikas-
leak udal batzarretan hartu dute parte. Eskoletan elikagaien gaia landu dute, eta atera-
tako ondorioen berri eman diete udal ordezkariei. Ikasleek proposamen ugari ere egin
dizkiete. Gaur, Anoeta eta Irurako ikasleen txanda izango da.q4

H
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Amurizak Lazkao Txikiren ikuskizuna Orendainen ere eskaini zuen. HITZA



I. Garcia Larraul

Larraulgo Herri Aukera platafor-
mak bere egitasmoen aurkezpe-
na egin zuen atzo. Bi helburu na-
gusi dituztela azaldu dute plata-
formakoek. Batetik, «Larraulgo
herri izaera, herri giroa, azpiegi-
turak eta zerbitzuak indartzea la-
rrauldarren bizi kalitatea hobe-
tzeko», eta, bestetik, «lau urtera-
ko udal programa herritarren
parte hartzearekin egitea». Kar-
los Irazu izango da alkategaia.

Programan hamabi helburu
eta konpromiso zehaztu dituzte
Larraulgo Herri Aukerakoek.
Besteak beste, plan orokorra ga-
ratzea eta herri bozketa bidez
onartzea, plaza ingurua oinezko-
entzat jartzea, herriko zerbitzuak

indartu eta azpiegiturak hobe-
tzea, udal lizentziak emateko pro-
zedimendua landu eta publiko
egitea, udaleko informazioa za-
baltzeko argitalpena sortzea, eta
herriko kultur dinamikak indar-
tu eta taldeei autonomia ematea.

Herri Aukerak udal programa
«herritarrekin egitea» du helburu
Plataformak Larraulgo
«herri izaera, herri
giroa, azpiegiturak eta
zerbitzuak» indartu
nahi ditu

Larraulgo Herri Aukera plataformako kideak.HITZA
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I. Garcia Ibarra

Ibarrarako Hamaikabat alderdi-
ko Felix Lazkano alkategaiak to-
kiko ekonomia suspertzen jarrai-
tu behar dela azpimarratu du he-
rrian egindako ekitaldian.
«Bizilagunak dira gure ardura na-
gusia eta momentu zail hauetan
udaletik lanpostuen mantentzea
eta enplegu berriaren sorrera bul-
tzatu behar da», esan du Lazka-
nok. Beste ekimen batzuen arte-
an, Ibarrako Apatta Erreka in-
dustrigunearen zabaltzea

«lehentasunezkoa» dela nabar-
mendu du. 

Ekitaldian ere Pello Gonzalez
diputatu nagusigaia eta Martin
Beramendi Hamaikabat Gipuz-
koako presidentea izan dira. Gon-
zalezek berrikuntzaren aldeko

apustua egin du: «Berrikuntza
puntako produktuekin eta berri-
kuntza baita ere enpresen antola-
mendu ereduan, langileen parte
hartzea erakundeetatik sustatuz
benetan enpresaren parte izan
daitezen». 

H1!: «Lanpostuak mantendu eta
enplegu berria sortu behar da»
Apatta Erreka
industrigunea zabaltzea
«lehentasunezkoa» 
dela dio Felix Lazkano
Ibarrako alkategaiak

ARITZ MUJIKA DA
BILDU KOALIZIOKO
ALKATEGAIA

Berastegiko Bildu koalizioak
bere zerrenda aurkeztu du. Al-
kategaia Aritz Mujika da, eta
atzetik ditu Amaia Azkue , Esti-
balitz Saralegi, Jose Ramon La-
rrarte , Patxi Irisarri, Ane Urkizu,
Mirari Saizar , Mikel Beloki, Leire
Garaiburu , Maialen Etxeberria ,
Axier Matxinea eta Julen Etxe-
berria.HITZA

Irudia qBerastegi

Hamaikabat alderdiko partaideak Ibarran.HITZA

PSE-EEk Maria Luisa Arija izendatu du Amasa-Villabonako alkate-
gai. Sei urtez Hondarribiko zinegotzia izan da Arija eta egun Batzar
Nagusietan batzarkidea da. Arijak azaldu duenez, «uste ona dut
PSE-EEk indarra hartuko duela Villabonan».HITZA

ARIJA, PSE-EE-KO HAUTAGAIA

Irudia qVillabona

I. Garcia 

Bilduk ekitaldiak antolatu ditu
asteburuan hainbat herritan. To-
losan, gaur, 19:30ean Bildu Gazte
bideo emanaldia, tertulia, afari
mokaua eta musika antolatu di-
tuzte Otsagin. Bihar, BEC-eko
ekitaldi nazionalera joateko auto-
busa 15:30ean aterako da Santa
Klaratik. Izena Raku eta Denak
tabernetan eman behar da, eta
gaur arratsalderako egitea eska-
tu dute.

Anoetan, gaur Esne Beltzaren
kontzertua antolatu dute Gazte-
txean, 23:00etan. Bihar, bertso
saioa izango da auditoriumean,
19:00etan. Uxue Alberdi, Amets

Arzallus, Onintza Enbeita eta Jon
Maia ariko dira, eta gai jartzen,
Amaia Agirre. Etzi, 10:00etan pa-
leta gomako partidak izango dira
(Arrieta-Goikoetxea eta Apezte-
gia-Tejeria), 11:00etan eskuz ba-
nakako partida (Leunda Tolosa-
ren aurka), 12:00etan ekitaldia,
12:30ean sagardo dastatzea,
14:00etan txekor jatea, eta
17:00etan erromeria plazan. Eki-
taldiak antolatzen laguntzeko ze-
rrenda eta txekor jateko txartelak
Itzuli tabernan daude.

Zizurkilen, gaur, 19:00etan,
Joxe Arregi plazan haima jarriko
dute eta bizikleta martxa egingo
dute herrian zehar. Bihar, BEC-
eko ekitaldira joateko, autobusa
15:30ean aterako da plazatik.

Hiru herritan zerrendaren eta
herri programaren aurkezpena
egingo dute: Iruran, gaur,
20:00etan, ekitaldi aretoan; Ikaz-
tegietan, gaur, 20:00etan, plazan;
eta Amezketan, bihar, 13:00etan,
kultur etxean. 

Hainbat herritan
ekitaldiak antolatu ditu
Bilduk asteburuan
Tolosa, Anoeta,
Zizurkil, Irura,
Ikaztegieta eta
Amezkeztan 
egingo dituzte

I. Garcia Asteasu

Asteasu Batu plataformak hain-
bat ekitaldi antolatu ditu udal
hauteskundeen kanpainaren ba-
rruan. Gaur, 20:00etan, udaletxe-
ko ikus-entzunezko gelan, Iñaki
Antiguedad geologoak hitzaldia
emango du, Sostengarritasuna ez-
kerretik eta egungo egoera sozio-
politikoa izenekoa.

Hilaren 18an, 18:30ean, Pili Le-

garrak eta Patxi Olasagastik hi-
tzaldia emango dute udaletxeko
ikus-entzunezko aretoan. Astea-
suko egoerari buruz ariko dira,
emakumea-hezkuntza uztarria
gai nagusi gisa hartuta. Haur-
tzaindegia antolatuko da umeen-
tzako. Azkenik, hilaren 20an,
20:00etan, afaria egingo dute el-
kartean, kanpainari amaiera
emateko. Txartelak herriko ta-
bernetan daude eskuragarri.

Iñaki Antiguedaden
hitzaldia Asteasun, gaur



Udal eta Foru Hauteskundeak 2011 D

Asier Imaz 

Duela lau urte gertatu moduan,
Tolosaldeko herri guztietan aur-
keztu du bere hautagaien zerren-
da, PPk. Deigarriena, Adunan ze-
rrenda bakarra aurkeztu izana
da. Kasu honetan, Alderdi Popu-
larreko zerrenda baino ez dute
bozkatzeko. Baina herritar talde
batek, herri batzarra deitua zuen
atzorako, eta idatzian bertan,
adunar guztiei bozka zuria ema-
teko eskatzen zaie. 

Bozka zuriak, gutunazala hu-
tsik bozkatzea eskatzen du. Boz-
ka guztien %5 eskuratu beharko
luke Alderdi Popularrak Aduna-
ko alkatetza eskuratzeko.  

Areson ere, Adunan bezala, ze-
rrenda bakarra dute. Kasu hone-
tan, Ur Algero buru duen herrita-
rrez osatutako plataforma dute.

Leitzan berriz, Bildu koalizioa

eta Itzaire herri plataformaz gain,
UPNko eta Derecha Navarra y Es-
pañolako (DNE) alderdien ze-
rrendak dituzte. 

PPko 28 zerrenden atzetik, Bil-
du koalizioaren zerrendak dira
gehiengoa, 20 zerrenda aurkeztu
dituzte. Atzetik, PSE-EE alder-
diaren 17 zerrenda daude, eta EAJ
alderdiak bederatzi zerrenda osa-
tu ditu.  Bina zerrenda osatu di-
tuzte Aralarrek, Ezker Batuak
eta H1!ek.   

Albizturren kasuan, eta lehen
aldiz, Aralarrek atera du zerren-
da, baina bertako hautagai guz-
tiak, independiente bezala ager-
tzen dira. Eta Aralarrek duen bes-
te zerrenda bakarra, Tolosakoa
da. H1! alderdiak ere bi zerrenda
osatu ditu, bata Tolosan eta bes-
tea Ibarran. Eta Ezker Batuaren
zerrendak, Tolosa eta Villabonan
daude.

Larraulen herri txikia izanaga-
tik, bi zerrenda osatu dituzte. Be-
launtzan ere, bi herri plataforma
dituzte, eta baita Asteasun ere.
Hiru herri hauetan, zerrenda ba-
tean, gaur egungo alkatea aur-
kezten da. 

EAJ alderdiak bederatzi herri-
tan aurkeztu ditu zerrendak. Ale-
gia, Ikaztegieta, Irura edota Ama-
sa-Villabonako zerrendak, herri-
tarrak ez direnek osatu dituzte. 

Lizartzan, azken legealdian Al-
derdi Popularrak gobernatu du.
Baina oraingo hauteskundeetan,
PPko zerrendaz gain, Bildu koali-
zioaren hautagai zerrenda, eta
Ertza herri plataforma izango di-
tuzte bozkatzeko. 

Gaztelun osatu duten Udaberri
Taldea, zazpi emakumek osatzen
dute.

Aurpegi zahar eta berriak 
Oso ohikoa da politika munduan,
batzuk joan eta berriak etortzea.
Agintean urte asko pasatzen di-
tuztenak badaude, baina beste ba-
tzuek lau urte nahikoa dituzte
udaletxeko kontuak alde batera
uzteko. Baina errepikatzen ez du-
tenen artean, askok, eskubide zi-
bil eta politikoak urratuta dituz-
telako da. 

Errepikatzeko gogoa izan, eta
eskualdeko herri handi edota txi-
kietako aginte makilarekin ja-
rraitzeko aukera dute:  Asteasu,
Baliarrain, Belauntza, Berrobi,
Bidegoian, Hernialde, Ibarra, La-

rraul, Orendain, Tolosa eta Zizur-
kilgo alkateek. 

Eta errepikatuko ez duten he-
rrietako alkateen artean honako-
ak daude:  Abaltzisketa, Aduna,
Anoeta, Alegia, Albiztur, Alkiza,

Altzo, Amezketa, Areso, Beraste-
gi, Elduain, Ikaztegieta, Irura,
Gaztelu, Leaburu, Leitza, Lizar-
tza, Orexa eta Villabona. 

Oraindik ere gizonak gehiago 
Gizonak dira nagusi politika alo-
rrean. Azken urteetan politika-
gintzara emakumea sartu bada
ere,  Tolosaldeko eta Leitzaldeko

zerrendak begiratuta, askoz ere
gehiago dira zerrendaburu doa-
zen gizonezkoak. 

Guztira alderdi ezberdinen 100
zerrenda izan dira udal hautes-
kunde hauetara aurkeztu dire-

nak. Horietatik, 28 zerrendatan
eta 21 herritan bakarrik doa ema-
kumea alkategai. Leitzaldean, gi-
zonezkoak dira zerrendaburu
guztiak. 

Emakundek ohartarazi due-
nez, «zerrendetan oreka betetze-
ak ez du esan nahi emakume eta
gizonek aukeratuak izateko au-
kera berdinak dituztenik».

PP alderdiaren eta boto zuriaren
arteko lehia izango dute Adunan
PP 28 herritan, Bildu 20etan, PSE-EE 
17tan eta EAJ 9tan aurkeztuko da; Aralar,
Ezker Batua eta H1! bina herritan  

Politikan gizonezkoak dira nagusi; zerrenden
%28an bakarrik da emakumea alkategai 

Adunako udaletxean azken zortzi urteetan Arantza Aburuza izan da alkatea. IMANOL GARCIA

Herriak PP Bildu PSE-EE EAJ EB H1! Aralar Plataformak* UPN
Abaltzisketa    X X
Aduna                       X
Albiztur                   X X                                                                                 X
Alegia                        X                X X                     X
Alkiza                        X        X
Altzo                           X                X X
Amezketa          X                X X X
Anoeta                   X                X                      X                     X
Areso                         X
Asteasu                 X X                     X X  (2)
Baliarrain            X X 
Belauntza          X X X ( 2)
Berastegi             X                X                     X
Berrobi                    X                X                     X                                                                                                                    X
Bidegoian           X               X                     X                                                                                                                    X
Elduain                   X               X
Gaztelu                  X                X X
Hernialde           X X
Ibarra                       X                 X                      X                     X                                  X
Ikaztegieta      X                 X                      X                     X
Irura                           X                 X                      X                     X
Larraul                   X X (2)
Leaburu               X                X                                                                                                                                               X
Leitza                                           X                                                     X (2)                            X          
Lizartza                X                X X
Orendain            X                X X
Orexa                       X                X
Tolosa                     X                X                      X                    X                X              X                X
Villabona          X                X                       X                    X                X
Zizurkil                  X                X                       X                    X
*Herri Plataformak: Asteasu,Belauntza,Larraul eta Leitzan bi herri plataforma
aurkeztu dituzte.Leitzako DNE ere bertan sartuta dago.

GUdal hauteskundeetako zerrendak
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Tolosaldeko eta
Leitzaldeko udal
hauteskundeetara  100
zerrenda aurkeztu dira

Asteasun, Larraulen
eta Belauntzan bina
herri plataforma 
osatu dituzte



Erredakzioa Tolosa

Datorren maiatzaren 19an, oste-
gunean, Denboraren Bankuko
emakumeek Urkizun jaki mexi-
karren tailerra antolatu dute, Ro-
salia Fierroren parte-hartzeare-
kin. Hirugarren aldia da jada, 
Tolosaren deszentralizazio saia-
kerarekin bat eginez, Denbora-
ren Bankuak landa eremuko
emakumeekin batera Urkizun

ekintzak antolatzen dituena. Ber-
tara joateko, Tolosako Eroskiko
parkinetik 18:00etan aterako dira,
denak elkarrekin joateko. Ahal
duenak autoa eraman dezala es-
katu dute.

Tailer honen antolaketak Den-
boraren Bankuko filosifiari eran-
tzuten dio. Emakume talde ho-
nek, diruaren erabileraren beha-
rrik gabe gauzatzen ditu
hartu-emanak taldeko kideen ar-
tean. Oraingoan, Rosaliak jaki
mexikarrak prestatzen erakutsi-
ko die. 

Bestalde, ekainaren 19an, Tolo-
sako Zerkausian II. Truke Eguna
izango da. Denboraren Bankuko
kideak bertan egongo dira, nahi
duen ororekin trukean aritzeko.

Jaki mexikarren
tailerra antolatu
dute Urkizun
Denboraren Bankuko
emakumeek prestatu
dute ekimena; II. Truke
Egunean Zerkausian
egongo dira

Tolosaldea ›
4  tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 2011ko maiatzaren 13a, ostirala

Eskolako Agenda 21 ekimena aurrera doa. Zizurki-
len, Berrobin eta Asteasun ikasleak udalbatzarre-
tan izan dira, euren proposamenak udalari aur-
kezten. Berrobin eskerrak eman zizkieten udalari
baratzea lantzeko utzitako lur sailarengatik; Sa-
hararako janari bilketa egiteko asmoa ere azaldu

zuten. Zizurkilen hiru ikastetxetako ikasleak elkar-
tu ziren, udalari proposamenak azaltzeko. Astea-
sun, berriz, baserritarrei laguntzea eta bertako
produktuak saltzeko merkatua edo denda bat
jartzea proposatu zuten ikasleek, ekimen hone-
tan parte hartzen duten lehen urtean.HITZA

ELIKAGAIAREN GAIA AZTERTUZ 

Irudia q

A. Imaz Tolosa

X. Araxesko Mendi Itzulia antola-
tzerako unean, Amarozko Auzo
Elkartearen lekukoa hartu du
Amarozko Mendi Elkarteak. Ilu-
sioz ekin diote erronkari eta men-
di ibilaldiari ikuspegi berri bat
eman nahi izan diote. Gauzak ho-
rrela, proba Euskal Mendi Fede-
razioko Iraupen Luzeko Ibilal-

dien egutegi ofizialean sartzea
lortu dute.

X. Araxesko Mendi Itzulia
maiatzaren 29an, igandean, izan-
go da, eta egun horretan dena
prest egoteko eman beharreko
urratsak dagoeneko emanda di-
tuzte mendi elkartekoek. Bertan
parte hartzea, aurreko edizioetan
bezala, doan izango da, eta partai-
de guztiek, proba amaitzean, du-
txa zerbitzua izango dute Usabal-
go kiroldegian; eta, era berean,
Tolosatik urrun bizi direnentzat
lo egiteko toki bat prestatuko da.

Dagoeneko izena eman daiteke
mendi elkartearen web gunean:
http://sites.google.com/site/ama-
rozmendia/

Araxesko mendi
ibilaldiaren lanak
aurreraturik daude
Amarozko Mendi
Elkarteak antolatuko du
aurten proba; itzulian
parte hartzeko aukera
zabalik dago

Herri arabiarren inguruko
hitzaldia, 19:30ean

TOLOSA ›Aste Iraultzailearen
barruan, Engels Ateneoan, Herri
arabiarren iraultza aztertuko
dute, hitzaldi baten bidez. Aitzol
Arribilaga izango da hizlaria,
Euskal Herria Sozialistako
kidea. Euskaraz eskainiko duen
hitzaldia 19:30ean hasiko da;
Aste Iraultzaileko azkena izan-
go da gainera.

Usabalen asteburuko 
kirol jarduera 

TOLOSA ›Asteburuko kirol jar-
duerak 09:00etan hasiko dira
Usabalen, larunbatean, eta
arratsaldean berriz, 16:00etan.
Saskibaloi eta eskubaloi parti-
dek osatuko dute hilaren 14ko
egitaraua. Futbol zelaian,
09:30ean hasiko dira partidak.
Igandeari dagokionez,
09:30ean eskubaloia egongo
da. 12:00etan aldiz areto futbo-
la, Laskorain Ikastolaren parti-
darekin. Lehia hauek goiko kan-
txan jokatuko dira.

DLaburrak



Itzea Urkizu

Bertsozaleentzako hitzordua
izango da gaur gauean, Lizardi el-
kartean. Xabier Amuriza bertso-
laria, Lazkao Txikiren azalean
sartuko da, bertso afari umore-
tsua eskainiz. 

Galtzaundi Euskara Taldearen
eskutik, gaueko 21:00etan hasiko
da bertso afaria.

Jenio bat gogora ekartzea
Joxe Miel Iztueta Lazkao Txiki
Euskal Herriko bertsolaririk eza-
gunenetarikoa izan zen. Basarri,
Uztapide, Mitxelena, Xalbador
eta Mattinekin kantatu zuen sa-
rri askotan. Azken honekin, ber-
tso munduak eman duen bikote-
rik xelebreenetarikoa osatu zuen.

Xabier Amurizak, «Lazkao Txi-
ki jenio bat» izan zela dio, eta hori
transmititzen gozatu egiten due-
la. Ordu eta erdian, haren bertso-
ak kantatuko ditu Amurizak.
Lazkaotarraren bertsoak libu-

ruetan bilduta dauden arren, Xa-
bier Amurizak kantuaren bidez
plazaratu nahi izan ditu, emanal-
di honen bidez. Horrela beraz,
Lazkao Txiki zenaren bertso ale-
en selekzio moduko bat egin du,
bere estiloa eta izaera islatu
nahian. 

Lazkao Txiki oso ezaguna zen
bere pasadizo eta txisteengatik

ere, baina bertsolari moduan eza-
gutu nahi duenak, bat-baterako
benetan zituen dohainez gozatu
ahal izango du Lizardi elkartean
egingo duten afariaren ondoren.
Hitz batean, bertsolaritzak eman
dezakeen onenetarikoa entzungo
dela dio Amurizak, «Lazkao Txiki
onenetarikoa izan baita».
1tolosa@hitza.info

Lazkao Txikiren bat-bateko
umorea gogora ekarriko du
Xabier Amurizak
Galtzaundi Euskara
Taldeak antolatuta,
Lizardi elkartean bertso
afaria izango da gaur,
21:00etatik aurrera

Bertso saioa afariaren ondoren hasiko du Amurizak. HITZA

‹ Tolosa
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Kirikiño aisialdi taldearen
Saharako kanpaina

ELKARTASUNA ›Hirukide Esko-
lapioetako Kirikiño aisialdi tal-
deak sahararren eguneroko
bizitza hobetzeko proiektu bat
martxan jarri du. Beren helburu
nagusia kamisetak eta eskola-
rako materiala biltzea da. Hau
dela eta, bihar, maiatzak 14,
Trianguloa plazan egongo dira
goiz osoan zehar, kamisetak eta
eskolarako materiala biltzen.
Herritar guztiei dei egiten diete
proiektuan parte har dezaten,
sahararren egunerokoa hobe-
tzeko.

‘Ogirik ekarri ez zuen
semea’ antzezlana ikusgai

ANTZERKIA ›Datorren astele-
henean, maiatzak 16, Musika
Eskolako bigarren solairuko
aretoan Ogirik ekarri ez zuen
semea antzezlana izango da
ikusgai goizeko 10:00etan,
Aitzol Udal Euskaltegiak anto-
latuta. Bereziki euskaltegiko
ikasleei begirako emanaldia
den arren, ateak zabalik izango
dira edozein herritarrentzat ere.

‘Afrika landuz’ bideo
emanaldia Olarrainen

IKUS-ENTZUNEZKOAK ›Dato-
rren asteartean, maiatzak 17,
Afrika landuz deituriko bideo
emanaldia izango da Olarrain
auzoko Lagunartea elkartean.
Tomas Madinabeitiaren bideo-
aren proiekzioa, arratsaldeko
20:00etan hasiko da.

DLaburrak

I. Urkizu

Aurten hirugarrenez antolatuko
ditu Artekin elkarteak, Tolosako
Udalaren laguntzarekin, Udapa-
sa Artistikoak. 

Tolosako Eduardo Mocoroa
musika eskolan ospatuko dituzte,
eta 4 urtetik 12 urtera bitarteko
haur eta gaztetxoei zuzendutako
udaleku irekiak izango dira,
Muak deituriko hauek. Bertan,
musika ikuspegi dibertigarriago
batetik sentitu, ezagutu, ulertu
eta biziko dute ikasleek. 

Datorren uztailaren 4tik 15era
bitarte izango dira Udapasa artis-
tikoak, astelehenetik ostiralera.
Ordutegiari dagokionez, berriz,
09:00etan hasi, eta 13:00ak arte
jardungo dira. 

Musika udaleku hauek 120 eu-
roko prezioa izango dute, eta diru
kopuru hau Kutxako ondorengo
kontuan sartu beharko da: 2101
0177 37 0012607230. 

Matrikulazio epea maiatzaren
31ra bitarte izango da zabalik, eta
izen-emate orriak udaletxeko
gazte informazio bulegoan, musi-
ka eskolan edo Artekin elkartea-
ren webgunean eskura daitezke.

‘Udapasa
artistikoak’
izango dira
Tolosako musika
eskolan

Uztaileko lehen
hamabostaldian izango
dira 4-12 urte bitarteko
ikasleei zuzendutako
udaleku ireki hauek

I. Urkizu

Biharko azokan, Kilometro 0 eki-
menaren beste jardunaldi bat
izango da Tolosan. Kasu honetan,
Donostiako Illarra jatetxeko eta
Astigarragako Roxario jatetxeko
sukaldariak izango dira prestake-
ta lanetan.

Betiko moduan, Zerkausiko
postuak ikusi eta garaiko produk-
tuak erosi ondoren, Joxean Eiz-
mendi (Illarra jatetxea) eta Txaro
Zapiain (Roxario jatetxea) goize-
an goiz hasiko dira lanean. 

Oraingo honetan, aukeratuta-
ko produktuak ez dituzte Zerkau-
sian bertan maneatuko; Solana

4aren parean arituko dira jakiak
prestatzen. Ondoren, azken emai-
tza herritarren artean banatuko
dute, beti bezala, 11:30ak ingu-
ruan. Biharkoan, gainera, sukal-
dariek prestatutako mokaduak
dastatzerakoan, herritarrek
txanpon batzuk uzteko aukera
izango dute, Etiopiako jangela so-
lidarioaren alde jarriko duten
itsulapikoan.

Ilarra, protagonista nagusia
Kilometro 0 ekimenaren jardu-
naldi honetan, ilarra izango da Jo-
xean Eizmendi eta Txaro Zapiain
sukaldariek erabiliko duten oina-
rrizko produktua; plater desber-
dinak prestatuko dituzte ilarra
erabilita. 

Aipatzekoa da sukaldari hauek
betidanik lan egin izan dutela, ga-
raia denean, lekale honekin. Gi-
puzkoako lurzoruaren eta klima-
ren berezitasunak medio, leku
egokia da ilarren ekoizpenerako. 

Etiopiako haurrak
laguntzeko aukera
izango da KM O-rekin
Jardunaldi honetan,
ilarra izango da
sukaldariek erabiliko
duten oinarrizko
produktua

I. Urkizu

Asteburu honetan ere, zine es-
kaintza izango da Leidor aretoan,
zine forumaren barruko pelikule-
kin.

Alde batetik, Cuidadores filma
ikusgai izango da, larunbatean
19:30ean eta astelehenean
20:30ean. 

Igandean, haur zinea izango da
arratsaldeko 17:00etan, anima-
ziozko Hop filmarekin. 

Azkenik, igandean 19:30ean eta
22:00etan Nada que declarar ko-
mediaz gozatu ahal izango dute
ikusleek.

Hiru pelikula
ikusgai izango
dira Leidorren
asteburu
honetan

‘Cuidadores’,‘Nada que
declarar’eta ‘Hop’
izango dira Leidor
aretoan, larunbatetik
astelehenera bitarte
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Eneritz Maiz Irura

Irurako Udalak Kultur Astea an-
tolatu du. Gaur hasi eta hilaren
21a bitarte, egunero izango dute
ekitaldiren bat. Era guztietako
ekitaldiak dituzte: musika, dan-
tza, antzerkia, filmak, tailerrak,
mus txapelketa edota Dantzari
Txikien eta ikastolaren Egunak
ospatuko dituzte.

Kultur Astea ipuinekin hasi eta
Ikastolako festarekin bukatuko dute 
Gaur, ipuinak eta Mus
Txapelketa izango
dituzte; eta bihar
Dantzari Txikien Eguna
ospatuko dute

Festetako kartel irabazlea. E. MAIZ

GAUR

pAgenda 21.10:00etan udale-
txeko batzar aretoan: Eskolako
Agenda 21eko batzarra ikasto-
lako ikasleekin.
pIpuinaren ordua.18:00etan
ludotekan izango da Zurrumu-
rru taldearen eskutik, Hango eta
hemengo istorioak. 18:00etatik
18:25etara, 2-4 urte bitarteko
haurrentzat, eta 18:30etatik au-
rrera 5 urtetik gorako haurren-
tzat.
pMus Txapelketa.22:30ean
Mus Txapelketako final laurde-
nak, Aizpurua Jatetxean.

BIHAR

pDantzari Txiki Eguna.
10:30ean kalejira, hamaiketa-
koa, eta ondoren inguruko he-
rrietako dantzarien emanaldia

plazan.14:30ean, barrikotea he-
rriko plazan. 17:30ean  errome-
ria herriko plazan.

MAIATZAK 15, IGANDEA

pSan Isidro Eguna.11:00etan
Meza Nagusia Mikel Deunaren
parrokian. Ondoren, hamaike-
takoa.

MAIATZAK 16,ASTELEHENA

pKalejira.18:00etan kalejira
herriko kaleetan, Loatzo musika
eskolako ikasleen eskutik.
18:30ean, kultur gunean, Loatzo
Musika Eskolako ikasleen ema-
naldia.

MAIATZAK 17, ASTEARTEA

pAntzerkia eta musika.
18:00etan Antzerki Eskolako

ikasleen emanaldia eta jubila-
tuen abesbatza.

MAIATZAK 18,ASTEAZKENA

pSexologia Tailerra.17:30ean
Sexologia tailerra izango da
Gaztelekuan.
pTxotxongiloak.18:00etan
Txotxongilo emanaldia ludote-
kan, Ipuin lapurra antzezpena.
pBideo proiekzioa.19:30ean
ikastolako areto nagusian: Gi-
puzkoaren Jatorria, bideoaren
aurkezpena.

MAIATZAK 19, OSTEGUNA

pPirritx,Porrotx eta Marimo-
totx.18:00etan Pirritx eta Po-
rrotxek, Ongi etorri Pupu eta
Lore, haur antzerkia.
pHip Hop.18:00etan Hip-Hop
ikastaroa Gaztelekuan.

G Irurako Kultur Astea

MAIATZAK 20, OSTIRALA

pMarrazki Lehiaketa.17:30ean
egingo dute plazan.
p‘80 egunean’filma.
22:00etan bideo proiekzioa
egingo dute portikoan, kaleko
zine emanaldia.
pMus Txapelketa.22:30ean
Zaharretxe tabernan jokatuko
dira finalerdiak eta finala.

MAIATZAK 21, LARUNBATA

pIkastolaren Eguna. Ikastola-
ko festa egingo dute.

ERAKUSKETA

p17:00etatik 19:00etara.Es-
kulan, bolillo eta tailako ikasle-
en lanen erakusketa Kultur Gu-
neko eskulan gelan. Gaur eta
datorren aste osoan.

Gaur goizean goiz, Ikastolako
ikasleak udaletxeko batzar areto-
an bilduko dira Eskolako Agenda
21eko batzarra egiteko. 

Arratsaldean, ipuinaren ordua
izango da ludotekan, eta Hango
eta hemengo istorioak ipuinak
kontatuko dizkiete, lehenik txi-
kienei eta ondoren, 5 urtetik gora-
koei. 22:30ean Mus txapelketa
izango da. 

Bihar berriz, Dantzari Txikien 
Eguna ospatuko dute inguruko
herrietako dantzariekin batera.
10:30ean hasiko da jaia, eta barri-
kotea eta erromeria izango dituz-
te jarraitzeko.  Igandean San Isi-
dro Eguna izango da eta Meza Na-
gusiaren ostean hamaiketakoa

E. Maiz Anoeta

Anoetako Udalak hainbat deialdi
luzatu ditu, herriko festak antola-
tzen ari direla eta. Lehen bilera,
astelehenean egingo dute eta gu-
rasoei dei egin nahi diete haurren
bazkaria antolatzeko izango bai-
ta. Ekainaren 23an, osteguna,
Umeen Eguna izango da, eta baz-
karia egin nahi dute, LH1etik au-
rrerako ume eta gaztetxoentzat.
Guztia antolatzeko, 18:00etan
udaletxera joan beharko da.

Beste aldetik, herriko festetan
herritarrek eginiko lanekin era-
kusketa osatu nahi dute. Baina
jende berria animatu nahi dute
parte hartzera. Asteartean, hilak
17, 18:00etan udaletxean elkartu-
ko dira. Eta 19:00etan festak anto-
latzeko bilera egingo dute. 

Kale garbitzaile eta peoia
Herriko festetan kalea garbitzeko
eta peoi lanak egiteko deialdia lu-
zatu du udalak. Lana, ekainaren
17tik  27ra egingo da eta kontra-
tua egingo zaie. Aukeratzerako
orduan, Anoetan erroldatua iza-
tea, euskara jakitea eta aurreko
urteetako esperientzia izango di-
tuzte kontutan. Lan egin nahi
duenak, ekainaren 3a baino lehen
eman beharko du izena udaletxe-
an; bertara joan da edota 943 65 12
00 telefonora deituz.  

Umeen bazkaria,
erakusketa eta
festak
antolatzeko
bilera deialdiak 

Astelehenean eta
asteartean egingo
dituzte bilerak; festetan
lan egiteko peoientzako
deialdia zabalik dago 

egingo dute. Hurrengo aste oso-
an, erakusketaz gain, ekitaldiak
izango dituzte parte hartu ahal
izateko.

Itxaso Urkia, irabazle
Sanmielak irailean izaten badira
ere, dagoeneko udalak aukeratu
du aurtengo festak iragarriko di-
tuen kartela.  Lehiaketa bidez
egin du aukeraketa, eta kasu ho-
netan Itxaso Urkia Lozanok egin-
dakoa aukeratu du epaimahaiak:
gaur egungo diseinua duelako, oi-
narriekin bat datorrelako, mugi-
mendua eta festa giroa irudika-
tzen dituelako, koloreek alaitasu-
na transmititzen dutelako eta
zapi berdea agertzen delako.
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M. Ugartemendia Berastegi

Basurde elkarteak 8 orduko irau-
pena izango duen XIX. Ibilaldia
antolatu du, Berastegin. Ibilaldia
igandean izango da.

07:00etan irtengo dira Beraste-
giko plazatik. Bertatik Aiztunal-
de auzora joango dira, eta handik

Lartera. Zeharka Aintzergara jai-
tsiko dira, berriz. Hemendik Erre-
geneko bordatik barrena, Ipuliño-
ra igoko dira. Gorosmendira jaitsi
eta gero berriro Larrera (San Lo-
rentzora) igoko dira mendizaleak.
Belabietako trikuharriak ikusiz,
Berastegira iritsiko dira.

Izen ematea irteera gunean
bertan egingo da, eta 6 euro kosta-
tuko da. Mendizaleek ibilaldian
zehar jartzen diren kontroletatik
igaro beharko dute derrigorrez.

Ingurugiroa zaintzeko ibiltari
bakoitzak sortutako hondakinak
nor berak eramango ditu.

Ibilaldia amaitutakoan, babes-

leek eskainitako zenbait opari
zozketatuko dituzte proba amai-
tu duten mendizaleen artean.

Txikien Ibilaldia
Iaz bezala, igande honetan ere,
haurrek inguruko mendiak eza-
gutzeko aukera izango dute; Be-
rastegiko Guraso Elkarteak anto-
latuta Txikien Ibilaldia ere izan-
go baita. 

Mendizale gazteenak 09:00etan
abiatuko dira herriko plazatik,
eta Gorosmendi eta San Lorentzo
inguruan ibiliko dira. Azkenik,
berriz ere, plazan amaitzeko ibil-
bidea.

Berastegiko larreak eta basoak
ezagutuko dituzte mendizaleek
XIX. Ibilaldia igandean
izango da, eta
helduentzat nahiz
haurrentzat izango dira
ibilbideak

LANA
] Ile apaindegia. Esperientzia-
dun pertsona behar da lanaldi
osoz lan egiteko. Interesa due-
nak bidali dezala curriculuma
metxa2@yahoo.es helbidera. 

ESKAINTZA
]Klase partikularrak. Psikope-
dagogian eta hezkuntza bere-
zian tituludunak LHko eta DBH1
eta DBH2ko ikasleei zuzendu-
tako klase partikularrak eman-
go lituzke. Andoain, Aduna, Vi-
llabona, Zizurkil, Asteasun edo
inguruetan. Interesatuek deitu
669 005 671 telefonora.

GALDUTAKOAK
]Arodun belarritakoa. Pasa
den larunbat goizean, 
Tolosako Zumalakarregi etor-
bidea eta Korreo kalearen ingu-
ruan arodun belarritako bat
galdu zen. Topatu duenak me-
sedez deitu, 656 550 118 tele-
fonora, eta eskertu egingo ge-
nuke. 
]Txakurra. Legorreta ingu-
ruan, larunbat arratsaldean
Breton Beltza den txakurra 
galdu zen. Tula izena du. 
Ikusi duenak mesedez deitu 
dezala, 639 40 37 84 telefono-
ra, eta eskertu egingo genuke.

Iragarki laburrak

Maier Ugartemendia Leitza

Gaur, Leitzak eta Iruñeak elka-
rren aurkako pilota partidak jo-
katuko dituzte Nafarroako He-
rriarteko txapelketaren baitan.
Pilota partidak 18:30ean hasiko
dira, Amazabal pilotalekuan. 

Guztira Aurrerako eta Obere-
nako lau mailatako pilotariak ari-
ko dira lehian. 

Alebinen arteko partida Aurre-
rako Alain Ugartemendiak eta
Ander Alduntzinek jokatuko
dute Oberenako bikotearen aur-
ka.Infantilen artean Aurrerako
Mikel Sagastibeltza eta Ander Es-
kudero ariko dira. Jubeniletan
Anartz Olanok eta Xabi Jaunare-
nak jokatuko dute iruindarren
aurka. Seniorren ordezkari beza-
la Aurrerako Ibai Bengoetxea eta
Mikel Iriarte ariko dira, bikote
sendoa osatuz.

Leitza eta Iruñea
elkarren aurka ariko dira
Herriarteko txapelketan
Leitzako alebin, infantil,
jubenil eta seniorren lau
partida ikusi ahal
izango dira gaur,
Amazabal pilotalekuan

Maier Ugartemendia 

Baserritarren Eguna iritsi da, eta
aurten igandea tokatu da, gaine-
ra. Baserritar askok baserriko la-
nak alde batera utziko dituzte
egun batez, eta beraien eguna os-
patuko dute. Eskualdeko hainbat
herritan ospakizun bereziak
egingo dituzte, lehenak Alkizako-
ak izango dira.

Baserritarrek beraien eguna
ospatu ahal izango dute
eskualdeko hainbat herritan
Herri gehienetan
ospakizunak San Isidro
Egunean egingo
dituzten arren, Alkizan
bihar hasiko dira

Aurten ere zaldi pareak erakustaldia egingo du, Asteasun. A. IMAZ

Aralar Musika Eskolako
matrikulazio epea zabalik

LEITZA ›Aralar Musika Eskolak
matrikulazio epea zabalduko
du hilaren 16tik ekainaren 3ra
arte. Izena eman ahal izango du
4 urtetik gorako edozein pertso-
nak, baita helduek ere. 7 urtetik
gorakoek musika tresna bat
jotzeko aukera ere izango dute.
Izena udaletxean eman behar
da. Informazio gehiago 948
504489 telefono zenbakian,
edo www.aralar. org helbidean.

Saralegi eta Alkizalete
final laurdenetan

AIZKORA ›Saralegi eta Alkiza-
lete II.a Banakako Aizkolari Txa-
pelketan ariko dira asteburu
honetan. Ruben Saralegi bihar,
Zeanurin, final laurdenetan
ariko da Aratz Mugerzaren
aurka, 23 urte azpikoen artean.
Igandean Alkizalete II.aren
txanda izango da. Olaztin ariko

da, 18:30etatik aurrera. Ander
Erasunen eta Jon Rodriguezen
aurka lehiatuko da, 23 urte azpi-
koen final laurdenetan.

Udarako kamisetak
diseinatzeko lehiaketa

IBARRA ›Irarri serigrafiak udako
kamisetak atera behar ditu,
bezero eta lagunen artean doan
banatzeko, eta horretarako
diseinu lehiaketa bat antolatu
du. Lehiaketan edonork parte
har dezake, baina lehiakide
bakoitzak lan bat aurkeztu ahal
izango du. Lanak originala eta
inoiz argitaratu gabea izan
behar du. Lanak irarri@terra.es
helbidera bidali behar dira, edo
enpresan bertan utzi behar dira
hilaren 30a baino lehen.

Perkusio tailerraren
bigarren saioa

LEITZA › Perkusio tailerraren
bigarren saioa izango da, bihar,
17:00etan Atekabeltz gaztetxe-
an. Azken entsegu eguna hila-
ren 20an izango da, 18:30ean
leku berean.

DLaburrak

AMASA

San Isidro Eguna,etzi
p10:30.Meza.
p12:30.Giza Proba egingo dute,
Aiztondo eta Urretxuko taldeak
ariko dira elkarren aurka.
pOndoren.Meza.
p12:30.Baserritarren bazkaria.

ASTEASU

San Isidro Eguna,etzi
p11:30.Meza.
p13:00.Erakustaldia egingo
dute probalekuan: Olarrea 
Goikoako zaldi parea eta Joxe 
Barriolaren idi parea.
p14:00.Bazkaria Sarasola 
sagardotegian egingo dute.
pOndoren. Irazu eta Soto ber-
tsolariek, eta trikitilariek alaitu-
ko dute bazkalostea.

ALKIZA

Maiatzak 13,gaur
p17:00.Ginkana batean parte
hartu ahal izango dute herriko
umeek.
Maiatzak 14,bihar
p08:00.Mendi martxa egingo
dute Alkizako mugarrietatik 
zehar. 4 orduko iraupena 
izango du  gutxi gora behera.
p17:00.Kurpil lasterketa hau-
rrentzat.
p21:00.Udalak antolatuta 
San Isidrotako afaria.
San Isidro Eguna,etzi
p10:00.Meza.
pOndoren.Lezoko Sutargi
abesbatzak kontzertua 
eskainiko du elizan bertan.
p17:30.Frontenis Txapelketako
finala jokatuko dute 
pilotalekuan.

BERASTEGI

San Isidro Eguna,etzi
p12:45.Prozesioa udaletxetik
San Martin elizara, txistularien
laguntzarekin.
p13:00.Meza.
p14:00.Bazkaria.
p16:00.Gure aiton-amonen
Ahotsak  eta istorioak.

ZIZURKIL

San Isidro Eguna,etzi
p11:00.Meza.
p12:30.Aizkolariak: Azurmendi
eta Irazu, Otaegi eta Larrañaga-
ren aurka. Eta harri-jasotzaile-
ak: Aimar Irigoien eta Urtzi Te-
lleria.
p14:00.Bazkaria Plaza Etxebe-
rri jatetxean trikitilari eta bertso-
lariekin.

GSan Isidro Eguneko egitaraua



2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Morant, R.
Zabalarreta, 1.
Telefonoa: 943 67 36 49.
pBetelu.Carrillo. A.
Kale Nagusia, 5.
Telefonoa: 112.
pIrurtzun.Mutiloa, A.
M. San Martin, 5.
Telefonoa: 112.

BIHAR

pTolosa.Olarreaga, I.
Korreo kalea, 2.
Telefonoa: 943 67 01 28.
pBetelu.Carrillo. A.
Kale Nagusia, 5.
Telefonoa: 112.
pIrurtzun.Mutiloa, A.
M. San Martin, 5.
Telefonoa: 112.
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2 Agenda

DEIALDIAK

pZizurkil.Oinkariren Ari du
ikuskizuna gaur, 22:00etan pilo-
talekuan.
pTolosa.Ertza taldearen Zoo-
Pizti Trajedunak dantza ikuski-
zuna gaur, Topic-en 20:30etik
aurrera. Sarrerak Leidorreko
leihatilan, Servikutxa, Telekutxa
eta www.kutxa.net-en eskura-
tu daitezke 10 euroren truke.
pAduna.V. Poltsikoko Antzerki
Lehiaketaren 3. sailkapen saioa
gaur, 22:30ean.
pVillabona.Onddorock’11 jaial-
dia bihar Errebote plazan.
pLeitza.XII. Haur, Guraso eta
Eskolen Arteko Topaketak
bihar, 11:00etatik 18:30era.
pTolosa.Zumardiaundin Tolo-
sako Nazioarteko Lorategi

Jaialdiaren irekiera ekitaldia
bihar, 18:00etan.

HAUTESKUNDEAK

pAnoeta.Bilduanoetak antola-
tuta Esne Beltzaren kontzertua
gaur 23:00etan Gaztetxean;
bihar bertso saioa auditoriume-
an 19:00etan; eta etzi
12:00etan ekitaldia eta pilota
partida, sagardo dastatzea...
pAmezketa.Bihar 13:00etan
Bilduren aurkezpena kultur
etxean.
pIkaztegieta.Bilduikaztegieta-
ren aurkezpen ekitaldia gaur,
20:00etan plazan.
pIrura.Bilduiruraren aurkezpen
ekitaldia gaur, 20:00etan eki-
taldi aretoan.
pAsteasu.Asteasu Batuz pla-

Zorionak Vicente eta Ines!
Gaur zeuen ezkontzaren 50. urteurrena. Ondo pasa igandean

familiako kideez inguratuta!

2 Agurrak

Zorionak aittoni eta amoni!
Aurten 40 urte bete dituelako ezkonduta, bereziki bihar amonik

urteak betetzen dituelako. Besarkada bero bat etxekoen partetik.

Zorixonak Oneka!.
Oneka Artola Zabala (Alegia).

Igandean 8 urte beteko ditu.
Muxu handi bat Garazi, Galder

eta etxekoen partetik.

ETZI

pTolosa.Etxebeste, J. M.
Gernikako arbola, 3.
Telefonoa: 943 65 10 45.
pBetelu.Carrillo. A.
Kale Nagusia, 5.
Telefonoa: 112.
pIrurtzun.Mutiloa, A.
M. San Martin, 5.
Telefonoa: 112.

ETZIDAMU

pIbarra.L. Lejeune, Euskal He-
rria kalea, 46. 943 
Telefonoa: 67 32 74.
pLeitza.Plaza, M.T. Elbarren,
36. Telefonoa: 112.

HITZAk ez du bere gain hartzen
egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.

taformak antolatuta Iñaki Anti-
guedad geologoak hitzaldia es-
kainiko du gaur, 20:00etan
udaletxeko ikusentzunezko 
gelan.
pTolosa.Bildutolosak antola-
tuta Bildu Gazte bideo emanal-
dia, tertulia, afari mokaua eta
musika emanaldia gaur
19:30ean Otsagin. Betalde,
bihar BECen izango den ekital-
dira joateko autobusa antolatu
dute. Rakun eta Denak-en
eman daiteke izena. Gaur da az-
ken eguna.
pZizurkil.Bilduzizurkilek Joxe
Arregi plazan 19:00etan haima
jarriko du eta bizikleta martxa
egingo du herrian zehar. Bihar
Barakaldoko ekitaldirako auto-
busak 15:30ean aterako dira
plazatik.


