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Mikel Nieve  Txirrindularia

«Vuelta polita izan
da, azken egunera
arte mantendu 
da emozioa» 
Hamargarren sailkatu zen leitzarra Espainiako
Vueltan, eta lehen euskalduna izan zen  q7

Eraginkortasunez mugitzeko moduak
bultzatu nahi dituzte eskualdeko udalek
Hainbat udalerrik, Tolosaldea Garatzenekin batera,
Europako Mugikortasun Iraunkorraren Astearekin bat
egingo dute irailaren 24 eta 25eko asteburuan

Mugikortasunaren Bigarren Eskuko Azoka, Villabonan,
eta eskualdeko bidegorri sarean zehar Bizikleta Bira egingo
dituzte, besteak beste, jasangarritasuna gizarteratzeko  q4

Garbiñe Mendizabal, Ibai Iriarte eta Galder Azkue atzoko aurkezpenean. E. MAIZ

Torquemadaren
mintegiko lehen
bi saioetan
Afrikaz
mintzatuko dira 
Ikasturte honetan
hirugarrengoz 
eskainiko du Tolosako
Ikastn-ek Nazioarteko
Gaurkotasunaren 
Mintegia q2

Bide Ertzeanekin
hasiko dira gaur,
Tolosako udazkeneko
kultur ekitaldiak
Talde tolosarrak ‘Don Inorrez’diskoa
aurkeztuko du Topic-en 20:30ean;
Nazioarteko Abesbatzen Lehiaketa urriaren
28an hasi eta azaroaren 1ean amaituko da   q3 Eguerdian gertatu zen ezbeharra Olarrain eta San Esteban artean. HITZA

Leire Olaberria  Txirrindularia

«Errepideko
denboraldian
erlojuaren aurkako
probetan aritu naiz
gustuen» 
Estraineko aldiz ariko da Leire Olaberria
ikaztegietarra errepideko Munduko Txapelketa
batean; «ilusioz eta gogo handiarekin» doa q5

Gizonezko bat
zauritu da
AHTren
Tolosako zatian
lanean ari zela 
40 urte inguruko leitzarra
arin zauritu da enborrak
eramateko makina
amildegitik behera erori
ostean; kabinatik jauzi 
egin behar izan du eta
orkatilan min hartu du  q3



I. Urkizu 

Esku-hartze sozialean lan egiten
duen Lahar Elkargoak antolatu-
ta, eta Gipuzkoako Foru Aldundi-
ko Gizarte Politikarako Sailaren
diru laguntzaz, denbora kudea-
tzeko ikastaroa izango da dato-
rren urriaren 3tik 7ra. Kultur
Etxean izango dira, 18:00etatik
21:00etara bitarteko saioak. 

Denboraren kudeaketa. Nola
probestu denbora elkarteetan?dei-
turapean, Rafael Martin eta Jesus
de Agustin hizlariek gidatuko
dute doakoa izango den ikasta-
roa. 

Denboraren antolakuntzaz
Lahar Elkargoa, berez adineko
pertsonei zuzenduriko elkarte be-
zala jaio zen. Gaur egun, ordea,
erabiltzaile talde desberdinei zu-
zendutako zerbitzuetan aritzen
dira lanean: familiekin, emaku-
meekin, haurrekin eta gazteekin,
besteak beste. Tolosako Kultur
Etxean ospatuko dituzten saioak,
bereziki elkarteetako arduradu-
nei begirakoak izango dira. 

Ikastaro honetan, denbora ku-
deatzen, edo denbora ez galtzen
irakatsiko dute. Izan ere, antola-
tzaileen arabera, denbora galtzea
zaharkituriko ohituren ondorio
izaten da; hala ere, «gizakiok ohi-
tura berekin jarraitzeko joera
dugu, eguneroko funtzionamen-
durako eredu gisa erabiltzen bai-
titugu ohitura horiek». Lahar El-
kargoko arduradunek, «ia beti
lan bera modu desberdinetan
egin daitekeela» defendatuko
dute, eta horretarako teknika des-
berdinak landuko dituzte.

Horrela beraz, jomuga nagusia
denbora galtzea eragiten diguten
ohiturak moldatzea izango da, al-
daketa pertsonal bat bideratzeko.

Ikastaro dinamikoa
Metodologiari dagokionez, lan
egiteko modua parte-hartzean oi-
narrituko dute.Ideia nagusietatik
abiatuko dira hasteko, gero kasu
zehatzak praktikan jartzeko. 

Gehienez ere, 20 lagunek parte
hartu ahal izango dute. Izena
emateko, ade batetik bi telefono
izango dira: 663 05 72 23 eta 943 42
80 13. Bestela, formakuntza@la-
harelkargoa.org edo gizalde@gi-
zalde.com helbide elektronikoe-
tan ere inskripzioak egiteko auke-
ra izango da.

Denbora
kudeatzeko
doako ikastaroa
izango da Kultur
Etxean

Gipuzkoako Foru
Aldundiaren diru
laguntzaz, Lahar
Elkargoak eskainiko
ditu saioak

Itzea Urkizu 

Datorren urriaren 10etik aurrera,
hirugarren urtez jarraian, hasie-
ra emango zaio Nazioarteko
Gaurkotasunari buruzko Minte-
giari. Tolosaldea Goi Mailako
Lanbide Heziketa Institutuko
Ikastn zerbitzuak antolaturiko
saioak izaten dira. 

Mundu zabaleko gatazkak, ara-
zoak eta gorabeherak izaten di-
tuzte hizpide, eta ikasturte hone-
tan, astelehenetan egingo dituzte
saioak. Zehazki, urriaren 10ean,
17an eta 24an, eta azaroaren 7an,
14an eta 21ean ospatuko dituzte
aurtengo mintegiko saioak.

Ordutegiari dagokionez, be-

rriz, mintegia iluntzetan izango
da, 19:00etan hasi eta 21:00ak arte,
Topic-eko auditorioan.

Afrika abiapuntu
Nazioarteko Gaurkotasunari bu-
ruzko bigarren mintegian Afrika-
ri buruzko modulua landu gabe
geratu zen. Hau dela eta, aurten
Afrikari eskainiko dizkiote lehen
bi saioak. 

Afrika, hamaika arrazoirenga-
tik, itxaropena galdua duen kon-
tinentea da: gosea, gerrak, pobre-
zia, gaixotasunak, eta abar. Ho-
nen guztiaren gainetik ordea, eta
Afrikak estatistikak aurka di-
tuen arren, Tolosaldean Ikastn-
ek antolaturiko mintegi honetan
beste ikuspuntu batetik jorratu-
ko dute gaia. Izan ere, Afrikari
ikuspuntu baikor batetik begira-
tzeko arrazoiak badirela uste
dute, eta baieztapen honetatik
abiatuta, kontinente horretako
lehengaiei buruz, eta hauek ekar
ditzaketen garai hobeei buruz ari-

ko dira Topic-eko lehen bi saioe-
tan.

Gainontzeko lau egunetan, be-
rriz, aurreko mintegian landuta-
ko gaiak gaurkotzea da arduradu-
nen asmoa. Bide honetan, Ekial-
de Hurbila, Amerika, Asia eta
Europari buruzko gaiak jorratu-
ko dituzte.

Nazioarteko Gaurkotasunaren
bigarren mintegian, aurreikusi-

tako programak aldaketa batzuk
jasan zituen, eta Japoniar itsasi-
kara eta arabiar matxinadak izan
zituzten hizpide. Oraingoan ere,
nazioarteko aktualitateko gerta-
karirik esanguratsuenek lehen-
tasun osoa izango dutela azpima-
rratu dute antolatzaileek.

Izen-ematea zabalik
Tolosaldean Ikastn-eko ardura-
dunek diotenez, mintegiak parte
hartzeko eskaera kopurua han-
dia izan da, eta aurreko bi minte-
gien arrakasta ikusita, Ikastn-ek
eskualdeko helduen heziketaren
esparruan lekukoa hartu nahi

izan du: «Horretan jarraituko
dugu, bizitza osoan zeharreko
ikaskuntza gizarteratzen». 

Aurreko mintegiko azken saio-
an, zenbait ikaslek ikastaroan ja-
rraitzeko inprimaki bat bete zu-
ten, erreserba egite aldera. Era
berean, mintegiko ikasle ohiek
gaur izango dute azken aukera
plaza erreserbatu eta ordaintze-
ko. Izan ere, matrikula ordaindu
arte erreserba ez dute berretsiko. 

Ikasle berriei dagokienez, be-
rriz, datorren irailaren 19tik au-
rrera izango dute izena emateko
aukera. 943 65 11 47 edo 615 77 56 78
telefonoetara deituta, nahiz
info@ikastn.comhelbidera idatzi-
ta egin daiteke izen-ematea.
1tolosa@hitza.info

Afrika hizpide izango da Nazioarteko
Gaurkotasunaren III. Mintegian
Hilabete honetan
amaituko dira, hain
arrakastatsua bihurtu
den mintegirako 
izen-emate egunak

Orain artean egindako mintegiak oso arrakastatsuak izan direla nabarmendu dute antolatzaileek. HITZA
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Afrikako lehengai
aberatsetatik abiatuta,
ikuspegi baikorragoa
jorratuko dute

Jesus Torquemadak gidatu izan

ditu aurreko bi mintegiak. HITZA



SALGAI
]Quad-a. 2004 urteko Suzuki
LTZ-400 quad-a salgai. IAT
pasatu du, osagarri asko ditu
eta oso egoera onean dago. In-
teresatuek deitu 600 752 537
telefono zenbakira.

LANA
]Lan bila. Neska euskalduna
etxeko lanak egiteko eskain-
tzen da. Interesa duenak, dei

Iragarki laburrak

‹ Tolosaldea eta Leitzaldea
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dezala 678 88 97 91 telefono
zenbakira. 
]Lan bila. Tolosaldeko emaku-
me euskaldun bat naiz. 55 urte
ditut. Lan egingo nuke 4 edo 6
orduz. Goizez edo arratsaldez.
Denda, taberna edo etxeak gar-
bitzen. Kotxea daukat. 
Adinekoak eta haurrak zaintzea
ez dut nahi. Nirekin harremane-
tan jartzeko, deitu 
685 73 60 09 zenbakira. 

A. Imaz 

40 urte inguruko leitzar batek is-
tripua eduki zuen atzo AHTren
lanetan, eta arin zauritu zen baso-
lanetarako makinarekin lanean
zebilela. Ezbeharra 11:40ak ingu-
ruan gertatu zen, Tolosako Ola-
rrain auzoan. Obrako arduradu-
nek eta hainbat langilek azaldu
zutenez, enborrak eramateko ma-
kina amildegitik behera erori
zen, olioa baleztetara eramaten
duen hodia hautsi zitzaionean.
Balaztarik gabe gelditu zenean,
langileak kabinatik jauzi egitea
lortu zuen, baina makinaren gur-
pilak orkatila zauritu zion. Istri-
pua izan zuen lekuan artatu on-
doren, Asuncion Klinikara era-
man zuten. 

Baso-lanetarako makina 60 me-
tro inguruko amildegitik behera
erori zen, Olarrain eta San Este-
ban auzoen arteko trenbidearen
erdian geldituz. Adifeko iturriek
azaldu zutenez, istripu honen on-

dorioz, trenbidea itxi egin behar
izan zuten Tolosa eta Legorreta
artean. 13:15ak inguruan zabaldu
zuten berriro ere trenbidea.

Alkatea, istripuaren lekuan
Ibai Iriarte Tolosako alkatea istri-
pua gertatu zen lekura joan zen
13:30ak inguruan. Bertan, obrako
arduradunekin elkartu zen. Le-
henik eta behin, langilearen osa-
sun egoeraz galdetu zuen. Or-
duan, obrako arduradunek gerta-
tua kontatu zioten Tolosako
alkateari. Ibai Iriartek, duela 10
egun eskas, Aldaba Txikin langi-
le bat hil zela aipatu zien, eta atzo-
koan bigarren langile bat hiltzeko
zorian egon zela. Tolosako alka-
tea oso kezkatuta eta «haserre»
agertu zen, azpiegitura erraldoi
honetako langileak jasaten ari di-
ren «segurtasun faltagatik».
Obrako arduradunak ez ziren
ados agertu puntu honetan, bai-
na alkateak 10 egunen barruan bi
istripu larri gertatzea ez dela ka-
sualitatea esan zien. 

Azkenik, horrelakorik berriro
ez gertatzeko egin beharreko guz-
tia egitea eskatu zien obrako ar-
duradunei.

Era berean, AHT Gelditu! El-
karlanak ere istripua salatu zuen
ohar baten bidez.

Leitzar bat arin
zauritu da Tolosako
AHTren obretan 
Baso-lanetarako
makina balaztarik gabe
gelditu zaio, eta
kabinatik jauzi egin
beharrean aurkitu da  

Olarrain eta San Esteban artean gertatu zen lan istripua atzo goizean. HITZA

Atzo zabaldu zuten, 18:00etan, Tolosako XIII. Ga-
ragardo Festa. Igandera bitarte, 23 garagardo
mota dastatzeko aukera izango da Zerkausian.
Edariarekin batera, ordea, izango da sabela bete-
tzeko aukerarik ere; besteak beste, Bratwust eta

Frankfurt saltxitxak, burruntzia, txerri ukondoa
eta postreak afaldu ahal izango dira. Zerkausiko
barra 18:00etatik 00:00etara bitarte izango da
zabalik, eta bertan bildutako dirua herriko hain-
bat kirol talderentzat izango da. I.URKIZU

GARAGARDO FESTAKO LEHEN TOPA

Irudia qTolosa

Asier Imaz Tolosa

Tolosako Udalak udazkeneko
kultur ekitaldiak aurkeztu zituen
atzo. Egitaraua begiratuz gero,
nazioarte mailako hainbat jaialdi
azpimarratu behar dira: Abesba-
tza Lehiaketa, Europako Abesba-
tzen Sari Nagusia eta Nazioarte-
ko Txotxongilo Jaialdia.  

Iraila eta urriaren lehen egune-
tan Zikloia azpimarratu behar da.
Antzerki emanaldi ikusteko au-
kera egongo baita Tolosako taber-

netan. Hala eta guztiz ere, egute-
gia begiratuta, lehen kultur eki-
taldi garrantzitsua gaur bertan
izango da, Bide Ertzean talde tolo-

sarraren kontzertua; Topic zen-
troan 20:30ean. Bertan euren az-
ken lana aurkeztuko dute, Don
Inorrez.

Nazioarte mailako hiru
jaialdi ospatuko dira
udazkenean Tolosan
Bide Ertzean taldeak
‘Don Inorrez’diskoa
aurkeztuko du gaur,
Tolosako Topic
zentroan, 20:30ean

Udazkeneko kultur ekitaldiak aurkeztu zituzten atzo. A. IMAZ

TOLOSAN ZER?

pGaur,hilak 16.Bide Ertzean
Topic zentroan, 20:30ean.
pHilak 23,ostirala.El Brujo Lei-
dorren, 20:30ean.
pHilak 30,ostirala.Ara Maki-
lian & Fernando Egozcue Quin-
teto, Leidorren 20:30ean.
pHilak 30,ostirala.Zikloia egi-
tasmoaren baitan, Kabareta
Kultur etxean, 22:30ean.
pUrriak 7,ostirala.Kukai dan-
tza taldearen (Sok)2 ikuskizu-
na, Leidorren 20:30ean.

pUrriak 8,larunbata.La enana
naranja Topic-en 18:00etan.
pUrriak 14,ostirala.Patxi Zubi-
zarreta eta Joserra Senperena
Topic-en, 20:30ean.
pUrriak 17tik 23ra.Gorren Sen-
tsibilizatze Astea.
pUrriaren 28tik azaroaren
1era.Abesbatza Lehiaketa.
pAzaroak 5,larunbata.Abes-
batzen Europako Sari Nagusia.
pAzaroaren 11 eta 12.Zeinu hiz-
kuntzako film laburren jaialdia.
pAzaroak 18,ostirala.Ttantta-
karen Ipar haizearen kontra

ikuskizuna Leidorren,
20:30ean.
pAzaroak 19,larunbata.Bue-
nos Aires Titeres-en El plano
trasparente ikuskizuna Topic-
en, 18:00etan.
pAzaroaren 26tik abenduaren
8ra.Nazioarteko Txotxongilo
Jaialdia.
pAbenduak 16,ostirala.
EME2ren Tengamos el sexo en
paz Leidorren, 20:30ean.
pAbenduak 17,larunbata.Ca-
lamar Teatroren Ohe hegalaria,
Topic-en 18:00etan.

GEgitaraua
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Eneritz Maiz 

Urtero, irailaren 16tik 22ra, Euro-
pako hiri eta herri askok Mugi-
kortasunaren Astea ospatzen
dute. Garraio publikoaren, bizi-
kletaren eta oinez ibiltzearen al-
deko sentsibilizazio kanpaina
izan ohi da. Tolosaldeak aurten
ere bat egin du, eta bere Mugikor-
tasun Astea aurkeztu zuen atzo,
Tolosan. Aurtengoa, Eraginkor-
tasunez mugitu zaitez: hobetu zure
mugikortasuna! lelopean izango
da. 

Europako Mugikortasun
Iraunkorraren Asteak hamar
urte beteko ditu aurten, eta ga-
rraiobideen energia eraginkorta-
suna izango du mintzagai nagu-
siena.   

Ibai Iriarte Tolosako alkateak
eta Tolosaldea Garatzeneko le-
hendakariak, Galder Azkue
Amasa-Villabonako alkateak eta
Garbiñe Mendizabal Tolosaldea
Garatzeneko Agenda21eko koor-
dinatzaileak hartu zuten hitza
atzo eguerdian, Tolosako Trian-
guloa plazan.  

Aurtengo kanpainak garraioa-
ren eraginkortasun energetikoa-
ren beharraz kontzientziatu nahi

ditu herritarrak. Azaldu zutenez,
«gure herrietan, energia iturri fo-
silak erabiltzen dituzten ibilgai-
luen kopurua etengabe handituz
doa, eta ondorioz, garraioan kon-
tsumitzen den erregai kopurua
ere handiagoa da, airera CO2 eta
partikula kutsakorren isurpenak
areagotuz». 

Honenbestez, «ezinbestekoa da
gure gizarteak garraio modu era-
ginkorrago eta garbiagoen aldeko
apustua egitea», esan zuten. Ho-
nela, «eguneroko joan-etorriak oi-
nez, bizikletaz, autobusez edo tre-
nez eginez gero, energia aurrez-
ten lagunduko dugu, eta era
honetan, gure osasunarentzat eta
ingurunearentzat kaltegarri di-
ren isurpenak ere murriztuko di-
tugu», azpimarratu zuten. Gaine-
ra, «errepidean aurkitzen ditu-
gun arazo eta zaratak ekiditen
lagunduko dugu». 

Bizikleta aisialdiarekin baka-
rrik ez dela lotu behar azpimarra-
tu zuten. Herrigunean mugitzeko
eta lanera joateko bizikleta era-
biltzera animatu nahi dituzte he-
rritarrak.  

Hori guztia kontuan izanik eta
garraio ohituren aldaketa susta-
tu asmoz, Tolosaldeko zenbait
udalek,  Tolosaldea Garatzen el-
kartearekin batera, beste behin
ere bat egin dute. 

Materiala biltzeko garaia da
Hilaren 24ean, mugikortasun
iraunkorrarekin zerikusia duen
Bigarren Eskuko Azoka egingo
dute. 10:00etatik 13:30ak bitarte-
an izango da Villabonako Berdu-
ra plazan. Bertan, eskualdeko biz-
tanleek mugikortasun iraunko-
rrarekin lotura duten produktu
edo objektuak saltzeko aukera
izango dute: bizikletak, kaskoak,
patineteak, maillotak, kilometro
kontagailuak,… Informazio
gehiago www.tolosaldeagara-
tzen.net web gunean edo 943 65 45
01 telefono zenbakira deituz esku-
ra daiteke. 

Mugikortasun Iraunkorraren
Astearen barruan kokatutako
ekimena izanik, mugikortasuna-
rekin zerikusia ez duen materia-

laren salmentarik ez da onartuko.
Objektu edo produkturen bat sal-
du nahi dutenek materiala ondo-
rengo lekuetan utzi beharko dute:
Anoetan, kiroldegian;  Asteasun,
Adunan, Berastegin, Elduainen,
Ibarran, Iruran, Tolosan eta Zi-
zurkilen, udaletxean; eta Villabo-
nan, aldez aurretik 943 69 39 80
zenbakira deituta, Udaltzaingo-
an. Hilaren 21a, asteazkena, bai-
no lehen utzi beharko da materia-
la leku horietan.

Azokaz gain, bizikleta elektri-
koak probatzeko aukera izango
dute 16 urtetik gorakoek. Bizime-

Mugitzeko modu jasangarrien bila
Garraio publikoaren, bizikletaren eta oinez
ibiltzearen aldeko sentsibilizazio kanpaina
bultzatuko dute Tolosaldeko herriek 

Mugikortasunaren Bigarren Eskuko Azoka
eta Bizikleta Bira antolatu dituzte   

Garbiñe Mendizabal, Ibai Iriarte eta Galder Azkue izan ziren Trianguloa plazako aurkezpenean, atzo. E. MAIZ

IRAILAK 24, LARUNBATA

pMugikortasunaren Bigarren
Eskuko Azoka.Mugikortasuna-
rekin zerikusia duten bigarren
eskuko tresnak, bizikletak, pati-
nak, kaskoak, ... saltzeko eta
erosteko aukera izango da.
pBizikleta elektrikoak.Bizikle-
ta elektrikoak egongo dira herri-
tarrek probatzeko.
pBizimeta.Ekogune Uribe-
Kostako Agenda21eko bulegoa-
ren eskutik, Bizimeta izeneko
eskualdeko herrien arteko bizi-

kleta elektriko eta ez elektrikoen
mailegu sistema aurkeztuko
dute.
pVillabona.Azoka Berdura
plazan izango da, 10:00etatik
13:30era.

IRAILAK 25, IGANDEA

pBizikleta bira,bidegorritik.
Ikaztegietatik eta Asteasutik
abiatuta, txirrindulariak Anoe-
tako plazan elkartuko dira. Jo-
koak txikientzat, zozketak,...
izango dira.

p10:30.Asteasutik eta Ikazte-
gietatik abiatzeko ordua da.
Bidean, beste herrietako 
txirrindulariak sartzen joango
dira.
pHamaiketako ekologikoa.
11:30ean, Anoetako plazan ha-
maiketako ekologikoa dastatu-
ko dute txirrindulariek.
pBizibidaia emanaldia.Zelan-
da Berria familian bizikletaz
egindako Kiwizibidaia ikus-en-
tzunezkoaren emanaldia eskai-
niko dute. 12:30ean izango da,
ekitaldiei bukaera emateko.

GTolosaldeko Mugikortasun Iraunkorraren Astea 2011

ta izeneko eskualdeko herrien ar-
teko bizikleta elektriko eta ez
elektrikoen mailegu sistemaren
aurkezpena egingo dute. Ekogu-
ne Uribe-Kostako Agenda 21eko
bulegoaren eskutik izango da.

Igandean, berriz, Bizikleta Bira
egingo dute Tolosaldeko bidego-
rrian barrena. Asteasu eta Ikazte-
gietatik 10:30ean abiatuko dira
txirrindulariak, eta bidean beste
herrietakoak sartzen joango dira.
Anoetan hamaiketako ekologi-
koa izango dute zain, eta txikie-
nek  jokoak ere izango dituzte. In-
darrak hartu ostean, ikus-entzu-
nezkoa eskainiko dute. 

Garraioen mapa eskuragarri
Tolosaldeko udalek garraiobide
publikoaren erabilera bultzatu
nahi dutela adierazi dute. Horre-
tarako zerbitzu guztiak biltzen di-
tuen esku orri bat prestatu dute.

Tolosaldeko biztanle guztien es-
kura jarriko dute. Helburu hori
lortze aldera, egun gutxi barru
Tolosaldeko udaletxe guztietan

egongo da. Era berean, kiroldegi,
osasun zentro, kultur etxe eta tu-
rismo bulegoetan, garraio publi-
koaren mapa eta ordutegiak bil-
tzen dituzten esku orriak jarriko
dituzte.

Eskualdeko bidegorri sarea
guztiz bukatu gabe dagoela gogo-
ratu zuten. Hori dela eta, Foru Al-
dundiak 2015. urterako egitekoa
duen Aduna-Tolosa zatiari jarrai-
pena egingo diotela adierazi zu-
ten ordezkariek. 

Joan-etorriak oinez,
bizikletaz edo garraio
publikoan eginez
energia aurrezten da

Garraio publiko guztiak
biltzen dituen mapa
osatu dute herritarren
eskura jartzeko
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Imanol Garcia Ikaztegieta

Mundu mailako txapelketetan es-
karmentua du Leire Olaberria
(Ikaztegieta, 1977) txirrindula-
riak, baina inoiz ez du parte hartu
errepideko Mundu Txapelketan.
Bihar doa Danimarkara Espai-
niako selekzioarekin, bertako hi-
ruburuan, Kopenhagen, jokatzen
baita aurtengo txapelketa. Aste-
artean parte hartuko du erlojua-
ren aurkako proban. 14:00etan ha-
siko da lehenengo txirrindularia,
baina oraindik Olaberriak ez daki
bera zehazki zer ordutan hasiko
den.
Nolatan parte hartu behar duzu
errepideko Munduko Txapelketan?
Aurtengo ibilbidea bazirudien
egokia izango zela niretzat, eta
pistako Munduko Txapelketa bu-
katu zenean, Ramontxu Gonza-
lez Arrieta hautatzaileak deitu zi-
dan. Une honetan Olinpiar Joko-
ak urtebetera ditugu, prestaketa
aldian nago, eta udako hiru hila-
beteak errepidean aritzeko egoki-
tuta nituen. Nire burua ondo
ikusten banuen eta Munduko
Txapelketara joateko maila ego-
kia ikusten bagenuen, baiezkoa
emango niola esan nion.  
Eta hala izan da.
Uda ez da izan nik nahi bezain
ona. Alergiarekin eta asmarekin
arazoak izaten ari naiz, baina er-
lojuaren aurka oso gustura aritu
naiz itzulietan, eta horrekin ani-
matu egin naiz. Egia da 27 kilome-
troko proba dela eta inoiz ez naize-
la hain distantzia luzeetan aritu.
Hamabost eta hogei kilometro bi-
tarteko erlojupekoetan maila ona
eman dezaket, baina gaur egun ez
dakit 27 kilometrotan nola ibili
naitekeen. Ilusio eta gogo handia-
rekin noa, baina erlojuaren kon-
trako proban zorteak ez du zeri-
kusirik. Bakoitzak balio duena
erakutsi behar du. Munduko one-
nekin topatuko naiz, eta ikusiko
dugu nola aritzen naizen.
Erlojuaren kontrako 27 kilometro
horiek lauak dira?
Bai, proba laua da. Errepidekoa
ere laua da, baina 140 kilometro
ditu eta luzea egiten zait niretzat.
Horregatik erabaki dut bakarrik
erlojuaren aurkakoan aritzea. Be-
raz, ilusio guztiak horretara bide-
ratuko ditut eta ea zer ateratzen
den. 

Helburu zehatzik ba al duzu astear-
terako?
Denek esaten dute proba oso go-
gorra izango dela. Indartsuenak
dominen lehian ariko dira, eta
besteak nola aritzen garen ikusi
beharko da. Ez dut helburu finko-
rik, batez ere ez dudalako ezagu-
tzen distantzia horretan nire gor-
putzak nolako erantzuna izango
duen. Ez daukat datu objetiborik
jakiteko zer egingo dudan, beraz,
nahiago ezer ez esatea. Erlojua-
ren kontrakoan asko sufritzen da,
eta ea gustura uzten nauen egiten
dudan lanak. 
Erlojupekoak egin izan dituzu udako
denboraldian?
Debabarrena taldearekina aritu
naiz errepideko denboraldian eta
zenbait itzuli egin ditugu. Eta ho-
rietan erlojuaren kontrako probe-
tan aritu naiz gustuen. Nik uste
dut egun errendimendu egokiena
horietan eman dezakedala. 
Eta orokorrean zer balantze egiten
duzu udako denboraldiari buruz?
Normalean osasuna  alde izaten
dut, baina ez da izan uda egokia
goreneko errendimendua emate-
ko. Helburua pistarako presta-
tzea izan da, eta tarteka, aukera
izan dudanean eta sentsatzioek
lagundu didatenean, saiatu izan

naiz zerbait egiten. Erregularra
izan naiz. Bi itzulietan aurreneko
hamarretan izan naiz. Lau egune-
tako itzulietan horrela aritzea oso
positiboa izan da. Eta horrekin
batera orain Munduko Txapelke-
tan ariko naiz. Errepidean aritze-
ak, pistako tentsioetatik aparte,
negura begira oxigenoa ematen
dit psikologikoki.
Behin errepideko denboraldia buka-
tuta,pistara itzuliko zara.
Gauzak nahi bezala joan ez arren,
egindako lana oso ona izango da
pistarako. Gero pistan sartu, eta
bi edo hiru asteko lan zehatz bat
egin ondoren, Europako txapel-
keta behar bezala egiteko presta-
tuko naiz. 
Beraz, Europako Txapelketa izango
da aurreneko proba garrantzitsue-
na.
Bai. Aurten denboraldia ezberdi-
na da, pistako Munduko Txapel-
keta apirilean izango delako. Le-
hentasun guztia Olinpiar Jokoek
daukate eta horiek abuztuaren
hasieran izango dira. Errepideko
lana aprobetxatuz, ziurrenik Eu-
ropako Txapelketan egongo naiz
eta ondoren Munduko Koparen
lehenengo proban ere bai. Gero,
denboraldia beste modu batetara
planteatuko dut.

Leire Olaberria qTxirrindularia

Leire Olaberriak Debabarrena taldearekin egin du errepideko
denboraldia udan. Erlojuaren kontrako Munduko Txapelketan ariko
da asteartean, Danimarkan, «ilusio eta gogo handiarekin».

«Ez dut helburu finkorik; 
ez dakit distantzia horretan
nola erantzungo dudan»

HITZA
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IRAILAK 17, LARUNBATA

p21:00.Bertso-kantu afaria
Goiazko frontoian.

IRAILAK 20, ASTEARTEA

Egun osoan, Gipuzkoa Mendiz-
mendi, mendez mende egitas-
moko autobusa.
p16:30.Haurrentzat Ahozko
tradiziozko zenbait ipuin konta-
kizuna.
p21:00.Jose Luis Korta Kaikuko
entrenatzailearen hitzaldia,
udaletxeko areto nagusian.

IRAILAK 22, OSTEGUNA

p21:00. Interneten arriskuak hi-
tzaldia balio anitzeko zentroan.

IRAILAK 23, OSTIRALA

p19:00.Patata tortilla lehiake-
ta Bidaniko frontoian, herriko
trikitilarien emanaldiarekin.

IRAILAK 24, LARUNBATA

p15:00.Haurrentzat ekintzak:
mural artistiko bat margotzea,
Poxpolo eta Konpainiaren ema-
naldia eta txokolatada.
p16:30.Mus txapelketa Saiaz
elkartean.
p22:00.Xentimorik gabe an-
tzezlana Goiazko frontoian.

IRAILAK 25, IGANDEA

Goizean, azoka Goiazko fron-
toian.

GEgitaraua

60 urtetik gorako
herritarrentzat bidaia 

AMEZKETA ›Udalak bidaia
antolatu du 60 urtetik gorako-
entzat San Migera. Hilaren
29an izango da. Izena emateko
hilaren 20, 21 eta 22an egin dai-
teke, 09:00etatik 14:00etara,
udaletxean. Txartelaren prezioa
27 euro pertsonako da. Irteera
08:30ean egingo dute. Hamai-
ketako txiki bat egingo dute eta
ondoren Astitzera joango dira
bertako kobak bisitatzera.
14:30ean bazkaria egingo dute
Mugiron eta etxerakoan geldiu-
nea egingo dute.

Odol ateratzeak egingo
dituzte hilaren 20ean

AMEZKETA ›Odol ateratzeak
egingo dituzte Amezketan, hila-
ren 20ean. Kultur etxeko areto-
an izango da, 18:30etik
20:30era. Ohiko odol emaileez
gain, lehenengo aldiz eman
nahi dutenei ere deialdia
luzatzen diete.

DLaburrak Euskal Jaia antolatzeko
bilera, astelehenean

ANOETA ›Euskal Jaia antola-
tzeko hurrengo bilera astelehe-
nean, hilak 19, izango dela jaki-
narazi du udalak. 18:00etan
elkartuko dira udaletxean eta
udalak dei egiten die herriko
taldeei eta herritar orori bertan
parte hartzera.

Txontxo ludotekan izena
emateko aukera zabalik

IBARRA ›Hilak 19, 20 eta 21ean
egin ahalko da Uzturpe ikasto-
lak kudeatzen duen Txontxo
ludotekao izen-ematea. Azkue
azoko 9. zenbakian dago ludo-
teka eta 3 eta 8 urte arteko
haurrentzat da.

Udalak Euskal Herria
Egunarekin bat egin du

IBARRA ›Udalak jakinarazi
duenez, bat egin du biharko
Euskal Herria Egunarekin, hau
da, «herriak senidetu eta Eus-
kal Herria garela aldarrikatzea-
rekin». Era berean, herritar guz-
tiak gonbidatu ditu jai egunean
parte hartzera.

Rebeka Calvo Ibarra

Hilaren 25ean izango da Ibarran,
Hauspoa kultur elkarteak urtero
antolatzen duen Ibarra, Azoka
eta Piparra izeneko azoka bere-
zia. Hauspoa elkarteko kideek
azaldu dutenez, «herriko nekaza-
ritzari eta abeltzaintzari bultzada
emateko asmoz herriko baserri-
tarren ganadu zein produktuak
ikusgai izango dira bertan, ga-
raian garaiko eta bertakoa ezagu-
tzera emateko asmoz». 

Horiek horrela, bertan izango
dira hainbat arrazetako behiak,
behorrak, astoak, Euskal Herriko
arrazako txerriak, ardiak, ahun-
tzak… Eta baita herriko barazki
eta fruituak ere, garaian garaiko
produktuak zein diren agertuz
eta hauek kontsumitzearen alde-
ko apustua egitera animatuz .

Lehiaketak
Urteroko moduan aurtengoan
ere eskualdeko XIV. Ezti Lehiake-
ta egingo dute, bertaratzen denak
eztia dastatzeko aukera izango

duelarik, eta Xepla elkarteak ere
Ibarrako Piparraren Euskal He-
rriko VII. Lehiaketa gastronomi-
koa antolatu du. Ohi bezala parte-
hartzaileek piperrada bat presta-
tu beharko dute, beharrezko
izanik Ibarrako piperra sartzea
osagai modura eta 6 pintxo berdi,
hotz nahiz bero, egin beharko di-
tuzte nahi duten osagaiekin, bai-
na beti ere piperra nagusi dela.
Sukaldea, butanoa nahiz beha-
rrezko osagaiak (piperra, piper
berdea eta gorriak eta tipulak) an-
tolatzaileek banatuko dituzte. 
Sariei dagokionez, plater bakoi-
tzarentzako sariak txapela, garai-
kurra eta 200, 150 eta 120 euro
izango dira lehen hiru sailkatuen-
tzat.

Izen ematea
Izen emateko epea astelehenean,
hilaren 19an, amaituko da eta ho-
rretarako Benito Izagirre kultur
etxera jo behar da. Izena emateko
garaian honakoak adierazi behar
dira: sukaldariaren izen-abize-
nak eta laguntzailearenak, hala-
korik balego, nongoa den, telefo-
no zenbakia eta elkartearen ize-
na, halakoren izenean baldin
badator. Era berean, artisau uga-
riren lanak ikusi eta erosi ahal
izango dira, eta aurten haurrek
kamisetak eskuz margotzeko au-
kera ere izango dute. 

Hilaren 25ean izango 
da ‘Ibarra, Azoka eta
Piparra’ azoka berezia
Astelehenean bukatuko
da Ibarrako Piparraren
Euskal Herriko 
VII. Lehiaketan 
izena emateko epea

R.C. Tolosa

Ikasturtearekin batera abian dira
jada, pilotako hainbat txapelketa
ere. 

Atzo Ezker Hormako Gipuzko-
ako Elkarteen Arteko Txapelke-
tako modalitate guztietako parti-
dak hasi ziren, eta gaur bertan,
neska nagusien Gomazko Paleta-
ko Ezker Hormako Gipuzkoako
Txapelketa hasiko da.

Lehenengoari dagokionez,
gaur 19:00etan Azkoitian Azkoi-
tia-Aurrera Saiaz 3 ikusi ahal
izango da. Ordu berean Bidegoia-
nen Aurrera Saiaz 2 Aurrera
Saiaz 1en aurka ariko da, Aurrera
Saiaz 1 Intza 2ren kontra, eta bu-
katzeko, Aurrera Saiaz 2 eta Lap-
ke 1 ariko dira. 20:00etan aldiz, To-
losan, partida hauek izango dira:
Aurrera Saiaz 2-Aurrera Saiaz 3,
eta Aurera Saiaz 1-Aurrera Saiaz
2. Ordu berean, Alegian Intxurre-
Urnietaren arteko lehia izango
da, eta Anoetan herriko Su-Berri
1 eta Su-Berri 2ren artekoa.
20:15ean Errenterian Eple 2-In-
txurre izango da, Amezketan
21:00etan Zazpi Iturri-Eibar, eta
Zazpi Iturri-Hernani. 

Bihar Andoainen 10:00etan
partida hauek egongo dira: eskuz
binakako jubenilen lehen maila-
ko Gazteleku-Intxurre eta hiruga-
rren mailako Gazteleku-Intxu-
rre. Tolosan ordu berean partida
hauek egongo dira: Aurrera
Saiaz-Usurbil, Aurrera Saiaz 2-
Ilunpe 2, eta Aurrera Saiaz 1-Mu-
rumendi. 

Ordu berean Hernanin Herna-
ni 1- Zazpi Iturri egongo da. Igan-
dean, Usurbilen, 10:00etan Usur-
bil 2-Zazpi Iturri 1 egongo da, Ber-
garan Bergara-Aurrera Saiaz 2,
eta Villabonan Luzaz Gazte-Be-
har Zana.

Bestalde, gaur hasiko da,
20:00etan, neska nagusien lehen
mailako Ezker Hormako Gipuz-
koako Txapelketa. Sei taldek har-
tuko dute parte txapelketan eta
denek denen aurkako ligaxka jo-
katuko dute urriaren 16a arte.
Fianala urriaren 23an izango da. 

Lehen jardunaldia, hortaz, as-
teburu honetan izango da. Gaur
20:00etan Anoetan Su Berri 1-Su
Berri 2 izango da, eta bihar ere bi
partida izango dira: 10:00etan
Hernanin Hernani 1-Hernani 2,
eta 17:00etan Orion Orio-Real So-
ciedad. 

Abian dira goma
paletako ezker
hormako eta
elkarteen arteko
txapelketak
Gaur pilota partidak
izango dira
Bidegoianen, Tolosan,
Alegian, Anoetan,
eta Amezketan

Imanol Garcia Bidegoian

Udala eta kultur taldearen artean
antolatu dute aurtengo kultur as-
tea. Bihar bertan hasiko da, ber-
tso-kantu afariarekin. 70 lagun
izango dira Iker Zubeldiaren ber-
tsoak eta txiste kontalarien jardu-
na entzuten, Jaione Elola Kultura
zinegotziak azaldu duenez. Ho-
rrez gain, abesti zaharren orriak
zabalduko dira jendearen artean,
denak batera abesteko. 

Datorren astean izango dira
kultur asteko beste jarduerak.
Asteartean, esaterako, Gipuzkoa-
ko Mendiz mendi, mendez mende
egitasmoaren autobusa izango
da; haurrek ipuin kontaketa en-

tzuteko aukera izango dute, eta
Jose Luis Kortarekin solasaldia-
rekin bukatuko dira egunekoak.
Ikasleek galdera prestatuko di-
tuzte eta joaten diren beste herri-
tarrek ere galdetzeko aukera
izango dute.

Osteguneko hitzaldian inter-
net izango da hizpide. Sareen sa-
reak izan ditzakeen arriskuei bu-
ruz ariko da hizlaria. «Egun pil-pi-
lean dagoen gaia da eta gurasoei
interesgarria iruditu zaie», azal-
du du Elolak.

Hurrengo ostiralean patata tor-
tilla lehiaketa egingo dute. «Gero
eta jende gehiagok parte hartzen
dute», esan du Kultura zinego-
tziak. Kultur asteko azken bi egu-
netan, besteak beste, larunbate-
an haurrek mural bat margotuko
dute Bidaniko frontoiaren atzeko
paretan, eta igandean Goiatzen
azoka egingo dute. Bertan, hain-
bat postu izango dira, tartean he-
rritarrek elkarrena artean jarri-
ko dutena. 

Bertso-kantu
afarian 70 lagun
inguru bilduko dira 
Bihar hasi eta hilaren
25a arte, kultur astea
antolatu du udalak 
eta kultur taldeak,
hainbat jarduerekin



Iñigo Terradillos Leitza

Profesional mailan lehiatzen ari
denetik ibilbide polita ari da egi-
ten Mikel Nieve (Leitza, 1984) txi-
rrindularia. Espainiako Vuelta
bukatu berri da, eta hamargarren
sailkatzea lortu du Euskal-Eus-
kadi taldeko leitzarrak. Pasa den
urtean itzuli berean hamaikaga-
rren amaitu zuen. Aurtengo Giro-
an, berriz, hamaikagarren sailka-
tu da. Urtetik urtera maila han-
diagoa ari da ematen, bere izena
onenen artean azaltzen ari dela-
rik. «Oso gustura» dago orain arte
egindakoarekin, eta horrek kon-
fiantza ematen diola dio datorren
denboraldian ere bide beretik ja-
rraitzeko.
Zer balantze egiten duzu Espainiako
Vueltaren zure parte-hartzeaz?
Balantze oso ona. Lehenengo ha-
mar postuetan sartzea zaila iza-
ten da, beraz, oso gustura nago. 
Zein izan da zure helburu nagusia
bertan?
Hasieran nire eginkizun nagusia
Igor Antoni laguntzea zen. Azke-
nean, ordea, Antonek, hainbat
arazo tarteko, ezin izan zuen bere
maila eman. Ondorioz, sailkapen
nagusian jokatu beharra izan
dut, eta horrek etapa bat lortzeko
aukerak gutxitu dizkit. Baina, ni
oso gustura aritu naiz.
Igor Anton zen taldeko faborito, bai-
na ez da posible izan.
Berak ez du bere burua ongi ikusi,
eta guk aurrera jo behar izan

dugu. Vuelta hasi eta segituan
ikusi zen ez zegoela irabazteko
moduan, beraz, egoerari aurre
egiten saiatu gara, eta nik uste
dut lortu dugula. Igor Anton be-
rak ere bere egoerari buelta ema-
tea lortu du, etapa bat ere iraba-
ziz, Euskal Herrikoa, hain zuzen
ere. 
Itzulia irabazteko faborito zirenak ez
dira podiora igo. Juan Jose Cobo,
Christopher Froome eta Bradley
Wigginsek osatu dute lehen hirukoa.
Faboritoak ez dira beraien maila-
rik onenean egon, eta azkenean
beste batzuk nagusitu dira. Az-
ken horiek oso indartsu zeudela
ikusi da, eta zoriondu egin behar
zaie egin duten lanarengatik.  
Emozio handiko Vuelta izan da aur-
tengoa, besteak beste, amaierara
arte ez delako erabaki nor izango zen
garailea.
Hala da. Desberdintasun txikia
egon da lehenengo sailkatuen ar-
tean, eta azken egunera arte emo-
zio handia mantendu da. Horre-
gatik aurtengo Vuelta oso polita
izan da.
33 urteren ondoren Euskal Herritik
igaro da Vuelta. Nolako etapak izan
dira?
Oso politak. Zaleak oso ongi por-
tatu dira gurekin, txirrindulariak
animatuz. Ez dut buruan hain-
beste zale bildu dituen beste eta-
parik, jendetza atera zen kalera.
Leitzako itzulera nolakoa izan da? 
Beti bezala, oso ona. Irrikaz nen-
goen herriko jendearekin, lagu-

nekin eta etxekoekin egoteko.
Oso pozik itzuli naiz.
Vuelta amaitu da, eta orain atseden
hartzeko baliatuko dituzu egun ba-
tzuk, edo txirrindu gainean jarriko
zara segituan?.
Orain egun batzuk hartuko ditut
atseden pixka bat hartzeko. Urri-
ko lehen astean Txinara joango

naiz, hango lasterketa batean
parte hartzera, eta handik Italia-
ra, Lonbardiako Giroan lehiatze-
ra. Hori izango da denboraldiko
azkena. Urriaren 15ean amaituko
dut aurtengo txirrindulari denbo-
raldia.
Hurrengo denboraldirako erronkarik
jarri al diozu zure buruari?
Ez. Denboraldiko azken bi laster-
keta horiek ongi egitea da orain
nire asmoa. Datorren denboraldi-
rako ez dut deus pentsatu orain-
dik. Orain buruan dudana atse-
den hartu eta indarrak errekupe-
ratzea da.
Zer irabaztea litzateke zuretzat han-
diena?

Ez dakit. Egia esan, irabaztea gus-
tatuko litzaidakeen txapelketa
asko daude. Aurten egin dudana-
rekin oso gustura nago. Niretzat
urtean garaipen bat lortzea oso
handia litzateke. 
2008. urtetik ari zara profesionale-
tan lehiatzen.Ordutik,urtetik urtera
gora ari zara egiten. Azkena, aurten-
goa oso urte ona izan da. Zer balan-
tze egiten duzu profesional mailan
egin dituzun lehen urteez?
Oso gustura nago. Urtetik urtera
maila hobea ari naiz ematen. Iaz-
ko urte bukaera oso ona izan
nuen eta aurtengoa ere horrela-
koa izan da. Horrek guztiak kon-

fiantza ematen dit datorren urte-
an ere maila horretan jarraitzeko.
Egungo txirrindularietako bat na-
barmenduko al zenuke bereziki?
Txirrindulari mota asko daude.
Hiru asteko iraupena duten itzuli
handietarako argi dago Alberto
Contador dela onena. Bestalde,
aurten egiten ari den denboral-
diarengatik Philippe Gilbert au-
keratuko nuke.
Txirrindularitzan hasi zinenean zein
txirrindulariren jarraitzaile zinen?
Garai haietan Migel Indurain
izan zen txirrindularitzan hasi gi-
nen gazte guztientzat eredu.
1leitzaldea@hitza.info

Mikel Nieve qTxirrindularia

Bukatu berri den Espainiako Vueltan hamargarren sailkatu da
txirrindulari leitzarra, lehen euskalduna izan delarik; «oso
gustura» dago profesional mailan dagoenetik lortu duenarekin.

«Orain arte lortutakoak
bide beretik jarraitzeko
konfiantza ematen dit»

FUNDACIÓN CICLISTA EUSKADI

2 Hilberriak

ESKELAK

943-65 56 95
tolosaldean@hitza.info

- I.URTEURRENA -

JOXE ONDARRETXE
ORMAETXEA 

Urtebete da ez zaudela gure aldamenean,
egunero zaude ordea osaba, gure

oroitzapenean.

Zure familia

Urtebetetze meza igandean, goizeko HAMAIKETAN, izan-
go da BERROBIKO SAN ANDRES elizan.

‹ Leitzaldea
2011ko irailaren 16a, ostirala tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 7

«Vuelta oso polita 
izan da, azken egunera
arte emozio handia
mantendu baita»

«Datorren
denboraldiari begira
garaipen bat lortzea
oso handia litzateke»



D
Goiza Arratsaldea Tenperatura

2011-09-16
Eguraldia

›› 22°›› 17°

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: tolosaldea.hitza.info

Zuzendariordea: Asier Imaz. Kudeatzailea: Jon Mujika.
Publizitatea: 661 678 818 tolosa@iragarri.net.
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, Altzo, Amezketa, Anoeta, Areso, Baliarrain,
Belauntza, Berastegi, Elduain, Hernialde, Irura, Leitza, Tolosa, Villabona eta Zizurkil                      

Hitza-ko bezeroen arreta zerbitzua (zalantzak argitzeko, harpidedun egiteko): 902 82 02 01

Tolosa Herria Hedabideak
S.M.ko kideak: 

Gipuzkoako
Foru
Aldundia 

Hitza-k 
Bai
Euskarari 

eta Tolosaldeko 
eta Leitzaldeko 
beste 77 eragile

Bihar
GOIZA EURIA

ARRATSALDEA LAINOTUTA

BEROENA 19°
HOTZENA 14°

2 Agurrak

2 Agenda

DEIALDIAK

pTolosa.Garagardo Festa 
Zerkausian igandea bitarte.
18:00etatik 00:00etara 
egongo da zabalik.
pTolosa.SOS Haur Lapurtuak
elkarteak batzarra egingo du
bihar, 10:30ean Kultur Etxean.
pIbarra.Euskal Herria Eguna,
bihar: 09:45ean hasiko da jaia
herriko sarreran egingo den ha-
rrerarekin, ondoren kalejira izan-
go da; 11:00etan hamaiketakoa
egingo dute Araneko iturrian;
12:00etan herrien arteko ginka-
na izango da; 13:00etan ekital-
dia; 14:00etan bazkaria;
16:00etan Lip-duba, eta ondo-
ren, kalejira poteoa Elektrotxa-
rangarekin; 21:00etan Lip-du-
baren estreinaldia egingo dute;
eta bukatzeko, 22:00etan kon-
tzertuak izango dira: Dolce Tan-
gana eta Bide Bakarra.
pLeitza.Natur bideen Europa-
ko eguna dela eta, Plazaola Pa-
tzuergoak VIII. Mendi Bizikleta
Martxa eta V. Maratoi Erdia an-
tolatu ditu iganderako. Mara-
toia 09:30ean hasiko da Urtotik
eta 21 kilometrotako ibilbidea
egingo dute. Bizikleta martxa
aldiz, 10:00etan hasiko da An-
doainen, beraz, Lekunberritik
09:00etan irtengo dira txirrin-
dulariak kamioietan Andoaine-
ra joateko.
pTolosa.Eusko Alkartasuna al-

Farmaziak

GAUR

pTolosa.Bronte, C. I.
Korreo kalea, 20.
943 67 60 13.
pLekunberri.Azpiroz M.A.
Aralar kalea, 43.
112.

BIHAR

pTolosa.Santamaria, I.
Nafarroa etorbidea, 2.
943 65 46 10.
pLekunberri.Azpiroz M.A.
Aralar kalea, 43.
112.

ETZI

pTolosa.Olarreaga, I.
Korreo kalea, 2.
943 67 01 28.
pLekunberri.Azpiroz M.A.
Aralar kalea, 43.
112.

ETZIDAMU

pTolosa.Olarreaga, M.
Martin Jose Iraola, 10.
943 67 24 38.
pLeitza.Erbiti, O.
Lizarraga kalea, 7.
112.

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

2

derdiak bere 25. urteurrena os-
patuko du Lizarran, igandean.
Bertaratzeko autobuserako
edota bazkarirako izena eman
nahi duenak 626 775 648 
(Angel) edo 607 690 403 
(Mikel) telefono zenbakietara
deitu behar du.
pTolosa.Alliri auzoko hilaren
24ko bazkarirako txartelak 
Alliri tabernan eskuratu daitez-
ke hilaren 18a arte. Helduek 15
urte ordaindu behar dute, eta
haurrek 6 euro.

MUSIKA

pTolosa.Hodei abesbatzaren
kontzertua bihar, Eduardo 
Mokoroa musika eskolan
19:30etik aurrera.

ZINEMA

pTolosa.Toro Salvaje gaur,
19:15ean eta 21:45ean Zine Fo-
rumaren barruan. Bihar berriz,
Harry Potter y las reliquias de la
muerte eskainiko dute
19:30ean, eta 22:30ean La
boda de mi mejor amigaren
txanda izango da. Igandean
Harry Potter y las reliquias de la
muerte 17:00etan ikusi ahal
izango da, eta La boda de mi
mejor amiga, aldiz, 19:30ean.
Astelehenean, ikuslearen egu-
na, La boda de mi mejor amiga
ikusi ahal izango da 20:30ean.

Lehen bi argazkiak Larraulgo Olga eta Aitorrenak dira. Txiapaseko
Lacandona oihanean egon direla diote eta bigarren irudian, Aito-
rrek, «beste zenbait gauzen artean oraindik dauden txirotasuna eta
arazo sozialak» ikus daitezkeela dio. Hirugarren argazkia Mertxe
Esnaola tolosarrarena da, bertan Keniako Nakuru parkean dauden
lehoiak ikusi daitezke.O.-A.-M.E.

TXIAPAS ETA KENIATIK

Irudia qXIV. HITZA Argazki Lehiaketa


