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Leitzan, Herritar
Batasunaren
aurkako
epaiketa
salatuko dute
Lyon Corbaseko espetxean
Jone Lozano euskal presoak
bizi duen egoera salatu du
Leitzako Sortuk q5

Lizartzako
Erromeri
Egunean parte
hartzeko deia
egin dute 
Otsolar dantza taldeak egun
osoko egitaraua antolatu du
etzirako; inguruko herriko
dantzariak ere ariko dira q7

DTolosako sanjoanak,ate joka.Duela 30 urte emakume eskopeta-
rien Lizardi konpainia sortu zutenek botako dute aurtengo txupinazoa, hilaren 21ean.
«Urtez urte, tradizioa eta berrikuntza uztartuz, berritzen diren jaiak» direla azaldu du
Ibai Iriarte alkateak aurkezpenean; nabarmentzekoa da eskopetarien alardeak 25 urte
beteko dituela aurten, eta 1.600 pertsona elkartuko direla Kuadrilla Egunean.q2-3
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TOPAk antolatuta,
aldarrikapen
kontzertua, etzi 
Atila y los Unos,Humus eta La Jodedera taldeak
ariko dira,Tolosako Plaza Berrian,doan;
diru laguntzak eskertuko dituztela esan dute q7

‘Txinko’ eta
‘Eskua’ eskola
txikien festa
girotzeko
lanean hasi dira 
XXVII. Gipuzkoako Eskola Txikien Festa
Bidania-Goiatzen ospatuko da 2014an; 
jaia sortu zen herrira itzuliko da q5

Billabona Futbol
Elkarteak klubaren
eguna antolatu du 
Klubaren 30 urteko ibilbidea ospatzeko egun
osoko festa izango da Villabonan,etzi; jokoak,
kalejira,bazkaria eta musika izango dituzte q6

Euskal Jaiak
ospatuko
dituzte
lehenengo 
aldiz Iruran
Gaur hasi eta igandera arte
izango dira; uztailean egin
ohi zen Garagardo Azokaren
lekua hartuko dute q4
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LAN BILA

Etxeko lanetarako.Goizetan,
etxeko lanak egin edo haurrak
zaintzeko, emakume euskaldu-
nak bere burua eskaintzen du.
Autoa badauka. Interesa duen
edonork, dei dezala 943 69 68

82 edo 606 52 19 92 telefono
zenbakietara.

ALOKAIRUAN

Etxea Peñiscolan.Peñismar, 2
helbidean, etxea alokairuan, 5-
6 lagunentzat. Itsas ertzetik 100

G Iragarki laburrak

EKAINAK 15, LARUNBATA

pBeantatuz graffiti eta mural
erakusketa, herrian barrena.
p09:00.Trianguloan, sanjoa-
netako azoka berezia, Euskal
Herriko produktuekin.
p09:00.Giroarte dultzaina tal-
dea kalez kale ibiliko da.
p09:00.Gernikako arbolan 3x3
kale saskibaloia, XIV. San Joan
saria.
p10:00.Beotibarren, Tolosako
Zesta Punta Eskolak antolatu-
ta, XXII. San Joan zesta punta
jaia.
p15:00.San Frantzisko pasea-
lekuan 3x3 kale saskibaloia.
p16:30.Beotibaren, Migel So-
roaren omenezko Ogi berri txa-
pelketako finalerdiak.
p18:00.Usabalen, San Joan es-
kubaloi sariko finalak.

p19:00.Berdura plazan, Tolo-
sako San Joan sagardo txapel-
keta. Doako dastaketa izango
da. Antolatzailea: Batasuna el-
kartea.
p21:00.TOPA koordinakunde-
ak antolaturiko aldarrikapen
kontzertuak, Plaza Berrian: Atila
y los Unos, La jodedera eta Hu-
mus.

EKAINAK 16, IGANDEA

p11:00.San Frantzisko pasea-
lekuan, herrialdeko erretirodu-
nen toka lehiaketa, Harizpe el-
karteak antolatuta.
p12:00.Txistularien alardea
Berdura plazan.
p19:00.Tolosako Hodei Truk
eta Alegiako Txintxarri Txiki
abesbatzen kontzertua Berdura
plazan.

EKAINAK 21, OSTIRALA

p10:00.Mus txapelketa erreti-
rodunen Iturriza elkartearen
egoitzan.
p18:30.Jaien hasiera iragarriko
duen suziria jaurtiko dute Lizardi
eskopetari konpainiako emaku-
meek, udaletxeko balkoitik. Ho-
rrekin batera, kanpai hotsa ere
entzungo da.
p18:30.Erraldoi eta buruhan-
dien konpartsaren ireera, Tolo-
sako Dultzaineroek lagunduta,
Plaza Zaharretik.
p18:30. Iraunkorrak txaranga
kalez kale ibiliko da.
p19:00.Topic-en, Txinparta el-
karteak antolatutako Tolosako
margolarien XLVII. erakusketa-
ren inaugurazioa. Ekainaren 25a
bitarte zabalik izango da.
p19:30.Usabal kiroldegian,
kuadrillen arteko Tolosa Kup
areto futbol txapelketako fina-
lak.
p20:30.Leidor aretoan, Sortu-
ko dira besteak emanaldia.

GSanjoanak 2013, egitaraua

p23:00.Euskal Herria plazan,
kontzertua, Keltiar Aldearen es-
kutik.

EKAINAK 22, LARUNBATA

pHerriko sei erretirodun zaha-
rrenei omenaldia egingo diete,
Harizpe elkarteak antolatuta.
p10:00.Usabal kiroldegian ige-
riketa probak: XLIV. San Joan
saria.
p11:00.Beotibar pilotalekuan,
zesta puntako Gipuzkoako He-
rriarteko Txapelketako finala.
p11:00.Haurren entzierroa, Pla-
za Berritik Zezen plazaraino.
p11:00.Tolosako kuadrillen
eguna hasiko da Plaza Berrian.
Txosnagunean hamaiketakoa
izango da, Bonberenea txaran-
gak eta Giroarte dultzaina tal-
deak alaituta.
p12:00.Kuadrilla eguneko txu-
pinazoa Plaza Berrian.
p12:00.Erraldoi eta Buruhan-
dien konpartsaren irteera Plaza
Zaharretik, Tolosako dultzaine-

roek lagunduta. Zezen plazarai-
no joango dira.
p14:00.Euskal Herria plazan,
kuadrillen herri bazkaria.
p16:30.Euskal Herria plazan,
erromeria Ai Ene tadearekin.
p16:30.Beotibar pilotalekuan,
Migel Soroaren omenezko Ogi
Berri txapelketako finalak.
p18:00.Haurren erromeria Lo-
pez Mendizabal plazan.
p18:00.Larrain dantza Euskal
Herria plazan Tolosako Dultzai-
neroak taldearekin.
p18:00.Herri kirolen erakustal-
dia Trianguloa plazan: Unai
Otaño eta Fausto Mugerza aiz-
kolariak; Joseba Ostolaza eta
Joseba Esnaola Perras harri-ja-
sotzaileak, eta Izaskungo nes-
ken Sokatira taldea.
p18:30.Kalejira Mulambo per-
kusio taldearekin, Euskal Herria
plazatik Plaza Berrira.
p20:00.Plaza Berrian Rocka-
lean elektro txaranga.
p23:30.Plaza Berrian kontzer-
tuak Konbenio de metal eta Pe-

metrora dago, eta aire egokitua
nahiz txirristadun igerilekua
ditu. Deitu: 690 06 76 45.
Etxebizitza Iruran.80 metro
karratu eta 2 logela dituen etxe-
bizitza alokagai dugu Iruran. In-
teresatuek, deitu 636 53 00
00ra.

Itzea Urkizu

Hamar egun barru, udako solsti-
zioari harrera egingo dio San
Joan suak, eta izpiritu txarrak
atzean uzteko usadioari jarrai-
tuz, hamaika herritarrek salto
egingo dute garraren gainetik.
Jaiak iragarriko dituen suziria,
berriz, duela 30 urte emakume es-
kopetarien Lizardi konpainia sor-
tu zutenek piztuko dute; izan ere,
eta Ibai Iriarte alkateak azaldu
moduan, «urtez urte berritzen di-
ren jaiak dira sanjoanak, tradi-
zioa eta berrikuntza uztartuz».
San Joan jaien aurretik, beste
hainbat jarduera ere izango dira
Tolosan asteburu honetan, eta
horren harira aurkeztu dute jaie-
tako egitaraua.

Aurkezpenean, alkatearekin
batera, kuadrillen eguneko Iñaki
Letamendia eta Miriam Jauregi
antolatzaileak, Lizardi eskopeta-
rien konpainiako Kakun Etxebe-
rria eta aurten alardeko kapitai-
na izango den Juan Joxe Odriozo-
la izan dira. 

Aurten Lizardi eskopetarien
konpainia bereziki omendu nahi
izan du udalak, eta horrela, ema-
kume eskopetariek botako dute
txupinazoa, datorren ekainaren
21ean: «Duela 30 urte eman zuten
pausoa gogora ekarri nahi izan

dugu; izan ere, gaur egun emaku-
mezkoak eskopetariz jantzita
normaltasun osoz ikusten badi-
tugu, eurek emandako pausoari
esker da», azaldu du Ibai Iriarte
alkateak. Honen harira, gainera,
eta tradizioa eta jaiei dagokienez,

Emakume eskopetariek
abiaraziko dituzte «urtero
berritzen diren sanjoanak»

Asteburu honetako
jarduerekin girotuko
dituzte, Tolosan,
hilaren 21ean hasiko
diren San Joan jaiak

Aurtengo Sanjoanak aurkeztu zituzten atzo, udaleko eta jaietako hainbat ordezkarik. ITZEA URKIZU

herritar talde batek mahaia sortu
du aurten, eta beren bilkuretan
egindako hausnarketak biltzen
dituen testua argitaratu dute jaie-
tako egitarauan. Besteak beste,
ohiturak eta erritualak bereziak
ez direla diote, eta jarduera bat

behin eta berriro errepikatuz sor-
tzen direla. Horrela beraz, Tolosa-
ko Udalak ere bat egin du gogoe-
tarekin, eta «jai parte hartzaile,
herrikoi nahiz parekideak» susta-
tu nahi dituzte. 

Tradizio eta berrikuntzen jaiak
Egitarauan urteroko tradizioak
nahiz berrikuntzak bildu dituzte
udalak eta herriko eragileek, bai-
na ekainaren 21eko txupinazoa-
ren aurretik, asteburu honetan
bertan ere sanjoanetako bezperez
gozatzeko azoka berezia, Beanta-
tuz graffiti eta mural erakusketa,
sagardo dastaketa nahiz txistula-
ri alardea izango dira Tolosan.

Festa girorik beroena, ordea,
kuadrilla egunean iritsiko da To-
losara, hilaren 22an. 11:00etan
kuadrillen txupinazoa jaurtiko
dute, eta txaranga eta dultzaina
doinuekin batera egingo dute ha-
maiketakoa. Kolorez beteko dira
kaleak, bai kuadrillen kamiseta
eta blusekin, eta baita aurten gai-
tzat proposatu duten banderekin
ere. Poteoaren ondoren,
14:00etan, bazkaria izango da
Euskal Herria plazan, eta antola-
tzaileek azaldu dutenez, 1.600 la-
gun elkartuko dira.

Aurten, gainera, bazkalondoko
erromeriaren ondoren, ohituraz-
ko Larrain dantza Euskal Herria
plazan bertan izango da.
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achy Joke talde tolosarren es-
kutik.

EKAINAK 23, IGANDEA

p09:00.Diana, Giroarte dul-
tzaina taldearekin.
p09:00.Txirrindularitza proba:
Tolosako Emakumeen I. Sari
Nagusia.
p11:00.Goizez eta arratsaldez
haur jaialdia Alondiga plazan:
gaztelu puzgarriak, ohe elasti-
koak...
p12:00.Tenis txapelketako fi-
nalak Berazubin.
p12:30.Jainekin txaranga kalez
kale ibiliko da.
p17:00.Txistularien kalejira, an-
tzinako erronda bidean barre-
na.
p18:00.Euskal Herriko errekor-
tariak zezen plazan.
p18:30.Jainekin txaranga kalez
kale ibiliko da.
p19:30.Bertso saioa Zerkau-
sian: Oihana Iguaran, Amaia
Agirre, Aitor Mendiluze, Alaia
Martin, Jexuxmari Irazu eta Iker
Zubeldia.
p20:00.Berdura plazan Isidro
Larrañaga akordeoi orkestraren
kontzertua.
p20:00.Arrameleko San Joan
kaperan bezperak eta konple-
tak.
p22:00.San Joan sua piztuko
dute Santa Maria plazan, udal-
batza bertan dela. Tolosako
Musika Banda ariko da, eta on-

doren Udaberri dantza taldeak
emanaldia eskainiko du. Ja-
rraian, Tolosako Orfeoia ariko
da.
p23:00.Plaza Berrian Glauko-
ma eta Anai Arrebak taldeen
emanaldiak.
p23:00.Lopez Mendizabal pla-
zan dantzaldia Son Kandela eta
Tsunami taldeekin.

EKAINAK 24, ASTELEHENA

p07:00.Zinegotzien deia Tolo-
sako Txistulari Bandaren esku-
tik.
p08:30.Diana, Tolosako Musi-
ka Bandarekin.
p08:45.Diana, Tolosako eta
Iruñeko Txistulari Bandekin.
p09:00.Diana, Tolosako Dul-
tzaineroak taldearekin.
p09:00.Txirrindularien irteera,
XL. Jose Maria Anza memoria-
lean. Oriako txirrindulari eskolak
antolatuta.
p09:30.Plaza Zaharrean esko-
petariak eta Tolosako Musika
Banda bilduko dira. Diana, des-
filea eta, ondoren, San Joan
Alardea.
p10:00.Meza Nagusia Santa
Maria parrokian; segidan proze-
sioa. Jarraian, udal agintariak
udaletxetik aterako dira desfile-
an bateratzeko eta baita Tolo-
sako Bordondantzariak, Udal
Txistulariak eta Musika Banda
ere. Tolosako erraldoiek parte
hartuko dute ibilbide osoan, eta

Euskal Herrian plazan eskope-
tarien konpainia guztiak elkar-
tuko dira agintariekin, salbak
botatzeko.
p10:30.Oria ibaian batel estro-
padak.
p11:45.Txirrindulari probaren
amaiera.
p13:00.Berdura plazan kon-
tzertua izango da, Tolosako Mu-
sika Bandarekin eta Tolosa eta
Iruñeko udal txistulariekin.
p16:45.San Joan bezperak
Santa Maria elizan.
p17:00.Udalbatza, Tolosako
Musika Banda, txistulariak, bor-
dondantzariak eta eskopeta-
riak Plaza Zaharretik abiatuta
Santa Maria plazan elkartuko
dira, ondoren Arramelera joate-
ko.
p17:15.Arrameleko konpletak.
p17:40.Udalbatza, bordondan-
tzariak, txistulariak, Tolosako
Musika Banda eta eskopetarien
konpainiak Trianguloan bilduko
dira, bertan azken tiroak egite-
ko. Udalbatzak esku-aldatzeko
soinua eskainiko du, eta ondo-
ren, udalbatza Zumardiaundira
joango da, tradiziozko aurres-
koa bertan dantzatzeko.
p18:00.Zezen plazan zezen-
txoak eta pottokak haurrentzat.
p19:30 eta 22:30.Kalean txa-
ranga kalez kale ibiliko da, herria
doinuz alaitzen.
p23:00.Su artifizialak izango
dira, Pirotecnia Zaragozanaren
eskutik.

I. Terradillos Leitza

Leitzako Aurrera kirol elkarteak
Plazaola aldizkariko azala auke-
ratzeko lehiaketa jarri du abian.
Leitzarrek har dezakete parte
lehiaketa honetan, eta ekainaren
21a izango dute lanak aurkezteko
azken eguna. 

Parte hartzaile bakoitzak
gehienez bi lan aurkeztu ahalko
ditu, eta horiek Aurreran edota
Maimur liburudendan aurkeztu
beharko dira. Lanen atzealdean
izenburu edo deituta jarri behar-
ko zaio, eta gutunazal batean egi-
learen datuak. 

16 urtetik beherakoen kasuan,
«Plazaola-Leitzako aldizkaria 35.
zenbakia» jarri beharko du lane-
an, eta 16 urtetik gorakoen ka-
suan, «Leitza 2013-Tiburtzio do-
nearen pestak 35. zenbakia». 16
urtetik beherako irabazleak sari
bat jasoko du, eta 16 urtetik gora-
koak, 150 euro. Lanak ekainaren
22an igerilekuan, ekainaren 23an
goizean Aurreran eta arratsalde-
an plazan ikusi ahalko dira, eta
gustukoena bozkatu ahalko da.

Bestalde, Aurrera elkarteko ki-
deek herritar oro animatu dute
Plazaola aldizkarian «gertaera
eta istorio zaharrak, albisteak,
ekimenak, kritikak, kexak, txis-
teak...» idaztera. Parte hartu nahi
duenak ekainaren 30a baino le-
hen utzi beharko du idatzia Au-
rrera elkarteko buzoian edota au-
rrerake@hotmail.com helbidera
bidali dezake, bere izen-abizene-
kin.

Plazaola aldizkarirako
azala aukeratzeko
lehiaketa martxan da
Nahi duen leitzar 
orok bi lan aurkez
ditzake; ekainaren 21a
baino lehen aurkeztu 
beharko dira

I. Terradillos 

Euskal Herriko Haur-Gaztetxoen
Kantu Txapelketaren finala izan-
go da Burlatako kultur etxean,
igandean, 16:00etan. Bada, Tolo-
saldeko eta Leitzaldeko hainbat
artista gazteek lortu dute aurten-
go finalera iristea. Hain zuzen ere,

Lizartzako Iratxoak eta Zazpiak
bat taldea, Leitza-Lesakako tal-
dea eta Villabonako Nora Urdan-
pilleta ariko dira kantuan beste
hainbat artistarekin batera. 

Guztira 103 kantari ariko dira
oholtza gainean, horietatik 9 ba-
karlari, 5 bikote eta 14 talde. Lizar-
tzako Iratxoak eta Leitza-Lesaka
taldeek 6-11 urteen kategorian,
hau da txikienean hartuko dute
parte. Baita Nora Urdanpilletak
ere, baina billabonatarrak bana-
ka abestuko du. Lizartzako Zaz-
piak bat taldeak, berriz, gaztetxo-
en kategorian hartuko du parte,
hau da, 12-15 urte artekoan.

Lau ordezkari, Kantu
Txapelketako finalean
Burlatan izango da
igandean; Lizartzako bi
eta Leitzako talde bat,
eta Villabonako Nora
Urdanpilleta ariko dira

I. Terradillos 

Euskal Herriko V. Bakarkako
Sega Ligaxkako bigarren jardu-
naldia izango da Zaldibiko Iortza-
ko belardian, igandean, 11:30ean

hasita. Eskualdeko ondorengo se-
galariak ariko dira: Hernialdeko
Alaitz Imaz, Zizurkilgo Alazne
Etxaburua, Ibarrako Ainara Ota-
mendi, Garazi Ezeiza eta Ainhoa
Galarraga, eta Tolosako Miryam
Elorza, Gazteluko Joxe Gabiron-
do, Baliarraingo Jokin Garmen-
dia, Amasako Garikoitz Etxebe-
rria, Tolosako Koldo Arzelus,
Anoetako Joakin Garmendia eta
Oier Urkola, Ikaztegietako Unai
Iraola eta Orendaingo Andoni
Egia.

Eskualdeko ordezkaritza
zabala sega txapelketan
Bakarkako Sega
Ligaxkaren bigarren
jardunaldia jokatuko
dute Zaldibian,
igande goizean

Hurrengo egunean, ekainaren
23an, solstizio berriari etorrera
emanez, San Joan sua izango da
ekitaldi nabarmenena; 22:00etan
piztuko da Santa Maria plazako
sua, eta Tolosako Musika Banda
ariko da lehenik. Udaberri dantza
taldeak urteroko dantza emanal-
dia eskainiko du jarraian, eta
abesbatzak San Joan zortzikoare-
kin biribilduko du, gauerdi alde-
ra, ekitaldia. 

Suak utzitako errautsek ongi
etorria emango diote ekainaren
24ko egun handiari, bertan parte
hartuko baitute tolosar guztiek,
bordondantzari, eskopetari nahiz
ikusle moduan. Urteroko egita-
raua izango da aurtengoa, baina
aipatzekoa da, eskopetarien alar-
deak 25 urte beteko dituela; Joxe
Joakin Odriozola izango da, kon-
painia guztien gidari. 

San Joan egunarekin amaitu-
ko dira aurtengo jaiak, arratsal-
deko aurreskuarekin, eta gauean
su artifizialekin. 

I. Urkizu

Urtero moduan, Tolosako merka-
tari, zerbitzu eta ostalarien Tolo-
sa & Co elkarteak, sanjoanetako
promozio berezia antolatu du he-
rriko jaietara begira. Besteak bes-
te, 500 euroko 6 sari banatuko di-
tuzte bezeroen artean.

Helbururik behinena, herrita-
rrak Tolosa & Co elkarteko esta-
blezimenduetara bertaratzea da,
eta aipaturiko zozketetan parte
hartu ahal izateko, bezeroek den-
detan jarriko dituzten orriak bete
beharko dituzte, beren datuekin. 

Modu honetara, datorren uztai-
laren 5ean burutuko duten zozke-
tan sartuko dira zuzenean:
13:15ean egingo dute zozketa, To-
losa & Co elkarteak Emeterio

Arreseko gizarte zentroan duen
egoitzan. 

Dendak ere festa giroan
San Joan jaietan ohikoa den beza-
la, Tolosa & Co elkarteko merka-
tari eta ostalariek ere bat egingo
dute, datorren ekainaren 24an ka-
leak lizarrekin apaintzeko ohitu-
rarekin. 

Horrela, beraz, erakusleiho eta
dendetan dantzarien arkuak ja-
rriko dituzte apaingarri moduan,
eta San Joan egunean bertan, hi-
laren 24an, elkarteko establezi-
mendu bakoitzaren atean lizar
hostoak jarriko dituzte.

Hala, Tolosa & Co elkarteak
jaietan ondo pasatzeko deia egin
die herritarrei.

Tolosa & Co elkarteak ere
sanjoanak ospatu nahi
ditu, promozio bereziekin
500 euroko sei sari
zozketatuko dituzte
uztailaren 5ean,
sanjoanetako 
bezeroen artean

1.600
pSan Joan jaietako egunik kolo-
retsuenean, 1.600 lagun elkar-
tuko dira bazkaltzen.

GKuadrilla eguna
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Mikel Iraola Irura

Irurako Ikastolak eta Jai Batzor-
deak, Udalaren laguntzaz, Gara-
gardo Azoka antolatu izan dute az-
ken hamar urteotan uztailaren le-
hen asterako, baina herritarren
eta bailarako bizilagunen aisialdi
ohiturak aldatu direla ikusita,
gehiago ez antolatzea erabaki zu-
ten aipatutako eragileek. Horren
ordez, Euskal Festak antolatu di-
tuzte gaurtik  igandera. 

Guillermo Castaños enologoak
eskainitako sagardo-katak eman-
go diete hasiera festei. Bihar, be-
rriz, pintxo-potea egingo dute he-
rriko tabernetan barrena. 

Etzi, larunbatean, euskal pro-
duktuez eratutako herri bazkaria
egingo da plazan: entsalada Iba-
rrako Montes etxeko letxuga, tipu-
lina eta tomatearekin egingo da;
basetxerria erreko da; eta Idiaza-
bal baserriko gazta, irasagarra eta
intxaurrak izango dira dastagai. 

Igandean, 10:00etatik 14:00eta-
ra, artisautza eta janari azokan 20
postutik gora egongo dira egurra,
larrua, beira, brontzea, papera,
oihala eta antzeko osagaiekin
egindako produktuak salduz. Ho-
rrez gain, goizean zehar dantzari
txiki eguna ospatuko dute. 

Gaurtik hasita igandera
bitarte Euskal Jaiak
ospatuko dituzte Iruran
Uztailaren lehen astean
egin ohi zen Garagardo
Azokaren lekua beteko
dute lehen aldiz egingo
diren festa hauek

Aurten ez da egingo Irurako Garagardo Festa. E. MAIZ

aukera izango dute gaztetxoek.
Izen emateko orriak udaletxean
eta liburutegian daude eskuragai
eta ekainaren 25a baino lehen
aurkeztu beharko dira bi lekueta-
koren batean. 

Eskolaz kanpoko ikastaroetan
izena emateko epea zabaldu dute
M. Iraola Alkiza

Zabaldu dute dagoeneko 2013-2014
ikasturterako eskolaz kanpoko
ikastaroetan izena emateko epea. 

Orotariko jarduerak egiteko

IRURAKO EUSKAL JAIAK

pEkainak 13,osteguna.Sagar-
do-kata Gazte Alaiak Elkartean,
19:00etan. Guillermo Castaños
enologoak zuzenduko du saioa.
pEkainak 14,ostirala.Pintxo-
potea herriko tabernetan zehar,
19:00etatik 21:00etara bitarte.
pEkainak 15,larunbata.Herri
bazkaria euskal produktuekin.
pEkainak 16,igandea. Artisau
eta janari azoka 10:00etatik
14:00etara. Bestalde, dantzari
txiki eguna ospatuko dute Irura,
Anoeta, Villabona, Alegia eta
Ibarrako dantzariekin.

GEgitaraua

2013-2014 IKASTURTEA

pHip-Hop.LH1-LH6 bitartekoak.
Asteazkenetan (17:00-18:00).
pEuskal dantza.HH2-HH5 eta
LH1 eta LH6 bitartekoentzat.As-
telehenetan (17:00-18:00).
pKirola.Irristaketa,txirrindulari-
tza eta herri-kirolak,LH1-LH6 bi-
tartekoak,ostegunetan.
pPilota.LH1-LH6 bitartekoen-
tzat,ostiraletan (16:30-17:30).
pEskulanak.5 urtetik 12 urte bi-
tartekoentzat.Asteazkenetan,
15:00etatik 16:30era.
pMusika eskola.5 urtetik gora-
koak.Asteazken edo astelehe-
netan.
pAntzerkia.HH5-LH6 bitarteko-
ak.Asteazkenak (14:00-15:00).

G Ikastaroak

A. Imaz Zizurkil

Gipuzkoako Motozaleak elkar
hartu eta janari bilketa solidarioa
egiten ari dira. Ekainaren 15a bi-
tarte ariko dira horretan, eta Zi-
zurkilgo Udalak bat egin du eki-

menarekin. Erosketak egiterako-
an, kilo bat janari beharrean dau-
denentzat bideratzea eskatu dute
motozaleek. Eurek, ekainaren
16an, bildutako janari guztia Gi-
puzkoako Janari Bankuari eman-
go diote. 

Janari bilketa sustatzeko ha-
maika arrazoi zehaztu dituzte
motozaleen elkartetik: «Gosea-
ren aurka, beharra duten fami-
lien alde, oheratu aurretik baso
bat esne ere ez daukaten haurren
alde, hilabete bukaerara iristerik
ez duten adinduen alde...».

Motozaleen janari
bilketa solidarioarekin
bat egin du Zizurkilek
Ekainaren 16an
motozaleek
Gipuzkoako Janari
Bankuari emango diote
bildutako janaria

Erredakzioa 

Oihana Iguaran amasarrak eta
Unai Mendizabal zizurkildarrak
irabazi dute 2013ko Plazatik Gaz-
tetxera Bertsolari Gazteen Txa-
pelketa. Buruz burukoa Josu
Oiartzabal eta Jon Gurrutxaga
azpeitiarren kontra jokatuta lor-
tu zuten txapela janztea.

Finala Markina-Xemeingo
Akerbeltz gaztetxean jokatu zen
iragan larunbat gauean. Jende
ugari elkartu zen bertan, eta giro
itzela piztu zen hasieratik amaie-
rara arte; bertsolarien eta bertso-
zaleen artean sekulako berotasu-
na sumatu zen.

Aiztondoko bertsolariak
nagusitu dira Plazatik
Gaztetxera txapelketan
Bertsolari gazteen
txapelketan Unai
Mendizabal eta Oihana
Iguaranek talde
irabazlea osatu dute

Mendizabal eta Iguaran.HITZA

Argazkilaritza ikastaroan
izena emateko aukera

ALKIZA ›Argazkilaritza ikasta-
roa antolatu dute Alkizan,
uztailaren 1etik abuztuaren
5era bitarte. Ikastaroa astele-
henetan eta ostegunetan izan-
go da, 19:00etatik 21:00etara,
kultur etxean. Matrikula epea
bihar amaitzen da, hilaren 14an,
eta 87 euro ordaindu behar dira.

Loatzoren ospakizun
berezia, bihar, 22:00etan

ADUNA ›Loatzoren 10. urteurre-
neko ekitaldien barnean, ema-
naldi berezia prestatu dute hila-
ren 14an, 22:00etan, Adunan.
Musika, dantza, antzerkia, Kan-
tujirako lagunak eta abar egon-
go dira emanaldian.

Dokumental zikloaren
balantzea egin du udalak
AMASA-VILLABONA ›Iragan
astelehenean amaitu zen
Dokumental zikloa Villabonan.
Ikusle kopuru «polita» izan dela
aipatu du udalak, eta hauen
jarrera aipatu du: «Pozik hartu
dute horrelako ekimen bat, eta
Kultura saila, hurrengo urtera
begira, animatuta dago ekime-
nari jarraipena emateko».

Ikasmateriala jasotzeko
epea zabalduko dute 

AMASA-VILLABONA ›Jesusen
Bihotza ikastolatik azaldu dute-
nez, ikasmateriala eskatzeko
epea hilaren 17an zabaldu eta
uztailaren 5era bitarte egongo
da zabalik. Materiala jasotzeko
eguna, aldiz, irailaren 5a izango
da. Urtero bezala, eskaera egi-
ten dutenentzat, Elkar Mega-
denda arduratuko da banaketa
eta kobrantzaz.

DLaburrak



Asier Imaz Bidegoian

Eskola Txikien Festa igandean
amaitu zen Olaberrian, baina
2014koa bidean da. Lekukoa Bida-
nia-Goiatzeko herritarrek hartu
dute, eta izugarrizko ilusioarekin
ekin diote lanari, eurentzat bere-
zia izango baita hurrengo urteko
ospakizuna. Eskola txikien lehen
festa 1988an ospatu zuten, hain
justu, Bidegoianen, eta berriro,
hasierako herrira itzuli da. Gipuz-
koan 28 eskola txiki daude, eta fes-
ta, herriz herri ibili da urte guzti
hauetan. 

Bidania-Goiatzeko herritarrak
gogotsu ekin diote erronkari, eta
dagoeneko logoa eta maskotak
aurkeztu dituzte. «Lehenik eta
behin, eskerrak eman nahi geniz-
kieke 2014ko Eskola Txikietako
logotipoa egin zuten 37 herrita-
rrei. Guztira 40 logotipo izan ziren
aurkeztutakoak», esan dute esko-
la txikien festaren antolatzaileek.

Logoaren esanahia, aldiz,
egilearen hitzetan ondo-
rengoa da: «Irudi ho-
nen bidez umeen
esku markez osatu-
tako gurpil bat iru-
dikatu nahi izan
da. Ume guztiek
egin izan duten kei-
nu sinple baina
esanguratsua, gurpi-
lak ez diezaion biratze-
ari utzi. Gainera, esku ho-
riek anitzak dira, ezberdinez
osatuak. Esku marka berriez bete
ditzagun eskola txikiak nahiz he-
rri txikiak urte luzez».

‘Txinko’ eta ‘Eskua’
Bidania-Goiatzen ospatuko den
2014ko Gipuzkoako Eskola Txi-
kien Festarako bi maskota egin
dituzte: Txinko eta Eskua. 

Lehena, duela 27 urte Bidegoia-
nen jaio zen panpina da. Bere ize-
na, Bidania-Goiatzen dagoen
Txinkorta menditik dator, eta gai-
nera, orain dela 12 urte herrian
egin zuten eskolaren izena ere
bada Txinkorta. 1988an egin zen
lehenengo Gipuzkoako Eskola
Txikien Festako kartelean eta on-
dorengo beste batzuetan ager-
tzen zen panpina da. Urte batzue-

tan, bere presentziarik gabe egon
arren, datorren urtean festa bere
jaioterrian denez, berriro agertu
da. Eskua 2014ko Bidania-Goia-
tzeko festako logotipoaren parte
da. Bertan agertzen den eskueta-
ko bat da, gurpilari bira ematen
diotenetako bat.

Txinko eta Eskua uztartuz bi
festak lotu nahi dituzte, iragana
eta etorkizuna. 1988tik 2014ra
arte egin den lana ezberdinen,
anitzen, guztien artean egin dela
azaldu dute antolatzaileek, eta
aurrerantzean ere, elkarlanerako
eskuak zabalik dituztela gogora-
tu dute. Informazio gehiagorako
http://txinkorta2014.blogspot.com
.es/ bloga zabaldu dute.

2014ko Gipuzkoako Eskola
Txikien Festako logoa eta
maskotak aurkeztu dituzte
Eskola txikien
ospakizuna herri
guztietatik igaro
ondoren, Bidegoianera
itzuliko da 2014an

‘Txinko’ eta ‘Eskua’ Bidania-Goiatzen, 2014ko Gipuzkoako Eskola Txikien Festaren bi maskotak. H ITZA

‹ Tolosaldea eta Leitzaldea
2013ko ekainaren 13a, osteguna tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 5

A. Imaz Leitza

Urriaren 17an Herritar Batasuna-
ren aurkako epaiketa hasiko da,
11 urteko instrukzioaren ostean.
Tartean, 40 euskal herritar inde-
pendentista eta 95 elkarte inguru
daude. Leitzan epaiketa salatze-
ko elkarretaratzea egingo dute
gaur, 20:00etan, plazan. 

Leitzako Sortutik azaldu dute-
nez, «ez da albiste ona hainbeste
urte luzatu eta gero orain epaike-
ta egin nahi izatea». Epaiketak
Aieteko Konferentziaren biga-
rren urteurrenarekin bat egingo
duela ere nabarmendu dute, eta
hau, Espainiako estatuak «Aiete-
ko Adierazpenari ematen dion
erantzun tragikoa» dela aipatu
dute Sortutik: «Euskal Herrian
gaur egun dugun egoera politiko-
an, epaiketa hau bake eta norma-
lizazio demokratikorako proze-
suaren aurkako eraso gisa har-
tzen dugu. Noski, ez da prozesu
hau saboteatzeko estatuak era-
gin duen aurreneko erasoa, ezta
azkena izango ere, baina ezin uka-
tu eraso handia eta bortitza dela».

Estatua ezker abertzalearen
eragile politiko nagusiaren kon-
tra jotzen ari dela uste dute Lei-
tzako Sortutik, «independentis-
mo osoa erasotuz». Horregatik,
ekimen zabalagoetan parte har-
tzeaz gain, «guk gure kabuz ere
erantzun behar dugu, gurea,
proiektu independentista babes-
tuz eta bultzatuz», esan dute Sor-
tukoek. Horren harira, herrita-
rrei mobilizazioetan parte hartze-
ko eskatu diete. 

Bestalde, Jone Lozano aresoa-
rrari ezarritako zigor berezitua
bertan behera uzteko eskatu dute
Sortutik: «Gure herritarrak jada

bi urte pasa daramatza Frantzia-
ko, Lyon Corbas, espetxean preso.
Euskal preso politikoen eskubi-
deak etengabe urratzen dituzte
Frantziako zen Espainiako gober-
nupean dauden espetxeetan».
Dispertsioa gogor salatu nahi
izan dute, izan ere, «Joneren seni-
de eta lagunak, bera ikusteagatik
astebururo -astebururo, konde-
naturik daude 2.000 kilometro
egitera bi ordu eskas Jonerekin
egoteko. Dispertsioarekin amai-
tu beharra dago, hau da senide eta
lagunei ezartzen dieten zigorra».

Horrez gain, kezkaturik agertu
dira espetxe barruko egoerare-
kin: «Azken boladan, Lyon Corba-
seko espetxean giro nahasia dago,
funtzionarioek euskal presoeki-
ko duten jarrera oldarkor eta
errepresiboagatik. Hau gutxi ez
eta, iragan astean, Joneri eta eu-
ren senide eta lagunei zigor berezi
bat ezarri zieten, asteroko bisitak
kristal bat tarteko egitera behar-
tuz. Zergatik eta, funtzionarioen
hitzetan Jonek ‘ironiaz’ hitz egin
zielako aldi batean. Etengabeak
dira jasaten dituzten mehatxuak,
irainak, eskubide urraketak...». 

Egoera honen aurrean, Sortu-
tik espetxeko zuzendariari esku-
titza bidaltzea proposatu dute,
«Lyon Corbaseko kartzelako zu-
zendari den Alain Ponpigne-ri
Euskal Preso Politikoen eskubi-
deak errespeta ditzala eskatze-
ko». Beraz, «Respectez les droits
des prisonniers politiques bas-
ques!» dioen gutun bat idaztea es-
katu dute, ondorengo helbidera
bidaltzeko: «Directeur de la pri-
son/ Alain Ponpigne/ M.A. Lyon-
Corbas 40 bld. Des Nations/ BP
351/69962 Corbas Cedes/France». 

‘Diztela!’, larunbatean
Ekainaren 15ean Diztela! ekime-
na egingo dute Leitzan, I. Alde He-
mendik nazio egunaren barruan.
Egitaraua http://leitzekogazte-
txea.blogspot.com.es/2013/06/eka-
nen-15en-diztela.html webgunean
zintzilikatu dute. 

Gaur, 20:00etan,
elkarretaratzea
egingo dute Leitzan 
Jone Lozanok Lyon
Corbaseko espetxean
bizi duen egoera
salatzeko ekimena jarri
dute martxan Leitzan



Mikel Iraola Amasa-Villabona

J
ose Ignacio Garmendia, Juan-
jo Irazusta, Vicente Domin-
guez, Javier Larrañaga, Jose
Mari Iraola, Felix Gonzalez,

Jose Javier Valles, Matias Gonza-
lez, Constantino Perez, Jose Mi-
guel Balerdi eta Juan Miguel Igua-
ran. Horixe izan zen, 1982. urteko
uztailaren 31n Billabonako futbol
taldeak jokatu zuen lehen partida-
ko hamaikakoa. 

Arratzaingo futbol zelaia inau-
guratzeko elkartu zen herriko la-
gun kuadrilla hori. Parean, Reala-
ren bigarren taldea izan zuten.

Tartean ziren, besteak beste, talde
txuri-urdinarekin historia egin zu-
ten Sagargazu, Eizmendi, Iturrino
eta Lopez Ufarte. 

Lehen partida hark ikusmin
handia piztu zuen herrian, eta jen-
dez lepo bete ziren futbol zelaiko
harmailak. Partida, donostiarrek
irabazi zuten, 0-1eko emaitzarekin
baina hura lehen urratsa besterik
ez zen izan. 

Lau talderekin ekin zion bidea
Billabona Futbol Elkarteak: ben-
jamin eta alebin, infantil, kadete
eta jubenil mailako talde bana
zuen. Zaharrenak Gipuzkoa mai-
lako txapelketan jokatzen aritu zi-

ren lehen urte horietan. Gaztetxo-
enak, berriz, Donostiako Kontxa-
ko hondartzan egiten ziren txapel-
ketetan parte hartzen zuten.
1989an, txapela irabazi zuten.

Mikel Elizegi, klubeko egungo
lehendakariak, ezagutu zituen ga-
rai haiek: «Trenez joaten ginen
Donostiara. Bagoi oso bat hartzen
genuen guretzat. Orduan trenak
ez ziren orain bezain puntualak
eta berandu iristen zenean, bertan
aldatu behar izaten genuen». 

Beste batzuetan, hondartzaren
parean zegoen banketxe batean al-
datzen ziren umeak, entrenatzai-
leetako bat arduraduna baitzen. 

Kontxako txapelketa donostia-
rrentzat bakarrik ezarri zutene-
tik, herriko plazan jokatzeari ekin
zioten. Han biltzen ziren, Sasueta,
Peña Bidea edo Plaza Cristales tal-
deak, beste batzuren artean. Nor-
gehiagoka guztiak plazan joka-
tzen zituzten, finala izan ezik. 

Diputazioak, ordea, eskola arte-
ko kirolaren dekretua atera zuene-
an, horrelako txapelketak antola-
tzea debekatu zuten. 

Baloietik, baloreetara
Atzean geratu dira, baina, hondar-
tzan eta plazan futbol partidak jo-
katzen zireneko garaiak. Izan ere,

jokalari gazteen hezkuntza garatu
eta kirol baloreak erakusteko lan
horretan, beste bide batzuk errotu
ditu elkarteak. 

2008. urtean, klubaren zilarrez-
ko ezteiak ospatzen ziren urte be-
rean, Gipuzkoako Futbol Federa-
zioak, urteko probintziako talde-
rik nabarmenenaren saria eman
zion, kadete eta jubenil mailetan
lortutako igoerengatik. 

2011. urtean, berriz, aurrerapau-
so handia eman zuen Billabonak:
herrian behar bat zegoela ikusita,
Futbol Eskola sortu zuen, benja-
min eta alebin mailetako gaztee-
kin berriro ere lan egin ahal izate-
ko. Ondorioz, klubean parte-har-
tzen zuten ume kopurua bikoiztu
zen. Egun, sei taldetan banatuta
dauden 170 gaztetxo inguruk osa-
tzen dute kluba. Horiez gain, beste
18 entrenatzaile daude. 

Futbolaren munduan zeresana
eman duten hainbat jokalari hazi
eta hezi ziren Billabonan, beste ba-
tzuren artean, Andoni Imaz eta
Iñigo Sarasola esate baterako. Ai-
tor Castro, Sanse taldean, eta Unai
Etxeberria, talde txuri-urdineko
jubenilen taldean ari dira jokatzen
gaur egun. 

Larunbatean, festa
30 urteko ibilbide oparoa ospatze-
ko asmoz, klubaren eguna antola-
tu dute datorren larunbaterako,
eta hainbat ekintza antolatu di-
tuzte egun osorako.  

Goizeko 10:30ean hasiko dira
festarekin. Futbol eskolako kide-
entzat jokoak izango dira plazan.
13:15ean, txarangarekin batera
kalejira izango da Txermingo
ikastolaraino bertan bazkaltzeko.
16:30ean aurrera kurtso amaiera-
ko ekitaldia egingo dute ikastolan
bertan, eta ondoren, barra txiki
bat eta musika jarriko dituzte gi-
roa alaitzeko. 

Hiru hamarkada pasa dira 1982ko uztailaren 31 hartan Arratzainen Billabona FKEk lehen partida
jokatu zuenetik. Etzi, arunbatean, egun osoan zehar, festa izango dute urtemuga ospatzeko.

30 urte baloia astintzen

1982ko uztailaren 31n, Arratzaingo futbol zelaiaren inaugurazio partidako hamaikakoa. BILLABONA FKE

Juanjo Irazusta
55 urte

11..«Sortzaileen taldeko
partaide izan nintzen,eta
lehen urtetan jubenilen en-
trenatzaile izan nintzen.
Orain guraso moduan,zu-
zendaritzako kidea naiz».
22..«Lagunak.Tolosaldeko
gazte asko ezagutu ditut
eta askorekin oraindik ha-
rremana daukat».
33..«Ezinezkoa da bat auke-
ratzea,asko izan baitira:
entrenamenduetan,bi-
daiatzen,partidetan eta
denboraldi amaierako fes-
tetan.Denetan».

GZer diote bost belaunaldi ezberdinetako jokalariek klubaren inguruan?

Juanan Davila
40 urte

11..«Hondartzan jokatu
nuen 11 urterekin,eta jube-
niletan  utzi ondoren,en-
trenatzaile gisa aritu naiz».
22..«Lagunak.Jorge Alvarez
eta Andres Nuñez aipatu-
ko nituzke,errespetua eta
kirol munduko baloreak
transmititzeagatik».
33..«Egunerokoa,denekin
izandako erlazio estuaren-
gatik.Kirol mailan infantil,
kadete eta jubenil katego-
rietan Ohorezko ligara igo-
tzea lortu genuen uneekin
geratzen naiz».

Mikel Elizegi
34 urte

11..«Bi urte egin nituen joka-
lari moduan,eta beste zor-
tzi entrenatzaile gisa.Az-
ken bi urteetan klubeko le-
hendakaria naiz».
22..«Futbola nire zaletasu-
nik handiena da,eta gazte-
ekin lan egiteko aukera eta
askorekin egindako harre-
mana izan dira hoberena».
33..«Lehengo urteko den-
boraldi amaierako bazka-
rian,klub txiki honek,317
pertsona elkartzea lortzea.
Bertan bizitako giroa oso
ona izan zen».

Ander Borrego
19 urte

11..«Orain arte ibili naiz joka-
tzen,herrian jaiotako ume-
en nahietako bat da lagu-
nekin Billabonan futbole-
an jokatzea».
22..«Edozein talderen aurka
borrokatu egin behar dela
ikasi dut,eta aurkaria inoiz
ez gutxiesten ere bai».
33..«Jubeniletan,igoera lor-
tu genuenean.Ia partida
guztiak irabazi genituen
eta asko jokatzen ez ba-
nuen ere,aldagelako giro
onak igoeraren parte sen-
tiarazi ninduen».

Iker Itxaso
11 urte

11..«Futbol eskolako partai-
de naiz duela bi urtetatik,
eta askotan joaten naiz
Arratzainera Billabona
FKEren talde desberdinen
partidak ikustera».
22..«Futbolean ikasi eta jo-
katzeko aukera izan dut,
baina batez ere,lagun be-
rriak egin ahal izan ditut».
33..«Urte hauetan guztietan
beste eskolen aurka jokatu
ditugun jardunaldiak izan
dira niretzat hoberenak.
Asko disfrutatzen dut egun
horietan».

1.Zein erlazio izan
duzu Billabona

FKErekin? 
2.Zer eman dizu

klubak urte
hauetan?

3.Zein izan da
bizitako unerik

hoberena?

Villabona-Aiztondo › 
6  tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 2013ko ekainaren 13a, osteguna



Iñigo Terradillos Tolosa

TOPA (Tolosaldea Osasun Publi-
koaren Alde) plataformak bere al-
darrikapenak gizarteratzen ja-
rraituz, kontzertu bat antolatu
du Tolosan larunbaterako, ekai-
naren 15erako, Plaza Berrian,
21:00etatik aurrera. Atila y los
Unos, Humus eta La Jodedera tal-
deak zuzenean ikusteko aukera
izango da, eta Idoia Sanchez izan-
go da aurkezlea.

TOPAtik adierazi dutenez, eki-
men honen bidez, osasun publi-
koaren aldeko mezua gizarteko
alor gehiagotara iristea da euren

asmoa, eta horrez gain, orain arte
egindako lana eta jaso duten ba-
besa eskertu eta ospatu nahi
dute: «Manifestazio, sinadura bil-
keta eta anbulatorio hartze sinbo-
likoak egin ditugu, eta oraingo
honetan, jai giroko ekitaldia anto-
latu dugu gure helburuen alde:
Tolosaldearentzat osasun publi-
koa defendatzea, anbulatorioak
bere funtzio guztiak izan ditzala
aldarrikatzea, eta kudeaketa pu-
blikoa izango duen eskualdeko
ospitale publiko bat eskatzea».

Diru laguntza eskaera
Kontzertua Tolosako Plaza Be-
rrian izango da, doan, baina, edo-
zein diru laguntza eskertuko du-
tela azaldu dute: «TOPAk autofi-
nantzaketarekin sinisten duen
arren, onartzen dugu gure bitar-
tekoekin soilik zaila zaigula nahi
ditugun ekimen guztiak antola-
tzea, eta horregatik, edozein diru

laguntza eskertuko dugu osasun
publikoaren aldeko gure borroka
honekin jarraitu ahal izateko».
Kontzertua «Tolosaldean kalita-
tezko Osasun Publiko eta Uniber-

tsalaren defentsak duen babesa-
ren isla» izango dela uste du plata-
formak.

Hala, TOPAk eskerrak eman
dizkie, «euren ezinbesteko lagun-
tzagatik», musikariei, aurkezlea-
ri, plaza Berriko edaritegiei
(Eguzki, Lur-lan, K2, Iratxo, Ika-
tza, eta Iruña) eta Molatu produk-
zioei, eta herritar oro gonbidatu
dute «osasun publikoaren defen-
tsan, kontzertuan parte hartze-
ra».

Aldarrikapen kontzertua
egingo du TOPAk etzi,
Tolosako Plaza Berrian
Atila y los Unos,
Humus eta La Jodedera
taldeek parte hartuko
dute; 21:00etan hasiko
da eta doan izango da

TOPA koordinakundeko kideak, herenegun kontzertuaren aurkezpena egiten. I.T.

‹ Tolosaldea
2013ko ekainaren 13a, osteguna tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 7

«Osasun Publikoaren
defentsak duen
babesaren isla 
izango da kontzertua»

u Gutuna

Partaidetza handiko
Uzturpeguna

Uzturpe ikastolako zuzendari-
tza taldeak Uzturpe ikastolaren
jaia ospatzen parte hartu zuten
guztiei eskerrak eman nahi diz-
kie. Guraso, langile, irakasle eta
ikasleei antolaketan lagundu
eta umore ona jarriz festa alaitu
zutelako;  Zumeta bizitegiari
bere loreak utzi zizkigulako
jaialdia apaintzeko; Laskorain
ikastolari paellarengatik; Sendi
ekintzari sukalde tresnengatik;
Zubiaurre tabernari tiketak sal-
tzeagatik; Enrike Rubiñosi soinu
lanetan laguntzeagatik eta Iba-
rrako Udalari bere instalazio eta
bitartekoak utzi zizkigulako.
Pertsona eta erakunde guzti

horiengatik ez balitz izan ezin
izango genukeen hain egun ona
igaro. Mila esker berriro ere.
pUzturpe ikastola.

Minbiziaren Aurkako
elkartearen eskertza

Gipuzkoako Minbiziaren Aurka-
ko Elkarteak, elkarteko  bolun-
tarioei, maiatzaren 25ean Iba-
rran egindako diru bilketetan
parte hartzeagatik, eskerrak
eman nahi dizkie. Lortutako di-
rua minbizia duten pertsona eta
familiakoei zuzenduriko arreta
esku-hartze, prebentzio arloko
esku-hartze eta ikerkuntzarako
erabiliko da. 1.055 euro bildu
dira.
paecc Gipuzkoa.

I. Terradillos Lizartza

Otsolar dantza taldeak antolatu-
ta, Erromeri Eguna izango dute
etzi, Lizartzan. Egun osoko egita-
raua prestatu dute, eta herritar
guztiak gonbidatu dituzte parte
hartzera.

Taldeko kideek eta laguntzaile-
ek dantza eta erromeri giroa izan-
go dela Lizartzan azaldu dute, eta
horretarako, herritarrez gain, es-
kualdeko jendea gerturatzea ere
nahi dute. Hala, inguruko dantza
taldeak ere bertan izango direla
adierazi dute.  

Festa 11:00etan hasiko da. Or-
duan jarri dute plazan elkartzeko
hitzordua. Dantza taldeetako ki-

deak eta parte hartu nahi duten
herritar guztiak euskal jantziz
jantzita agertuko dira. Jarraian,
poteoa egingo dute herriko taber-
netan, eta geldialdi bakoitzean
dantza talde bakoitzak bi dantza
egiteko aukera izango du. 

Poteoa amaitzean Lizartzako
Otsolar dantza taldeko gazteek
erakustaldia egingo dute eta ja-
rraian dantza herrikoiak dantza-
tzeko aukera izango da. 14:30ean
bazkaria izango da plazan. Berta-
rako txartelak tabernetan eta
dendan daude eskuragarri 9 euro-
an, eta gaur izango da erosteko az-
ken eguna. Bazkalostean, kantu
saioa izango da, eta amaitzeko,
erromeria izango da Unsain tal-
dearekin iluntzera arte.

Otsolar dantza taldetik herri-
tar guztiak animatu dituzte Erro-
meri Egunera, eta goizetik jantzi
tradizionalekin parte hartzera
gonbidatu dituzte. Eguraldi txa-
rra egingo balu, emanaldiak fron-
toian egingo dituztela esan dute.

Erromeri Eguna
izango dute etzi,
Lizartzan
Otsolar dantza taldeak
egun osoko festa
antolatu du; inguruko
herrietako dantza
taldeak ere ariko dira
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2 Agenda

GAUR

DEIALDIAK
pAlegia.Sutarri  Dantza Talde-
ak datorren ikasturterako matri-
kula epea irekia du 6 urtetik go-
rakoentzat. Izena, kultur etxean
eman behar da, hilaren 13a bai-
no lehen.
pIbarra. Ibarrako Udalak lan
poltsa bat sortuko du lehiaketa-
oposizio bidez, udaleko obra
lan-taldean sortzen diren beha-
rrei erantzuteko. Eskaerak aur-
kezteko epea, hilaren 20a arte-
koa da, eta udaletxeko erregis-
tro bulegoan egin beharko da.
pGaztelu.Ekainaren 21ean, Pi-
rritx, Porrotx eta Marimotots
pailazoen emanaldia izango da
Gazteluko jolastokiaren alde.
Sarrerak salgai 6 euroren truke:
Tolosako Orbelan, Ibarrako
Sendi Ekintzan, Alegiako Route
33n eta Gazteluko udaletxean.
pTolosa.Miarritzen iheslarien
aldeko ekitaldia ekainaren
15ean izango da. Bertara joate-
ko autobusak aterako dira, eta
apuntatzeko aukera ohiko le-
kuetan jarri dute.
pTolosa.Sanjoanak prestatze-
ko, jai batzordearen bilera,
Abastosen, 19:00etan.
pTolosa.Ekaineko azken larun-
baterako kantu jirarako, hilaren

2 Farmaziak

GAUR

pIbarra. Iturrioz Lete, Izaskun.
Euskal Herria,3.
Telefonoa: 943 67 09 15  
pLeitza.Plaza M.T.
Elbarren 36.
Telefonoa: 112.

HITZAk ez du bere gain 
hartzen egunkarian 
adierazitako esanen eta 
iritzien erantzukizunik.

29an, entsegua egingo dute,
gaur, 20:00etan, musika esko-
lan.
pTolosa.Tolosako Eduardo
Mokoroa  musika eskolan izena
eman nahi dutenek, gaurtik au-
rrera dute aukera. Astelehenetik
ostiralera bulegoak zabalik
izango dira, 10:00etatik
13:30era. Informazio gehiago
943 65 15 93 zenbakian.
pTolosa.Artekin elkarteak eta
Tolosako Udalak Udapasa Ar-
tistikoak antolatu dituzte, musi-
ka eskolan. Izena emateko az-
ken eguna hilaren 15a da. Lau
urtetik 12 urtera arteko gazte-
txoek parte hartu dezakete. In-
formazio gehiago eta izen-
emate orria www.artekinelkar-
tea.com atarian, nahiz musika
eskolan bertan.
pTolosa.EAJk batzoki berria
inauguratuko du hilaren 16an.
Gaur, Ramon Labaienek hitzal-
dia emango du, 19:30ean, In-
pernu kalea 3an dagoen egoitza
berrian. Labaienek EAJren eta
Euskal Pizkundearen arteko
harremana aztertuko du.
pZizurkil.Zizurkilgo Ziotza Pilo-
ta Eskolan hilaren 14a bitartean
izena eman daiteke, 17:00etatik
18:00etara Intxaur Pilotalekuan
edo 609431265 telefono zen-
bakian.

Asier Imaz Tolosa

Laskorain Ikastolak eta Tolosako
Udalak lankidetza hitzarmena si-
natu dute. Tolosako ikastolak
urriaren 6an Kilometroak 2013
ekimena antolatuko du Tolosan,
eta ospakizun hori dela medio,

hainbat adostasun puntu lotu di-
tuzte bi aldeek. Ikastolaren eta
Kilometroen ordezkari gisa, Unai
Igartua eta Jone Urteaga gertura-
tu ziren udaletxera. Igartua Kilo-
metroetako koordinatzailea da,
eta Urteaga, Laskorain Ikastola-
ko zuzendaria. Tolosako Udal Go-
bernuaren izenean Ibai Iriarte al-
kateak egin zien harrera ikastola-
ko bi kideei. 

Lankidetza hitzarmenak hain-
bat puntu ditu. Alde batetik,
adostasunaren ondorioz, Tolosa-
ko Udalak Laskorain Ikastolari
herrian zehar hainbat lekutan

propaganda jartzeko baimena
ematen dio. Gauzak horrela, Kilo-
metroak 2013ko egitaraua edo
ekitaldi zehatzak herritarrek
modu zuzenagoan jaso ahal izan-
go dituzte. Bestetik, lankidetza
hitzarmenean diru laguntzen in-
guruko akordioa agertzen da.
Udalak, ondorioz, egitasmoa di-
ruz laguntzeko konpromisoa har-
tu du. Horrez gain, ikastolakoe-
kin egindako bilera eta sinadura
ekitaldiaren ondorioz, Kilome-
troak 2013ren harira antolatuta-
ko ikuskizunetarako bere azpie-
giturak utziko ditu udalak.

Udalak eta Kilometroak
2013k lankidetza
hitzarmena sinatu dute 
Tolosako Udalak
urriaren 6ko
egitasmoaren bat egin
du, hainbat laguntza
mahai gainean jarriz 

Ibai Iriarte, Unai Igartua eta Jone Urteaga Kilometroei begira lankidetza hitzarmena sinatzen. H ITZA


