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Agirrezabalak Asvinenearen Poltsikoko Antzerki Lehiaketa irabazi zuen aurkeztu zen lehen urtean. HITZA

Edurne Agirrezabala  Antzezlea

«42 urterekin hasi
nintzen antzerkian» 
Tolosako antzerki Zikloiaren barruan, bihar, aktore oiartzuarrak
emanaldia eskainiko du Orbela tabernan, 22:30etik aurrera q2

Eusebio Etxeberria  Nekazaria

«Aurten leka gutxi
dago, herdoilak 
hartu ditu eta» 
Alegiako V. Nekazal Azoka hilaren 25ean,
igandean, ospatuko da 11:00etan hasita q5

‘Nik ere lanean
euskaraz’ proiektua
martxan jarriko dute
Etorkinei eta familia euskaldunei zuzenduriko
ekimenean izena emateko Villabonako udaletxera
joan behar da,hilaren 30a baino lehen q4
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Leitzan euskaraz eroso eta
erraz ikasteko aukera
eskainiko du IKAk
Leitzarren %91,3ak euskaraz ongi hitz egiten du, eta aresoarren
%94,7ak; Leitzaldeko euskaltegiko arduradunak, Kontxi Zozaiak,
hizkuntzaren kalitateari garrantzia eman behar zaiola azaldu du q7



Itzea Urkizu 

Edurne Agirrezabala (Oiartzun,
1956) 42 urterekin hasi zen antzer-
kiaren munduan. Gaur egun,
oholtza gaineko lana beste lan ba-
tekin uztartzen duen arren, ikus-
leak barrez ikustean sekulako
poza sentitzen duela dio. Bihar,
22:30ean, Ogiyik karri etzun se-
mia emanaldia eskainiko du Zi-
kloia egitasmoaren barruan, Or-
bela tabernan.
Zeren ingurukoa izango da bihar es-
kainiko duzun saioa?
Ama eta seme baten arteko lotu-
raz hitz egiten du. Guraso bezala
amak semearentzat zer nahi
duen, eta semeak bere aldetik
zein erabaki hartzen dituen ikus-
ten da. Finean hori da: guri, gura-
so bezala, seme alabentzat onena
iruditzen zaigun hori, askotan
seme alabentzat ez da onena iza-
ten, eta beren bidea aukeratzen
dute. Haustura hori irudikatzen
dut; gurasoek noraino iritsi behar
duten eta noiz hasten den seme-
alaben nortasuna.
Belaunaldi desberdinak izango dira,
beraz, hizpide. Zuk, umorea egitera-
koan,ikuslearen perfila kontuan iza-

ten al duzu? Nola aukeratzen dituzu
gaiak?
Nire bi alabak gaztetxean zebil-
tzan, eta Oiartzungo festetan zer-
bait egiteko eskatu zidaten gazte-
ek. Emanaldia gaztetxean izango
zenez, guraso bezala emanaldi
hau prestatzea pentsatu nuen;
gazteek beren kontuekin txundi-
tuta nola uzten gaituzten eraku-
tsi nahi nuen. Ni ere alaba izan
naiz, eta belaunaldi gazte batekoa
ere bai, eta zure seme-alabek egi-
ten dizkizuten arte, ez zara gauza
horietaz konturatzen. Nire bu-
ruari esan nion, gazteei astindu-
txo bat eman behar niela, baina
baita gurasoei ere. Izan ere, ez di-
tugu beti errespetatzen bakoitza-
ren erabakiak, gogorrak egiten
zaizkigulako.  
Eszenatokitik jendeari barrea eragi-
ten diozula ikusten duzunean, zer
sentitzen duzu?
Ai... ba poz handia! Gaitasuna
izango bagenu bakoitzaren arazo-
ekin barre egiteko... Negar ere
egin behar da, ordea, zeren barre-
ak negarra dauka ondoan, eta bai
bata eta bai bestea, oso garrantzi-
tsuak dira. Gertatzen dena da, as-
koz ere hobeto ikusia dagoela ba-
rre egitea. Orduan, sekulako ha-
rrotasuna sentitzen dut jendeak
barre egiten duenean. Ni antzer-
kian 42 urterekin hasi nintzen,
orain 55 urte ditut, eta ez nuen se-
kula pentsatuko inorri barre egi-
narazteko gaitasuna izango nue-
nik. Hori ikusteak eta hori senti-
tzeak, indar handia ematen dit,
oso pozik geratzen naiz, eta jende-
ak esaten didanez beraiek ere
hala geratzen dira. Nik sortutako
zerbait jendearengana horrela
iristean, oso pozik geratzen naiz.
Tolosan eskainiko duzun emanal-

dian zu bakarrik egongo zara ohol-
tzan. Aktore bati zer aportatzen dio
bakarrik antzezteak? Zailagoa al
da?
Askatasun mota bat ematen dizu,
inori ez baitiozu erantzunik eman
behar. Behin eszenatokira atera-
ta, ez dut bakardade hori senti-
tzen; bakardade hori oholtzara ir-
ten aurretik sentitzen dut, ezku-
tatuta nagoenean. Orduan bai
dela zailagoa. Ni Lezoko Orratx
antzerki taldean ere aritzen naiz,
eta eszenatokiaren atzean jende
gehiagorekin zain zaudenean, ur-
duritasun hori besteekin elkarba-
natzen duzu. Bakarrik zaudene-
an berriz... Gainera, emanaldi ho-
netan semea gelan dagoela
irudikatzen dut. Semerik ez dago-
en arren, nik gertutasun hori so-
matu egiten dut, eta ondo senti-
tzen naiz.
Asvineneako Poltsikoko antzerki
lehiaketa irabazitakoa zara. Aktore-
ak beti ibili behar al du hara eta
hona,gauza desberdinen bila?
Alabaren lagun batek esan zidan
lehiaketa hori antolatzen zutela.
Neurtu egin nahi nuen, epaima-
hai baten aurrean, zer nolako ba-
lorazioa ematen zidaten. Nero-
nek egina zen antzezten nuen
guztia, eta beste iritzi batzuen be-
harra nuen. Horregatik aurkeztu
nintzen lehiaketara. Sorpresa
izan zen, lehenengoan irabazi
egin bainuen. Pentsa, ze ondo!
Aurten ere finalista bezala geratu
naiz, eta oso garrantzitsua da. Eta
egia da bai, aktoreak hara eta
hona ibili behar duela. Ni, gaine-
ra, ezezkorik esaten ez dakiena
naiz, eta edozein gauzetarako
prest nago beti. Gainera, ez naiz
neska kozkor bat, eta esaten du-
ten bezala, arroza pasata daukat;
makarroiak pasatu aurretik, edo-
zer gauzetarako apuntatzen naiz.
Eta nolatan hasi zinen antzerkigin-
tzan?
42 urtera arte banuen nahikoa

ama izaten eta lan egiten. Alabek
13 eta 15 urte bete zituzten, eta ez
zuten hainbeste beharrik, ni be-
raien ondoan egoteko. Denbora li-
brea banuela ikusi nuen, eta an-
tzerkian izena ematea pentsatu
nuen. Donostiako antzerki taile-
rretan hasi nintzen, hiru urteko
ikasketak egiteko. Geroztik, he-
mentxe nabil. 
Telebistan ere lan egin izan duzu.Ak-
tore batentzako bi mundu desberdin
al dira?
Bai, oso desberdina da. Nik an-
tzerkia nahiago dut, baina egia
da, behin telebistan aterata, mun-
du guztiak ezagutzen zaituela;
beste puntu bat ematen du ho-
rrek. Niri dena gustatzen zait, bai-
na beste xarma bat du antzer-
kiak. Telebista hotzagoa da, eta
seguraski zailagoa ere bai, askoz
ere gauza gehiago adierazi behar
baitira mugimendu txikiagoen
bidez. Antzerkia, berriz, beroa-
goa eta zuzenagoa da. 
Bakarrizketak erdaraz entzutera
ohituak gaude. Nola eragiten dio ak-
toreari euskaraz lan egiteak? Txiste-
ak modu berean kontatu behar al
dira? 
Ba ez dakit, nik egin izan dudan
guztia euskarazkoa izan baita.
Gainera, nik ez dut ezer sortu.
Obra honetan, adibidez, pasadizo
ia gehienak, nik bizi izandakoak
dira. Idazteko beharra ere, duela
hamar urte sentitu nuen, eta be-
raz, ez dut teknika berezirik era-
biltzen eta nire obrak ez dira boro-
bilak izango. 
Keinuek garrantzia handia al dute?
Bai, hori bai. Tristura, poza, ha-
rrotasuna, eta abar transmititu
nahi duzunean, teknika jakin ba-
tzuk badira. Hala ere, ni nahiko
organikoa naiz, eta gauzak etor-
tzen zaizkidan bezala botatzen di-
tut. Gehiago funtzionatzen dut
bihotzez, buruz baino, eta senti-
tzen dudana adierazten dut.  .
Beti esan izan da antzerkia krisian

dagoela. Euskarazko antzerkia, eta
antzerkia, oro har, nola ikusten duzu
gaur egun?
Krisialdian, esan bezala. Krisi ga-
rai honekin gauza asko saihesten
ari dira, eta askotan iruditzen zait
lehenengo kentzen dutena, lehen
ere nahiko hankamotz dagoena
dela. Egoera arraroan gaude an-
tzerkian, eta ez dakit hemendik
aurrera noruntz joango den hau.
Politikoki ere aldaketak izan dira,
eta ea horrela gurea denari eus-
ten diogun, kulturari orokorrean.
Egungo gazteek antzerkia kontsu-
mitzen al dute? Zein ikusle mota da
nagusi?
Lekuaren arabera oso desberdina
izaten da. Adibidez, bihar taberna
batean izango da, eta pentsatzen
dut gehienak gazteak izango dire-
la. Herri txikietan, berriz, belau-
naldi guztiak etortzen dira: bilo-
bak, gurasoak eta aiton-amonak.
Emakumearen egunaren harira
ere, emanaldi asko izaten ditut,
eta saio hauetan gehienak ema-
kumeak izaten dira. Era berean,
tabernan, herri txikietan nahiz
antzokietan, antzerki mundura
gehien hurbiltzen dena emaku-
mea izaten da. Joaten diren gizo-
nezkoek oso ongi pasatzen dute,
baina ez dira hainbeste anima-
tzen, eta lastima da. 
Zikloia bezalako egitasmoek an-
tzerkia bera ikuslearengana erama-
ten dute, ikuslea antzokira joan be-
harrean. Jendeak antzerkia ikustea
errazten al du horrek?
Baietz uste dut. Beti dago espre-
suki antzerkia ikustera etortzen
den jendea, eta baita tabernan us-
tekabean harrapatzen dituzunak
ere; ikusten geratzen dira. Ikusle-
ei heltzeko modu bat da. Ez dira
herri asko, horrelako gauzak egi-
ten dituztenak, baina Tolosaz
gain, ari dira beste leku batzuetan
ere. Beran, urte askotan izan naiz,
eta Ondarrun ere ari dira antzer-
kia bultzatzen. Ongi deritzot. 

Edurne Agirrezabala q
Antzezlea

Antzeztean, bihotzez buruz baino gehiago
funtzionatzen duela dio. Telebistan ere lan
egin duen arren, oholtzatik ikusleekin
dagoen zuzeneko harremana maite du

«Emakumeak
dira ikusle
gehienak»
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SALGAI
]Etxebizitza. Etxe adosatua To-
losan. Eguzkitsua, lau gela, bi bai-
nugela, komuna, egongela-jan-
gela handia, sukaldea, bi auto-
rentzako garajea, txokoa, jardina
eta trastelekua. Interesatuek dei-
tu, 678 26 76 57 telefono zenba-
kira.

Iragarki laburrak



Xabi San Sebastian  Tolosa

Asteburu honetan Jon Irisarri to-
losarrak bi urrezko domina lortu
ditu Tafallan. Espainiako pistako
txapelketak jokatu dira bertan,
eta Oriako taldeko txirrindula-
riak, Euskadi ordezkatuz, kadete
mailako bi proba irabazi ditu.

Jon Irisarri abiadura eta keirin
probetan nagusitu zen, eta talde-
kako abiadura proban brontzez-
ko domina lortu zuen; Aritz Ba-
diola bizkaitarrarekin eta Jon

Sanchez donostiarrarekin taldea
osatuz. 

Tolosar gazteak maila bikaina
erakutsi zuen, eta azkarrena bera
zela ere argi gelditu zen. Abiadu-
ra proban aurkari guztiak maisu-
ki gainditu zituen Irisarrik. Hala
eta guztiz ere, kanporaketan
nahiz finalean, lasterketa zailta-
sunekin hasi zuen. 

Abiadura proba larunbatean
jokatu baldin bazen, keirin proba
igandean lehiatu zen. Lasterketa-
ko parekotasuna amaieran hau-
tsi zuen Jon Irisarrik, zortzi aur-
kariak esprintean atzean utzi zi-
tuenean.

Tafallan asteburuan jokatu di-
ren Espainiako txapelketetan,
Euskadiko taldeak emaitza bikai-
nak lortu ditu: bost urrezko domi-
na, zilarrezko bi eta brontzezko

sei. Gustura atera dira, beraz, eus-
kaldunak txapelketa honetatik,
domina gehien lortu dituen selek-
zioa izan baita. 

Besterik gabe, parte hartzaile
guztiei zoriontzea besterik ez zai-
gu falta. 

Espainiako pistako
txapelketetan Jon Irisarrik
bi urrezko domina lortu ditu  
Oria taldeko
txirrindulariak
taldekako proban
brontzezko domina bat
lortu du, Tafallan
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Irudia qVillabona

Villabonako Aizkardi mendi taldeko kideek Pirinioetan igaro dute asteburua. Bi ibilbi-
de egin dituzte, eta gaua Respomusoko aterpetxean igaro dute. 40 lagun elkartu zi-
ren asteburuan, eta argazkian ikusten den Facha (3.005m) mendia igotzeko aukera
eduki zuten larunbatean. Igandean Frondiellas (3.070m) igo zuten, Plan d’asten
amaitzeko. HITZA

AIZKARDIKOAK PIRINIOETAN 

Irudia qAnoeta

Iraileko iganderen batean Erniora joateko ohitura ez dute atzean utzi anoetarrek.
Anoetako gazte asanbladak antolatuta, Erniora igo ziren Zelatunen izaten den erro-
meriaz gozatzera. Hala ere, hirugarren igande honetan ez zen halakorik izan, egural-
diak ez baitzuen lagundu. Ea datorren igandean -azkeneko igandea- eguraldia lagun,
Zelatungo erromeri eder batez gozatzeko aukera izaten dugun. ANOETAKO GAZTE ASANBLADA

GAZTETXETIK ERNIORAKO ITZULIA

Jon Irisarri txirrindularia. HITZA

A. Imaz Tolosa

Tolosako Zine Forumean Isaki
Lacuestaren La noche que no aca-
ba dokumentala eskainiko dute
bihar, 19:15ean eta 21:00etan. Ama
tolosarra duen zinegilea 19:15ean
Leidorren egongo da, bere lana
aurkezteko. 

Lacuestak aurtengo Zinemal-
dian bi proiektu aurkeztu ditu:
sail ofizialean Los pasos dobles,
eta Zabaltegin, El cuaderno de ba-
rro. Duela bi urte, Los condenados
lanarekin Zabaltegin Fipresci sa-
ria jaso zuen.

Isaki
Lacuestaren
lana ikusteko
aukera egongo
da bihar

Tolosako ama duen
zinegilea Leidor aretoan
egongo da ‘La noche que
no acaba’lana
aurkezten, 19:15ean 

A. Imaz Tolosa

Urriaren 2an ospatuko dira Kilo-
metroak 2011, Azpeitian. Amez-
ketatik eta Alegiatik autobusa ir-
tengo da. Izena emateko udale-
txeetara joan behar da, hilaren
29a baino lehen. Helduek hamar
euro ordaindu beharko dituzte
eta haurrek zazpi. Autobusa
Amezketatik 08:45ean irtengo da,
Beartzaneko aparkalekutik. On-
doren, Alegian egingo du geldial-
dia, eta bertatik 09:00ak inguruan
irtengo da Azpeitian ospatuko
den jai handirantz.

Alegiatik eta
Amezketatik
autobusa
antolatu dute
Kilometroetara 

Izena emateko azken
eguna hilaren 29a da,
helduek 10 euro
ordaindu beharko
dituzte, eta haurrek 7 
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Eneritz Maiz Amasa-Villabona

N
EL, Nik ere Euskaraz
Lanean, proiektua
urrian jarriko dute
martxan. Familia

euskaldunetan lanean ari diren
etorkinei zuzendua dago. Pertso-
na nagusiak edo haurrak zain-
tzen dituztenek eman dezakete
izena, eta familia enplegatzaileak
ere interesa izan behar du.

Banaiz Bagara elkarteak egin
du proiektua Emunen laguntza-
rekin. Foru Aldundiari aurkeztu
eta honek onespena eman ostean,
Gipuzkoa mailan aurrera atera
den proiektu pilotua da. Maite
Arregi teknikariak azaldu du:
«etorkin jende asko familia eus-
kaldunen etxeetan lanean ari
dira, eta euskara ikasi nahi izanez
gero ere, sarritan ez dute denbora-
rik eta ezta dirurik izaten». 

Etorkinak etxean sartzean, fa-
milia askotara berarekin hizkun-
tza aldaketa dator. «Proiektu ho-
nekin, etorkinak euskara ikasi
nahi badu behintzat, familiak au-
kera ematen dio, eta etxean ber-
tan ari da euskara ikasten» gaine-
ratu du Arregik.  Egitasmoaren

helburua, pertsona horiek beren
lanean euskara erabiltzen ikas-
tea da. Aldi berean, familiak etxe-
an hizkuntz ohiturak ez aldatzea,
eta euskara ikasten laguntzea da.

Interesa duten familiak
Villabonako familia bat oso inte-
resatua egon da proiektuarekin,
eta Banaiz Bagara elkarteak bul-
tzatuta sartu da udala proiek-
tuan.  Ikasten ari diren langileek
astean bi orduko klasea izango
dute. Lan harremanerako behar
duen komunikaziora bideratua
izango da. Familiak berriz, hilean
bi orduz elkartuko dira, eta espe-
rientziak trukatuko dituzte. Era
berean, etxean duen langileak
euskara ikasi dezan erabili behar
dituzten teknikak ikasiko dituz-
te. Klaseak oso praktikoak izango
dira, eta bere lanean jarraian era-
biltzeko moduko tresnak ikasiko
dituzte.  

Urrian hasiko dira klaseak, eta
hilabete honen amaiera bitartean
interesatuek izena eman dezake-
te. Horretarako Villabonako uda-
letxera joan beharko dute. 

Villabonako Udala NEL proiektu pilotuan sartu da. Etxeko langileek eta
familia enplegatzaile euskaldunek elkarrekin euskara ikasiko dute.

Etxeko langile etorkinek
familian euskara ikasiko dute

Nora Urbizu Euskara zinegotzia eta Maite Arregi euskara zerbitzuko udal teknikaria. E. MAIZ

E. Maiz Irura

Irurako Udalak haur eta helduen-
tzat ikastaroak antolatu ditu.
Izen emate epea hilaren 27an, as-
teartean, 13:00etan amaituko da.
Udaletxeko kultura bulegoan
izen emate orria bete beharko da.  

Haurrentzat, eskulanak, an-
tzerkia, xakea, xarea eta dantza
ikastaroak daude. Eskulanak os-
tiraletan 17:30etik 19:00etara
izango dira, LH1etik aurrekoen-
tzat.  Antzerkia, astearte edo oste-
gunetan izango da, 17:45etik,
18:45era. Xakea larunbat goize-
tan izango da, eta xarea zehazteke
dago. Guztiak 40 euro ordaindu
beharko dira. Dantza ikastaroak
doan izango dira. Asteazkenetan,
2 urtetik hasi eta HHkoak; eta as-
telehen eta asteazkenetan, LHko-
ak eta DBHkoak. 

Helduen aukeren artean, esku-
lanak, egur tailerra eta antzerkia
daude. Eskulanak, astearteetan,
16:00etatik 17:30era; egur tailerra
ostegunetan 17:00etatik  19:00eta-
ra; eta antzerkia ostegunetan,

20:15etik 21:15era. Ikastaro bakoi-
tzaren kostua 75 eurokoa da.

Ikastaro guztiak urriaren 3ko
astean hasiko dira. Ikastaroak au-
rrera ateratzeko, taldeak gutxie-
nez sei lagunekoak izan beharko
dira. 

Kirola egiteko aukera
Udalarekin loturarik izan gabe,
irakasle autonomoek klaseak
emango dituzte Iruran. Pilates,
yoga, aerobik eta mantenu gim-
nasia izango dira. Horrez gain,
ehoziria egiteko aukera ere izan-
go dute.  

Pilates goizez edo arratsaldez
izango da 09:15etik 10:15era, eta
hilean 18 euro ordaindu beharko
da. Eguna bileran zehaztuko da.
Yoga, astearteetan eta ostegune-
tan izango da 18:45etik 20:15era,
hilean 35 euro ordainduz. Aerobi-
ka astelehen eta ostegunetan
izango da goizez edo arratsaldez.
09:15etik 10:15era edo 15:30etik
16:30era izango da, hilean 24 euro-
ren truke. Mantenu gimnasia be-
rriz, astelehen eta ostegunetan
goizez edo arratsaldez, 10:15etik
11:15era edo 16:45etik 17:45era.
Ehoziria berriz, 16:00etatik
18:00era izango da astelehenetan. 

Ikastaro bakoitzaren kostua,
hilero irakasleari ordaindu be-
harko zaio. Urrian hasi eta ekai-
nean amaituko dira.

Haur eta helduen
aisirako ikastaroak   
Hilaren 27an bukatuko
da izena emateko 
epea; haur eta helduek
ikastaroen artean
aukera zabala dute

E. Maiz Aduna

Adunako Udalak gaur 19:00etan
herri batzarra egingo du kultur
aretoan. 2011. urtean zehar uda-

lak Agenda 21aren prozesuan
emandako pausuen berri eman
eta ekarpenak jasotzeko izango
da. Herritarrei batzarrean parte
hartzeko deia luzatu diete.

Hiru puntu jorratuko dituzte:
ekintza planaren azken urteko
garapenaren berri ematea; Adu-
nako natura eta geologiari buruz-
ko ikerketaren emaitza nagusiak
aurkeztea; eta herritarren propo-
samenak entzun eta eztabaida-
tzea izango da.  

Agenda 21aren herri
batzarra gaur izango da
2011.urtean Agenda
21ean emandako
pausuen berri eman, eta
ekarpenak jasotzeko
izango da herri batzarra 

EUSKARA IKASI LANEAN

pIraupena.Urrian hasi eta urta-
rrila bitartean izango da. 32 es-
kola ordu eta 8 tutoretza ordu.
pNon.Donostian: Laguntza
Etxea (Caritas), Ategorrietako
Intxaurrondo kalea, 30ean.
pPrezioa.Doakoa da. Esperien-
tzia pilotua da.
pPartaide kopurua.12 familiak
eman dezakete izena, eta 
langileen taldea.
pIrakasleak.Banaiz Bagara el-
kartea, Emun kooperatiba.

GNEL PROIEKTUA

E. Maiz Amasa-Villabona / Zizurkil

Iazko ikasturtetik hasita, Banaiz
Bagara elkartearen bidez etorki-
nek euskara ikasteko aukera
dute. Astelehenero Gaztelekuan
elkartzen dira. Ordubeteko saio-
ak egiten dituzte 19:45etik
20:45era. Doan da, eta ez da izenik
eman behar. Etorkinez gain, eus-
kaldun zaharrek ere bertara joa-
teko aukera dute. Etorkinekin gai
ezberdinez hitz egiteko aukera
izaten da, eta euskaldunei dei egi-
ten zaie bertan parte hartzeko. 

Klaseen bidez ikasiz
Klaseetara joanez euskara ikasi
edo hobetu nahi duenak hilaren
30a baino lehen eman beharko du
izena Villabonako edo Zizurkilgo
udaletxean.  Taldea osatuz gero
herrian bertan izango lirateke
klaseak. Udalek matrikularen
%75a arte ordainduko dute. La-
guntza jasotzeko beharrezko da:
Villabonan edo  Zizurkilen errol-
datuta egotea; gutxienez, %85eko
asistentzia izatea, matrikula or-
daindua izatea eta errendimen-
duaren aldeko txostena izatea.

Astelehenero
etorkinek 
euskara ikasteko
aukera dute,
Gaztelekuan

Euskara ikasi edo
hobetu nahi duenak,
Villabonako edo
Zizurkilgo udaletan
izena eman dezake 
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Imanol Garcia Alegia

Baratzea eta fruitu zuhaitzak
ditu Eusebio Etxeberriak (Alegia,
1941). Gustura aritzen da, bara-
tzea eta arbolak oso zainduta bai-
titu. Igandean herrian egingo den
V. Nekazal Azokan parte hartuko
du. Lehenengo urtetik jartzen du
postua Etxeberriak.
Zer produktu eramango dituzu azo-
kara?
Babarrunak, porruak, letxugak,
zerbak, kalabazinak, kiwiak... Iaz
lekak eraman nituen, baina aur-
ten gutxi dago, herdoilak hartu
ditu eta. Kalabazak eramaten di-
tut, baina horiek ez dira saltzen.
Oso handiak dira. Postuan jar-
tzen ditut jendeak ikusteko. Saga-
rrak ere ez ditut saltzen azokan,
sagardotarako bidaltzen ditut.
Auzoko batek egindako ogia ere
izaten dut postuan.
Lehenengo urtetik parte hartzen
duzu azokan.
Bai. Aurretik Kalebeherako feste-
tan izaten zen azoka. Hara pro-
duktuak eramaten genituen, bai-
na ez genituen saltzen. Hara bi jo-
aten ginen, eta irabazten zuenak
aitzur bat jasotzen zuen saritan.
Gero plazan hasi zen antolatzen
azoka. Orduan saltzeko aukera
eman zuten, horrek jende gehia-
go erakarriko zuelako.
Azoka urtean behin izaten da. Zure
produktuak beste modu batera ere
saltzen dituzu?
Larraitz auzoan dagoen Mari-
txuenea dendara eramaten ditut.
Letxugak ditudanean, egunero
eramaten ditut. Gero etxerako
ere bai, baina barazki gutxi jaten
dugu. Tomatea ontzietan sartzen
dugu. Etxerako oilaskoak izaten
ditut.
Zer iruditzen zaizu herrian horrelako
azoka egitea?

Oso ondo. Jende ugari izaten da.
Halere, Ibarran ere azoka izango
da igandean et ikusiko dugu zer
gertatzen den. Tolosako jende
asko bidegorritik etortzen da
erostera hona. Babarrun asko
eramaten dute. 

Eusebio Etxeberria qNekazaria

«Tolosako jende asko
bidegorritik etortzen da, eta
babarrun asko erosten dute»

I. GARCIA

Ipuin kontaketa saioa izan zuten haurrek, atzo, Bidegoiango kultur
astearen barruan. Herri zentroan elkartu ziren eta gustura aritu zi-
ren istorioak entzuten. Foru Aldundiko Gipuzkoa Mendiz mendi,
mendez mende autobusa ere herrian izan zen. Hurrengo ekitaldia
bihar, osteguna, izango da. Interneten arriskuak izeneko hitzaldia
21:00etan hasiko da balio anitzeko zentroan. I.GARCIA

KONTU KONTARI 

Irudia qBidegoian

I. Garcia Ikaztegieta

Leire Olaberria txirrindulari
ikaztegietarrak 26. amaitu du Da-
nimarkan jokatu den erlojuaren
kontrako Munduko Txapelketa.
Probara abiatu aurretik, Olabe-
rriak esan zuen egin beharreko 27
kilometroko distantzia ez zela be-
retzat egokiena. Ikaztegietarrak

parte hartzaileen artean erdian
amaitu du, 51 txirrindulari aritu
baitira proban.

Irabazlea Judith Arndt alema-
niarra izan da, faboritoetako bat.
37:07ko denbora behar izan du
proba amaitzeko. Olaberriak bi
minutu eta 46 segundo gehiago
behar izan ditu helmugara iriste-
ko. Zilarrezko domina Linda Me-
lanie Villumsen zeelandaberrita-
rrak lortu du, irabazlearengan-
dik 22 segundotara iritsiz.
Brontzezko domina iazko txapel-
dunarentzat izan da, Emma Poo-
ley ingelesa, eta 24 segundo gehia-
go behar izan ditu 27 kilometroak
egiteko.

Leire Olaberriak 
26. egin du Munduko
Txapelketan
Judith Arndt izan da
irabazlea, eta
txirrindulari
ikaztegietarra 2:46ra
helmugaratu da

Kultur batzordeak gonbidapena luzatu
die herritarrei azokan parte hartzeko

D
Alegiako kultur batzordeak antolatzen du Nezakal Azoka.
Aurten bosgarren aldia da eta antolatzaileek herritarrei par-

te hartzeko deia luzatzen diete, bai ikusle edota erosle moduan,
eta baita postuak jartzen ere. Hain justu, postua jartzen interesa-
tuta daudenak egunotan izena emateko aukera izango dute Ina-
xio Begiristain kultur eta kirol etxean. Informazio gehiagorako 943
654 698 zenbakira deitu daiteke.

Alegiako V. Nekazal Azoka datorren igandean izango da, hilaren
25ean, herriko plazan. 11:00etatik 14:00etara egongo da irekita
eta bertan abereak ikusteko, Alegia bertako barazkiak erosteko
eta taloak, hamaiketakoa eta abar dastatzeko aukera izango da.

Eta zer esaten dute beste postuak
jartzen dituztenek?
Ikaragarri gustura daude. Gotze-
nea baserrikoek asko ekartzen
dute, adibidez. Eguerdian jende
asko izaten da. Taloen postu bat
ere jartzen dute.  



Rebeka Calvo 

ELA, LAB, CCOO eta UGT sindi-
katuek greba deialdia egin dute
Gipuzkoako ostalaritzan etzira-
ko, hilaren 23a. 

Sindikatuekin hitz egin eta
gero, badirudi grebak, batez ere,
Donostian izango duela eragina.

Izan ere, greba deialdiak Zinemal-
diaren azkenaurreko egunarekin
egiten du bat, eta beraz, mobiliza-
zioak ere bertan egingo dituzte,
oihartzun gehiago izango dutela-
koan. 

Greba deialdiak taberna, hotel,
jatetxe, ostatu, eta antzekoetan
izango du eragina, eta honekin os-

talaritzako hitzarmena 2010. urte-
ko abenduan iraungi zela salatu
nahi dute. 

Ez da kontu berria, hala eta

guztiz ere; hitzarmena bukatu ze-
netik sindikatuak eta ostalaritza-
ko enpresariak behin baino
gehiagotan bildu dira. Lehen bile-
ra maiatzaren 10ean izan zuten,
eta ordutik zazpi bilera izan dituz-
te. 

Azken bileran, pasa den iraila-
ren 7an, egoera erabat blokeatu
zen ELA, LAB, CCOO eta UGT
sindikatuen arabera, eta horrega-
tik erabaki zuten Zinemaldia
aprobetxatuz greba deialdia egi-
tea. Gutxi gorabehera 8.000 bat
langileri eragiten die deialdiak. 

Eskaerak
Sindikatuek soldatetan KPIa+
%0,75eko igoera eskatzen dute,

nahiz eta hasiera batean
KPIa+%2 eskatu. 

Enpresariek, ordea, hiru urte-
ko akordioa besterik ez du aurrei-
kusten: lehen urtean KPI erdia-
ren igoera prosatzen dute,
%75koa bigarrengorako, eta
%100koa hirugarrengorako. 

Era berean, sindikatuek igan-
deetan lan egiteagatik gehiago or-
daintzea, astean bi atseden egun
izatea, gauean lan egiteagatik
orain jasotzen duten soldata plu-

sa igotzea, jai egunetan lan egite-
agatik ordainsari berezia izatea,
eta garraio zein antzinatasun sol-
data plusak igotzea eskatzen
dute. 

Aspagiren jarrera
Gipuzkoako Ostalaritza Enpresa-
buruen Elkarteak, Aspagik, or-
dea beste ikuspegi bat du. 

Hauen hitzetan, sindikatuei
irailaren 28an beste bilera bat egi-
teko gonbita luzatu diete, baina
hauek, egoera «zaildu» eta greba
deialdia egitea erabaki dutela sa-
latu dute. 

Aspagiren hitzetan, ezin dituz-
te eskatutako soldata baldintzak
onartu; «ezin ditugu soldata bal-
dintzak ostalaritzako azpisektore
bateko, ostatuetako, ustezko oku-
pazioa kontutan hartuta erabaki.
Izan ere, ostatuetan lan egiten du-
tenen konpurua sektore guztiko
%12,7a besterik ez da».

Enpresariek errestaurazioko
eta edari saltokietako negozio ko-
purua 36 hilabeteetan jaitsi dela
diote, eta ostalaritzan, nahiz eta
jarduera igo, 2006 salneurri eta
fakturazio bera izan dutela esan
dute. Tabakoaren legea ere ekarri
dute burura, honek eragin txarra
baitu sektorean, eta beraz, «koste-
ak kontrolatu» behar dituztela
nabarmendu dute.

Sindikatuek Tolosaldeko
ostalaritzako langileak ere
grebara deitu dituzte 
ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek
Gipuzkoako taberna, jatetxe, ostatu, hotel
eta antzekoak ixteko deia egin dute 

Lan hitzarmena 2010eko abenduan iraungi
zen; 8.000 bat langileri eragiten die 

Sindikatuek ostalaritzako hitzarmenean soldatetan KPIa+%0,75eko igoera eskatzen dute beste hainbat eskakizunen artean . R. CALVO

Mobilizazio guztiak
Donostian izango dira
Zinemaldia egiten ari
direla aprobetxatuz

Ostiralean
elkarretaratzea egingo
dute Kursaal parean,
11:30etik aurrera

Tolosaldea › 
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pGaur,11:30ean.Elkarretara-
tzea egingo dute Donostiako
Kursaal parean.
pBihar,11:00etan.Kotxe kara-
bana egingo dute Donostian.
pEtzi,greba eguna.09:00etan
pikete informatiboak izango
dira Boulevardean, eta 11:30ean
elkarretaratzea egingo dute
Kursaalean.

GMobilizazioak



Iñigo Terradillos Leitza

Euskara irakasteko duten meto-
dologia erraza eta erosoa delako
nabarmentzen da Nafarroako eta
Arabako zenbait euskaltegik osa-
turiko IKA koordinakundea.
Hala dio, behintzat, bertako ikas-
leei eginiko galdeketa batek.
Bada, koordinakundeak dituen
euskaltegi guztietan —Leitzalde-
koan barne— ikasturte berriko
matrikula kanpaina zabalik da.
Aurten ere, «euskara ikastea ka-
pritxoa ez baina eskubidea dela-
ko» erraztasun ugari jarriko di-
tuzte herritarren eskura. 

Erraztasun horiek eskola ordu-
tegiei eta matrikulazioari lotuta-
koak dira. Leitzaldeko euskalte-
giko arduradunak Kontxi Zo-
zaiak azaltzen duenez «izena
ematen dutenek eskatzen dute-
naren araberakoa izaten da ordu-
tegia». Hau da, ikasleek euren le-
hentasunak markatzen dituzte,
eta horren arabera osatzen dituz-
te ordutegiak. «Baldintza baka-
rra astean gutxienez 6 ordu egitea
da». 

Bestalde, euskara ikasi nahi
dutenek matrikulazioan ere ba-
dute erraztasunik. Izan ere, eus-
kara mankomunitatea osatzen
duten herritarrek —tartean Are-
so eta Leitza— matrikularen er-
dia baino ez dute ordaintzen, eta
langabetuen kasuan doan izaten
dute. «Euskara Mankomunitate-
ak eta Nafarroako Gobernuak la-
guntzen du diruz».

«Erraztasun ugari» Leitzaldeko 
IKA euskaltegian euskara ikasteko
Urriaren 3ra arte zabalik
dago izena emateko
aukera; Leitzaldeko
herritarrek matrikularen
erdia ordainduko dute

Kontxi Zozaia Leitzaldeko euskaltegiko arduraduna. I. TERRADILLOS
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, Gutunak

Euskal Herria
Eguna: oso
ongi, earra!
Arrakastatsua izan da oso Al-
gorta, Lizarra eta Ibarra herrien
senidetzea. Baina egun polit
hau ezinezkoa izango litzateke,
herriko taldeen eta bereziki he-
rritarren lanari esker ez balitz.
Mila esker, kartela egin, jota
abestu, karretera itxi, erratza
pasa, bertsoa bota, turnoak
egin... zituzten lagun guztiei. Es-
kerrik asko, Alurr, sokatira tal-
dea, gaztetxea, Txiribitu, Sendi
Ekintza, dultzainero, udala, Su-
begi, musika talde... egitaraua
bete eta bultzatzeagatik.

Grabatu genuen lip dub-ak
(jada interneten dago, ikusi!)
ondo erakusten ditu egun guz-
tian zabaldu ziren hiru senti-
mentuak: auzolana, herri giroa
eta Euskal Herria.

Animoak ibartarrei bide bere-
an jarraitzeko, elkarlanean, gozo
gozo, denok batera ibiliz malka-
rrak leunduko ditugulako, eta
desiozko benetako Euskal He-
rria Eguneko gailurrera iristeko
aukera gehiago izango ditugu-
lako.

Bide batez, orain arte parte
hartu ez duten herritar zein he-
rriko beste talde eta erakundeei
ateak irekita daudela jakinarazi
nahi diegu, eta gurekin ttipi tta-
pa  bidea egitera gonbidatu.

Urte guztian makina bat au-
kera izango dugu Lizarra, Algor-
ta eta Ibarrakoek batera senide-
tzeak gozatzeko, anai arrebekin
Euskal Herria aldarrikatzeko.

Eta hurrengo urtean, 4. Euskal
Herria Eguna Algortan ospatu-
ko da, Ibarratik baietz bi auto-
bus! Animo!
pIbarrako Bai Euskal Herriari.

IKASTURTE BERRIA

pMatrikulazio epea.Urriaren
3ra arte dago izena emateko
aukera.
pOrdutegiak. Ikasleen arabera
zehazten dira.
pIkastaroak.Maila guztiak,
EGA, euskara eskakizunak, min-
tzapraktika, gaurkotze gramati-

kala... Internet bidez norbere
etxetik ikasteko aukera ere ba-
dago.
pDiru laguntzak.Euskara Man-
komunitateko herritarrek matri-
kularen erdia ordaintzen dute.
Langabetuentzat doan.
pKontaktua.948 61 07 76 tele-
fono zenbakian eskura daiteke
informazioa.

GZenbait datu

Eskaintza zabala
Leitzaldeko euskaltegiak ikasta-
roen eskaintza zabala du ikastur-
te berrirako. Maila guztiei zuzen-
dutakoak daude, eta horrez gain,
EGA, euskara eskakizunak eta
mintzapraktika lantzeko ikasta-
roak dituzte. Halaber, internet bi-
dez etxetik ikasteko aukera ere
badago. Ikasturte berrian euska-
ra ikasteari edota euskara hobe-
tzeari ekin nahi diotenek urria-
ren 3ra arte dute euskaltegian ize-
na emateko aukera.

Nafarroan laguntza txikiak
Eskualde euskalduna da Leitzal-
dea. Azken datuen arabera, herri-
tarren %5 baino ez da erdalduna,
eta %3,69 ia euskalduna. Euskal-
dunei dagokienez, leitzarren
%91,3k hitz egiten du ongi euska-
raz, eta aresoarren %94,7k. Kon-
txi Zozaiak azpimarratzen due-
nez, erdalduna den portzentaiak
baldintzatzen du hein handi bate-
an dagoen beharra. Horrez gain,
hizkuntzaren kalitateari garran-
tzia eman behar zaiola dio, «batez
ere gaztelaniaren eraginez maila
asko gutxitu baita». 

Sentsibilizatzeko kanpainak
bultzatu beharko liratekeela uste
du Leitzaldeko euskaltegiko ar-
duradunak. «Gauza asko lortu
dira, baina asko geratzen da egite-
ko euskararen egoera normaliza-
tzeko». Zozaiaren ustez, herrita-
rrak sentsibilizatu behar dira,
baina batez ere erakundeak, du-
ten ardurarengatik. «Erakundee-
tatik bultzatu beharko lirateke
ekimenak, eta eredua eman, bai-
na Nafarroako Gobernuan ez da
hori gertatzen; euskarara bidera-
tutako diru laguntzak oso urriak
dira, eta ez dira inoiz nahikoak
gure kasua bezalako zerbitzuak
aurrera eramateko».

SAN JOSE PAPER
FABRIKAKOEN
ETXEA BOTA DUTE

San Jose paper fabrikako jabe-
en etxea izandakoa bota zuten
atzo. Makinek era ikusgarrian
suntsitu zuten hiru solairuko
etxea. Belauntzako alkate Ma-
riano Lazkanok azaltzen due-
nez, etxea hutsik geratzen zene-
an hirugarren adinekoei zuzen-
dutako zentro moduko bat
egitea zuten buruan. «Etxea
egoera onean aurkitzen zen, eta
martxan jartzen hasi ginen
ideia, baina azkenean oztopoak
baino ez genituen topatu. Be-
raz, pena handiarekin, baina
bota egin beharra izan dugu».R.C.

Irudia qBelauntza

Erredakzioa Berrobi

Auzolan eguna antolatu dute bi-
garrenez Berrobin larunbat ho-
netarako, Ospela aldeko baserrie-
tako (Larte, Seskea Berri, Seskea
eta Usarreko) bideak garbitzeko.
Udalak herritarrak animatzen
ditu parte hartzera. 08:30ean egin
dute hitzordua, eta bakoitzak
bere materiala eman beharko du.
Bestalde, iganderako Erniora
mendi irteera antolatu dute Begi
Gorri gaztetxeak eta udalak, eta
herritar oro gonbidatu dute. 

Ospela aldeko
baserrietako
bideak garbituko
dituzte
larunbatean



2 Agenda

AZOKA

pAlegia.Hilaren 25eko 
V. Nekazal Azokan parte hartu
nahi duenak aste honetan 
zehar eman ahal du izena 
Inaxio Begiristain kultur eta 
kirol etxean.

DEIALDIAK

pTolosa.Udaleko lehen 100
egunetako balorazioa egiteko
herri batzar irekia izango da
gaur, 20:00etan, Topic-en.
pAnoeta.Larunbatean Bilbon,
Epaiketarik ez, zigorrik ez, esku-
bide guztiak guztiontzat lelope-
an egingo den manifestazio na-
zionalera joateko autobusa an-
tolatu dute. Izena Itzuli
tabernan eman behar da ostiral
goiza baino lehen.
pAmasa-Villabona.Billabona
futbol eskolan izena emateko
aukera dago gaur eta bihar 
udal liburutegian, 19:00etatik
20:00etara. Era berean,
izena eman duten haurren 
guresoek bilera izango dute os-
tiralean 19:00etan, Olaederra
kiroldegian.
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Publizitatea: 661 678 818 tolosa@bidera.eu.
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: 
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Gipuzkoako
Foru
Aldundia 

Hitza-k 
Bai
Euskarari 

eta Tolosaldeko 
eta Leitzaldeko 
beste 77 eragile

Bihar
GOIZA LAINOTUTA

ARRATSALDEA OSKARBI

BEROENA 24°
HOTZENA 16°

Farmaziak

GAUR

pTolosa.Tolosa, M. I.
Kale Nagusia, 7.
943 67 06 48.
pLeitza.Erbiti, O.
Lizarraga kalea, 7. 112.

HITZAk ez du bere gain hartzen
egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.
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Irudia qXIV. HITZA Argazki Lehiaketa

Igor Urkiolak Menorcako argazki hau aukeratu du: «Faro baten ingu-
ruko irudia da.Ilunabar aldean,zeruaren, itsasoaren eta aintziraren
nahasketa ederra zegoen».Mila Garcia de Iturrospe,aldiz,Sevillan
izan da: «Sevillan geundela,Espainiako plaza ikustera joan eta zer
topatuko bertan eta El dictadorfilmeko errodajea! Hona hemen,
Sacha Baron Cohen aktorea,Bin Laden-en paperean!».Luis Ramon
Iglesias Zubeldiarena da azken argazkia: «A zer-nolako lana hartzen
duten batzuek! Pazientzia galanta behar da!».I.U.-M.G.-L.R.I.

MENORCATIK SEVILLARA


