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Joxan Lizarribar
omenduko 
dute euskal
kulturgintzako
hainbat
ahotsek
‘Sortuko dira besteak’
ikuskizunaren bigarren
birari ekin diote eta
emanaldia eskainiko dute,
bihar, 20:30ean, Tolosako
Leidor aretoan q3

Herritarren parte
hartzea arautzeko
ordenantza egingo
dute Zizurkilen
Tolosaldea Txukunek atez atekoari buruz
antolatu duen galdeketak ez dituela «baldintza
demokratikoak» betetzen salatu du udalak q4
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Kakun Etxeberria  Lizardi eskopetari konpainiako kidea

«Emakumeak
onartzen zituen elkarte
bat bilatu genuen» 
Lizardi eskopetari konpainia duela 30 urte sortu zuten emakumeek
Tolosan; San Joan jaien hasierako txupinazoa botako dute bihar q2

Bidegoianen
gasifikazio sare
berria hirugarren
urratsera iritsi da
Bidaniako herriguneko bizilagunek herriko 
gas deposituetatik lortu dezakete gasa;
udalak fase berriak egiteko asmoa duen arren,
aurrekontuek zeresana izango dute q6

Ibarran eta
Alegian
erakusketak
jarri dituzte
herritarren
gozamenerako
Txiribitu aisialdi taldearen
20 urteko ibilbidea dago
ikusgai herriko taberna eta
komertzioetan; Alegian,
Erretirodunen tabernan,
hileroko erakusketa dago q5
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LAN BILA

Etxeko lanetarako.Goizetan,
etxeko lanak egin edota haurrak
zaintzeko, emakume euskaldu-
nak bere burua eskaintzen du.
Autoa badauka. 943 69 68 82 /
606 52 19 92..

SALGAI

Etxebizitza Ibarran.Euskal He-
rria kalean, 50 m2ko etxebizitza
salgai. Berriztatzekodago, eta
prezioa 60.000 eurokoa da. In-
teresa dutenek, deitu 635 75 87
26 telefono zenbakira.

G Iragarki laburrak

Itzea Urkizu

Lizardi eskopetari konpainia sor-
tu zenez geroztik, urtero atera
izan da Kakun Etxeberria (Tolo-
sa, 1970), San Joan egunean. Ahiz-
pak unibertsitatean azterketa
zuela eta, haren lekua betetzea-
rren atera zen, 13 urterekin, lehe-
nengoz, tirorik bota ezin izan
zuen arren. 

Belaunaldi berriak ere sartu
dira emakumezkoen konpainia
honetan, eta San Joan jaiak abia-
raziko dituen txupinazoa botako
dute, bihar, duela 30 urte emanda-
ko pausoaren omenez.
Nola hartu duzue txupinazoaren be-
rria?
Oso ondo. Festetako zinegotziak
konpainiari buruz galdetu zidan
bilera batean, zergatia azaldu
gabe. Uste dut aukera bat baino
gehiago izan dituztela esku arte-
an, txupinazoa botatzeko, eta az-
kenean Lizardiko neskek bota-
tzea erabaki dute. Hurrengo egu-
nean deitu zidan gure iritzia
eskatzeko, eta egia esan ondo har-
tu dugu. Hasieran harritu egin gi-
nen pixka bat, gu konpainia
arrunta garelako. Baina, egia
esan, arrazoia pisuzkoa da: ema-
kumeok eskopetari moduan ate-
ratzeko haustura hura sortu ge-
nuen bere garaian, eta ilusioa piz-
ten digu hori gogora ekartzeak. 
Nolatan sortu zenuten Lizardi kon-
painia?
Inauterietan hainbat kuadrilla
batera atera ginen mozorrotuta,
eta gogoan dut bazkarian-edo
sanjoanen inguruan hizketan ari-
tu ginela. Neskek kantineraz ba-
karrik atera zezaketen, eta nahi

zuenak mezetara joan; bestela
kanpora joaten zen jendea, ez bai-
tzen giro handiegirik izaten. Bai-
na eskopetariek oso ondo pasa-
tzen zutela ikusten genuen kan-
potik, eta orduan sortu zen ideia:
«Nesken konpainia bat egingo
dugu». 
Inauteri-giroan sorturiko ideiak au-
rrera egin zuen,beraz.
Bai. Sanjoanak baino zenbait hi-
labete lehenago hiruzpalau lagun
elkartu eta udaletxera joan gi-
nen, eta neskek konpainia bat
osatuta irteteko aukerarik ba ote
genuen galdetu genien. Egia
esan, inork ez zekien ezer, ez zeki-
ten erantzuna baiezkoa edo ezez-
koa ote zen. Inon ez zuen jartzen
emakumeok atera genezakeela,
baina ez zegoen inon idatzita, guk
eskopetariz atera ezin genezakee-
nik ere.
Ordura arte nola osatzen zituzten
konpainiak?
Elkarteen kontua izaten zen or-
dura arte. Beraz, nolabaiteko
erronka bat jarri ziguten: gure
konpainia ordezkatuko zuen el-
karte bat aurkitzen bagenuen,
atera egingo ginela esan ziguten.
Horrexegatik izena du konpai-
niak Lizardi; garai hartan, ez da-
kit artean Ero Etxe elkarteak
emakumeak onartzen zituen baz-
kide gisa, baina Lizardi elkarteak
bai.
Lizardik, nolabait, izena eman zi-
zuen,beraz.
Bai. Gu bosgarren konpainiarik
zaharrena gara, eta gure aurreko
lau konpainiek elkarte bat ordez-
katzen zuten, edo elkarte baten
bidez ateratzen ziren. Guk, beraz,
emakumeak onartzen zituen el-

karte bat bilatu genuen. Gainera,
Lizardi elkarteko bazkide ziren
neska pare bat konpainian atera-
tzekoak ziren, beraz, horregatik
dugu izen hori.
Emakumeen belaunaldi berriek nor-
maltasun osoz parte hartzen dute
eskopetarietan. Zuen hastapene-
tan arazorik izan al zenuten?
Arazorik ez genuen izan. Nik uste
dut, hasieran ez zutela pentsatu-
ko aterako ginenik; ez ginela au-
sartuko pentsatzen zuten. Baina
entseguak egiten hasi ginen, eta
eskopetak armatzen ere ikasi ge-
nuen gure anaiekin edo aitekin.
Eta atera egin ginen azkenean.
Zailtasunik ez genuen izan, eta
desfilean azken konpainiaren
atzetik joaten ginen, antzinatasu-
naren arabera joaten baitira kon-
painiak kalean. 
Ondo moldatu zineten,beraz.
Txanda gurea zenean, nabaritzen
zen plazako isiltasuna handiagoa
izaten zela besteekin baino, eta ti-

roa botatzerakoan jendeak hiru
edo lau pauso atzera ematen zi-
tuen hasieran. Ez dakit zer pen-
tsatzen zuten egingo genuela! [ba-
rreak]. Baina hori da gogoan du-
dan kontu bakarra. Guk, gainera,

tentsioa izan genuen hasieran,
gauzak ondo egin nahi genituen.
Lizardi da emakumezko kapitaina
duen konpainia bakarra. Hori alda-
tuko al da noizbait?
Nik uste dut jendeari berdin izan-
go litzaiokeela emakume gehiago
kapitain balira. Hori alda dadin,
ordea, kapitain izan nahi duten
neskak egon behar dute. Horrez
gain, talde asko elkarteetatik ate-
ratzen direnez, eta elkarteetako
bazkideak gizonezkoak direnez,
ez dakit elkarteek onartuko luke-
ten kapitaina emakumezkoa iza-
tea. Baina gainontzeko kapitainei
dagokienez, badakit ez litzakeela
arazorik izango euren lekua nes-
ka batek hartuko balu.
Tolosakoa ezagututa, nola ikusten
dituzu beste hainbat herritako alar-
deak?
Ez dut ulertzen. Behar bada, nor-
baitek azalduko balit, konbentzi-
tuko ez nindukeen arren... Baina
ez dut uste ulertzea lortuko nuke-
enik. Tradizioak mantentzeko
kontu horiekin ez nago ados, eta
ez emakumeak baztertzen dituz-
ten tradizioekin bakarrik; lekuz
kanpo dauden tradizioek aurrera
egin behar dutela uste dut. Niri

Irun eta Hondarribikoa gaizki
iruditzen zait, batez ere, iritsi di-
ren lekuraino iristeagatik. Natu-
raltasunez jokatu izan balute, as-
paldidanik irtengo lirateke, han
ere, emakumeak. Baina gauza
asko nahastu dituztela uste dut,
eta ez bakarrik alardean emaku-
meek parte hartzea. Pena ematen
dit, eta hori konpontzea izugarri
kostako zaiela uste dut. 
Tolosako alardeak 25 urte beteko
ditu aurten, baina zuen konpainiak
30 ditu. Alardea, ofizialki, nola hasi
zen?
Gu irten ginen lehen urteetan,
konpainia bakoitza bere gisara
ibiltzen zen, eta ez zen gaur egun-
go ordena hori izaten. Korpora-
zioa ateratzen zenean tiroa bota-
tzeko geratzen ginen, eta besterik
ez. Konpainia guztiak elkartzea-
rena eta kapitain orokorra urtero
izendatzearena geroztik etorri
zen, duela 25 urte hain zuzen. 
Tolosako festa ezagunenak inaute-
riak diren arren, herrian indarra har-
tu dute azken urteotan sanjoanek.
Bai, festa guztiz desberdinak dira,
eta indar handia hartzen ari dira.
Gu ateratzen hasi ginenean, zer-
bait esatearren, konpainia bakoi-
tzean 25 kide inguru izango gi-
nen. Orain, berriz, badira 100 la-
gunetik gorako taldeak. Aurten
ere, guztira 13 konpainia aterako
gara.
Zuek zenbat izango zarete?
Azkenaldian 80 elkartzen gara,
eta aurten ere mantenduko gara.
Oso giro ona dugu, eta badakit
gainontzeko konpainia guztietan
ere hala dela; horregatik funtzio-
natzen dute gauza hauek. 

Kakun Etxeberria qLizardi eskopetari konpainiako kidea

Inauteri batzuetan otu zitzaien emakumeen eskopetari konpainia
sortzearena. Festa giroko ideiarekin udaletxera jo zuten, eta Lizardiko
neskek 30 urte daramatzate, jada, sanjoanetan parte hartzen.

«Ez zegoen inon idatzita,
guk eskopetariz 
atera ezin genezakeenik»

ITZEA URKIZU

«Haustura sortu
genuen bere garaian,
eta ilusioa pizten digu
hori gogora ekartzeak»

«Tiroa botatzerakoan
jendeak hiru edo lau
pauso atzera ematen
zituen hasieran»

«Jendeari berdin
izango litzaioke
emakume gehiago
kapitain balira»



Itzea Urkizu

Euskal kulturgintzako hainbat
belaunaldiren ahots eta hitzak
uztartuz osatu zuten iaz, Sortuko
dira besteak egitasmoa. Bigarren
bira abiatu berri da, eta Joxan

Lizarribar omentzeko baliatuko
dute ikuskizuna. Leidor aretoan
gozatu ahal izango da, bihar,
20:30etik aurrera. 

Joxeanjel Arbelaitz izan da,
hasieratik, birako sustatzailea,
eta euskal kantarien obrak zein
nazioarteko klasikoak berrera-
man izan dituzte taula gainera,
Joxan Goikoetxearen musika
zuzendaritzapean. 

Doinu hauekin batera, ordea,
literatur testuak, egokitutako
poemak nahiz itzulpen sortak
entzuteko aukera ere eskainiko

dute. Besteak beste, Sarrionan-
dia, Gandiaga, Amuriza, Artze,
Rolling Stones, The Beatles, Beni-
to Lertxundi, Ruper Ordorika,
Mikel Laboa, Janis Joplin, Her-
tzainak, Zea Mays, Errobi, Ken
Zazpi, Zaldibobo eta beste hain-
bat artisten kutsuak beteko du,
beraz, Leidor aretoa.

Iazko biran ere, egungo euskal
kantagintzako Pier Paul Berzaiz,
Eñaut Elorrieta, Petti, Arantxa
Irazusta, Alex Sardui nahiz Mikel
Urdangarinen ahotsak aritu
ziren Sortuko dira besteak proiek-

tuaren baitan, kantuan. Ekin
berri dioten bira berri honi,
ordea, ahots berriak ere batu
zaizkion, eta horrela, Olatz Prat,
Estitxu Pinatxo eta Mixel Ducau
ere taula gainean ikusteko auke-
ra izango dute, bihar, Leidorrera
bertaratzen direnek.

Egitasmoaren alde musikale-
tik aurpegirik literarioenera
joanda, Harkaitz Cano idazlea eta
Amets Arzallus bertsolaria aipa-
tu behar dira. Emanaldian barre-
na, espreski Sortuko dira besteak
egitasmorako egindako hitzak
irakurriko dituzte eurek. 

Ahots eta hitz hauei doinua
jarriko dietenak ere badira, eta
Oriol Flores, Xanet Arozena,
Miren Zeberio, Txema Garces,
Luis Fernandez, eta Nika Bit-
chiasvil ariko dira jardun horre-
tan. 

20:30ean hasiko da, bihar, ema-
naldia, eta sarrerak eskuragarri
daude jada, www.kutxasarre-
rak.net helbidean. 

Euskalgintza areto batean
Pasa den apirilean hil zen, ordura
arte Berria taldeko presidente
izan zen Joxan Lizarribar altzota-
rra, 62 urterekin. 

Urte horietan guztietan hain-
bat jardueretan aritua zen, baina
euskalgintzari eta kulturari
emandakoak bereizten zuen
Lizarribar. Hori horrela, Sortuko
dira besteak egitasmoko bigarren
bira, Lizarribar omentzeko balia-
tuko dute.

Leidorreko emanaldia, gaine-
ra, berezia izango da, kontzertua-
ren antolakuntza babesten duen
Berria egunkariak bihar bertan
beteko dituelako, zehazki, 10
urte. Horrela beraz, Lizarribar
gogora ekartzeko emanaldia,
Berriaren urteurrena ospatzeko
bide ere izango da, eta baita dato-
rren urriaren 6an Tolosan ospa-
tuko den Kilometroak jaia giro-
tzeko ere, hauek ere babestu
baitute ikuskizuna. 

Joxan Lizarribar oholtzatik
omenduko dute, ‘Sortuko
dira besteak’ ikuskizunean
Kulturgintzako
egitasmoaren bigarren
birari ekin diote, eta
bihar Leidor aretoan
ikusgai izango da

‘Sortuko dira besteak’ egitasmoaren bigarren biran ahots berriek parte hartuko dute. HITZA
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Berazubi ondoko
pasealekua itxita, bihar

HIRIGINTZA ›Berazubi estadio-
ko obrak direla eta, Oria ibaia-
ren ondoko pasealekua itxita
egongo da, bihar, 09:00etatik
13:00era bitarte. Izan ere, goiz
horretan pasealekua urbaniza-
tzeko lanetan ariko dira. Beraz,
Berazubi plaza eta Iurreko etxe-
en arteko tartea itxita egongo
da.

San Joan eguneko
elizkizunak

ERLIJIOA ›San Joan bezperan,
20:00etan, Arrameleko elizan,
bezperetako elizkizuna izango
da. San Joan egunean, berriz,
meza nagusia egingo dute
Santa Maria parrokian,
10:00etan. Ondoren, ohiko pro-
zesioa egingo dute Alde Zaha-
rrean barrena. Azkenik,
16:45ean bigarren bezperak
izango dira Santa Maria parro-
kian eta, jarraian, Arrameleko
elizan konpletak egingo dituzte.

Elikagaiak manipulatzeko
txartela lortzeko saioak

GIZARTEA ›Tolosaldean
Ikastn-ek antolatuta, elikagaiak
manipulatzeko txartela eskura-
tu ahal izateko bi saio izango
dira, datorren astean, hilaren
25ean eta 26an. Saioak
15:30etik 19:00etara bitarte
izango dira, eta langileei zuzen-
duriko doako saioak izango dira.
Izena eman behar da aurrez.

Udako zine saioetarako
bonuak salgai

KULTURA ›Uda honetan Leidor
aretoan eskainiko dituzten fil-
mez gozatzeko bonuak eskura-
garri dira, jada. Uztailean zazpi
pelikula eskainiko dituzte, eta
irailean, berriz, bost film izango
dira ikusgai. Horrela, beraz,
uztaileko filmak bakarrik ikusi
nahi dituenak, 8 euroren truke
erosi ahal izango du bonoa, zine
saioen aurretik. Uda osoko zine
egitarauaz gozatu nahi duenak,
berriz, 12 film 13 euroren truke
ikusi ahal izango ditu. Aipatze-
koa da, datorren osteguneko
Testigos de un tiempo maldito
filma dohainik eskainiko dutela.
Informazio gehiago, www.tls-
bat.net web atarian.

Gaur izango da, KMK bideo
lehiaketako sari banaketa

GIZARTEA ›KMK 13ko ikasle
batzordeak antolaturiko bideo
lehiaketaren sari banaketa gaur
izango da, 20:00etatik aurrera,
kultur etxeko gazte topagune-
an. Lau bide iritsi dira finalera,
eta bi sari banatuko dituzte.

DLaburrak

u Gutuna

San Joanak... Joxelu gabe!
Bihar San Joan jaiei hasiera
emango diegu, suziria eta kan-
pai hotsaren laguntzaz. EAJ-
PNVren zinegotzioi burura da-
torkigun lehen irudia Joxelu An-
dueza lagunarena da,
hainbeste oroitzapen hain mai-
teak zituen San Joanei lotuta.

Igande arratsaldea, elkartuko
gara iaz bezala eta  elkarrekin
joango gara Arramelera beti
egin izan dugun bezala San
Joan bezperan, San Joan Kape-
ran, bezpera eta konpletak.

San Joan jaiak hasiak dira, os-
tiraleko txupinazoaz. Handik
atera eta zerbait hartuko dugu
Santa Mariko sua ikusi eta salto
egitera joan aurretik. Sua, ura,
beldurra, poza, espirituak... de-

nok bertan, eskutik helduko zai-
tugu... eta jauzi egingo dugu, de-
nok batera! 

Hodeiertz eta Udaberriren
emanaldi bikaina ondoren, es-
pirituak uxatu eta indarberritu
gara sua eta kulturaren eskutik.
Ondo lo  egin!

Urte askotan saiatu zen Joxe-
lu Tolosak hain barneratuta   di-
tuen tradizioak mantentzen,
eta San Joan eguna zuen bere-
zietan bereziena, nola ez! Alka-
te soinuak esnatu gaitu, korrika
gosaldu eta bagoaz udaletxera.
Tiro eta txilibitu hotsak lagundu
gaituzte bide guztian.

Egun on. Musika banda  eta
txistulari dianak entzuten ditu-
gu, zein soinu alaiak! Goazen al-

datzera. Udalbatzako balkoira
aterako gara eta plaza zuriz eta
kolorez jantzita ikusiko dugu.
Kapitainaren agurra eta lehen
salbak entzungo ditugu. Oiloi-
purdia!

Kanpaiak deika hasi dira,
meza nagusia hastera doa...

Erraldoiak kokatu dira, kan-
paiak prest, eskopetariak... zer
esanik ez! Badator San Joan
atetik kanpora... eta hasi da bu-
rrunda, musika banda, txistula-
ri, eskopetari, bordon dantzari,
erraldoi, santu... guztiak bate-
ra...! Oiloipurdia!

Prozesioa.
Euskal Herri plazara iritsi gara,

denak ondo kokaturik, bakoitza
bere lekuan, aurten Lizardiko
emakume taldea nagusi, ea zo-
ria duten eta ongi ateratzen
zaien!

Atsedena. Lagun artean zer-
bait hartu eta bazkaltzera.

Bai ordua da! Aldatu eta Arra-
melera bezperetara. Ia aurten
San Joan zortzikoa abesten du-
gun!

Trianguloan aurreskua, sal-
bak eta bagoaz Zumardiandi-
ra, Bordon dantzariek tradizio-
ari jarraituz bertan egiten du-
ten aurresku eta dantzak
ikustera...

Joxelu. Saiatuko gara proto-
kolo eta tradizioa  zuk bezain
ondo jarraitzen, nahiz eta ondo-
an izan ez, hitz hauekin azaltzen
saiatu garen moduan, hala sen-
tituko zaitugulako une oro!

Aurrera nora joan jakiteko,
atzera begiratu behar da jakite-
ko nondik gatozen.

Gora Tolosako San Joanak!!!! 
pTolosako EAJ-PNV udal taldea.
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Mikel Iraola Zizurkil

Zizurkilgo Udaleko Bilduko zortzi
hautetsiek asteburu honetarako
Tolosaldea Txukunek deitutako
herri galdeketak «gutxieneko bal-
dintza demokratikoak ez dituela
betetzen» salatu dute. 

Boto delegatua baliozkotzat jo-
tzea ez dela zilegi esan dute, «edo-
nork edonoren botoa eman baite-
zake». Bestalde, banatu diren bi
paperetatik bat gezurretan oina-
rrituta dagoela adierazi dute: «pa-
pera eta plastikoa nola bilduko di-
ren oraindik ez dagoela erabakita
diote, eta hori ez da horrela, uda-
lak hasieratik eman baitzien he-
rritarrei bi frakzio hauek atez ate
bilduko zirenaren berria». 

Inbertsio guztiak egin ondoren
galdeketa antolatzea «axolagabe-
keria ekonomiko galanta» dela
azaldu du Nerea Lizarraga alkate
ordeak. Dena den, galdeketa au-
rrera eramateko borondatea izan
duela gaineratu du: «galdeketa
egiteko prest agertu da udala, bai-
na baimena emateko baldintza
bakarra jarri zuen, zizurkildar bat
arduradun izendatzea. Astebete

pasa da eta ez digute erantzun ere
egin». 

Hori dela eta, Bilduk EAJk har-
tutako jarrera salatu nahi izan du:
«Zizurkildarrek badakite EAJk
deitu duela kontsulta, eta harroke-
ria eta errespetu falta izugarria
erakusten ari da. Udalak eskatu
nahi dio akusazio merkeak alde
batera utzi ditzala herritarren ar-
tean egoneza sortzea helburu du-
ten gezurrekin ez baikoaz inora». 

Partaidetza arautuko dute
Bestalde, udal gobernuak herrita-
rren parte hartzeko tresna ezber-
dinak, tartean herri kontsultak,
arautuko dituen ordenantza bat
egiteko bideari ekin diola jakina-
razi du. «Oraingo indefinizio egoe-
rarekin amaitu nahi dugu, eta iku-
sirik 35 urtez euskal instituzio ez-

berdinetan agintzen egon eta gero
EAJ herritarrei entzuteak duen
garrantziaz jabetu dela, PSErekin
batera ordenantza horren sorre-
ran parte hartzeko dei egiten die-
gu». 

Hobetzeko konpromisoa
Atez atekoa, sistema malgua dela
azaldu du udalak, eta hobetzeko
aukera badela. Horregatik, sei hi-
labeteko epean herritarren iritzia
jaso, berrikuspena egin eta eska-
tzen diren aldaketak egiteko kon-
promisoa hartu du. Bitarte horre-
tan, «sistema probatzea» eskatu
du: «hondakinen %80a birzikla-
tzeko ezinbestekoa da herrita-
rren laguntza, eta egiten duten
ahalegina eskertu nahi diegu. Au-
rreiritiziak alde batera utzi eta
aukera bat eman behar zaio».

Galdeketak «baldintza
demokratikoak ez dituela
betetzen» salatu du udalak
Zizurkilgo Udalak
herritarren parte
hartzea arautuko duen
ordenantza bat egiteko
bideari ekin dio

Zizurkilgo Bilduko zortzi hautetsiak agerraldian. M. IRAOLA

Mintzalaguna egitasmoaren eta euskara ikastaroen ikasturtearen
amaiera gisa,afari-merienda egin zuten herrian euskara maila ezber-
dinetan ikasten ari diren ikasleekin,Banaiz Bagara taldearekin ari di-
ren etorkinekin eta laguntzaileekin.Afaria Irrintzi elkartean egin zuten
eta herrialde ezberdinetako jakiak dastatu ahal izan zituzten.Ondo-
ren,euskal kantak abestu eta dantzatzen ibili ziren.Bien bitartean,
udalak euskara ikasten ari diren ikasleei eta musu-truk laguntzen ari
direnei eskerrak eman zizkien egiten ari diren ahaleginagatik. HITZA

AFALTZEN ERE EUSKARAZ

Irudia qAmasa-Villabona

M. Iraola 

Aurreko urteetan egin duen beza-
la, Banaiz Bagara elkarteak, eus-
kara etorkinentzat eskuragarri
jartzeko antolatzen dituen jardue-
rek udan ere jarraipena izango
dute. Aurtengo edizioan euskaraz-
ko ibilaldiek izango dute protago-
nismoa, ibilian euskara praktika-
tzeko asmoz.  

Norabide eta gai ezberdinetako
ibilaldiak antolatu dituzte, herria,
edo inguruko mendi, berdegune
eta parkeak ezagutzeko. Ibilaldi
horietako batzuk, gai jakin bati lo-

tuak izango dira, hala nola, garai
edo herriko pertsonai bati. Baina
ibiltzeaz gain, kantu saioak, kiro-
la, dantza eta jolasak ere eskain-
tzen ditu egitasmo honek. 

Ibilaldi hauen helburu nagu-
siak bi dira: euskaraz hitz egin eta
hiztegi berri bat ezagutu eta lan-
tzea alde batetik; eta bertako jen-
de euskaldun gehiago ezagutzeko
aukera izatea bestetik. 

Datorren astelehenean, hilaren
24an, hasiko da udako programa
martxan Amasa-Villabonan, eta
astelehenero bilduko dira abuz-
tuaren 5a bitarte. Abiapuntua
Gaztelekua izango da, 19:45ean.
Tolosan, berriz, asteazkenero bil-
duko dira hilaren 26tik hasita,
abuztuaren 7ra bitarte. Kultur
etxetik abiatuko dira 19:30ean. Ibi-
laldi bakoitzak, gutxi gorabehera
ordu beteko iraupena izango du.
Parte hartzea doakoa eta irekia da.

Datorren astean
hasiko dira Banaiz
Bagarako ibilaldiak
Abuztuaren hasierara
bitarte,astelehenetan
bilduko dira Amasa-
Villabonan,eta
asteazkenetan Tolosan

M. Iraola Amasa-Villabona

Martxan da urtero bezala Behar
Zana Elkarteak antolatzen duen
Santio Jaietako eskuz binakako
afizionatuen pilota txapelketa. 

Euskal Herri osotik etorritako
24 bikotek hartuko dute parte txa-
pelketan. Gehienak gipuzkoarrak

dira, 16 hain zuzen. Nafarroatik
beste lauk parte hartuko dute, eta
Araba eta Iparraldetik bina bikote
izango dira. 

Partida guztiak astearte eta os-
tegunetan jokatuko dira 18:30etik
aurrera Behar Zana pilotale-
kuan, eta uztailaren 27an, herriko
jaien barnean, amaituko da.

Bestalde, paleta goma txapel-
keta, federatu gabekoentzako es-
kuzko txapelketa eta frontenise-
koa ere hasi dira. Paletan 14 biko-
tek hartuko dute parte, federatu
gabeen mailan seik, eta fronteni-
sean 19k. Astelehenetik ostirale-
ra bitartean jokatuko dira maila
ezberdinetako partidak.

Hasi da Santio Pilota Txapelketa
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Sortuk herri batzarra
egingo du Ibarran, gaur

IBARRA ›Ibarrako Sortuk herri
batzarra egingo du gaur
19:30ean, Subegi kultur elkar-
tean. Foro sozialaren gomen-
dioen inguruan hitz egingo dute
bertan, eta ezker abertzaleko
kide guztiei bertara agertzeko
eskatu diete.

Mus eta Eskoba
Txapelketa Subegin, bihar
IBARRA ›Subegi kultur elkarte-
ak udako egitaraua aurkeztu
du, eta lehen ekitaldia ostiral
honetan bertan izango da.
22:30ean, Mus eta Eskoba Txa-
pelketa jokatuko dira. Saritan
inskripzioa banatuko dute.
Izena emateko unean bertan
joan behar da Subegira. Ibarra-
ko elkartetik inguruko herritar
guztiak gonbidatu dituzte Mus
eta Eskoba Txapelketan parte
hartzera.

Ezohiko bilkura egingo du
udalbatzak gaur goizean 
AMEZKETA ›Udalbatzak ezohi-
ko bilkura egingo du gaur goize-
an Amezketako udaletxean.
11:30ean hasiko da batzarra, eta
bertan sei gai aztertuko dira.
Hauen artean, Espainiako
gobernuak Euskal Autonomia
Erkidegoan duen ordezkariaren
inguruko mozioa eztabaidatuko
da, horrez gain, bake epailea
eta bere ordezkoa aukeratuko
dute, ondorengo lau urteetara-
ko.

DLaburrak

A. Imaz 

Alegian eta Ibarran erakusketak
jarri dituzte gero eta ohikoagoak
bilakatzen ari diren erakusleiho-
etan, hau da, taberna eta komer-
tzioetan. Alegian hilero bezala,
Erretiratuen tabernan margola-
nak daude ikusgai. Ekainean, he-
rriko artista bati eman diote leku-
koa, nahiz eta honek, komunika-
bideetan bere izena agertzerik
nahi izan ez duen. Erakusketan
koadroak salgai daude, eta bertan
lortzen den diru guztia Etiopia
Utopia proiektura bideratuko da,
margoen egilearen esanetan.  

Alegiarra duela gutxi sartu zen
margogintzan, «erretiroa hartu
ondoren». Tolosako kultur etxe-
an ikastaroak hartzen hasi zen,
eta bigarren urtearen bueltan,
bere lehen erakusketa jarri du he-
rritarren aurrean. Gai guztien in-
guruan margotzen duela dio, «bu-
rura etortzen zaidana izaten dut
gaia, eta ez ezer berezirik». 

Etiopia Utopia proiektuaren in-
guruan galdetuta, gobernuz kan-
poko erakunde honi laguntzen
urteak daramatzala dio alegia-
rrak, eta erakusketa honekin
bere ekarpen txikia egin nahi
izan diola gaineratzen du. 

20 urteko argazki bilduma
Ibarrako Txiribitu aisialdi taldea
20. urteurrena ospatzen ari da
aurten, eta urte guztian zehar,
hainbat ekimen antolatu ditu.
Azkena, erakusketa bat da. Iba-
rrako komertzio eta tabernetan
urte guzti hauetako historia kon-
tatu nahi izan dute, eta horretara-
ko argazkiak zintzilikatu dituzte;
20 urteko ibilbidea laburbiltzen
duten irudiak.  

Herritarrek Txiribitu aisialdi
taldea gertutik ezagutzeko auke-
ra izango dute modu honetan,
bertatik igaro diren haurren ar-
gazkiak ikusiz. Askok, etxekoen
bilakaera nolakoa izan den ikusi-
ko dute irudi horietan oinarritu-
ta. 

Erakusketa aste honetan jarri
dute, eta bi asteko iraupena izan-
go duenez, ekainaren amaiera bi-
tarte, Txiribitu aisialdi taldearen
20 urteko ibilbidearen argazkiak
ikusgai egongo dira Ibarrako txo-
ko guztietan. 

Erakusketek
erakusleiho
berrietara egin
dute salto
Alegian herritar baten
margoak daude ikusgai
Erretiratuen tabernan;
Ibarran Txiribituren
historia ikus daiteke

Txiribitu aisialdi taldearen argazki erakusketari begira herritarrak Ibarrako Zubiaurre tabernan. A. IMAZ

Alegiako Erretiratuen tabernan herritar baten margolanak daude ikusgai hilabete honetan. A. IMAZ

Margoekin ateratzen den diru guztia Etiopia Utopia erakundearentzat izango da. A. IMAZ



Asier Imaz Bidegoian

Bidegoiango Udalak gasa bana-
tzeko sare berriaren hirugarren
fasea amaitu dela iragarri du.
Gasifikazio lanei esker, Bidania-
ko alde zaharreko bizilagunek
eskura izango dute euren etxee-
tan gasa herriko deposituetatik
hartzeko aukera. «Egin diren
lanei esker, herriguneko bizilagu-
nek dagoeneko gasa euren etxee-
tan dute. Lan hauek ez dira erra-
zak izan, alde zaharrean eskuz
egin behar izan baitira», azaldu
dute Bidegoiango Udaletik.
Eskuz egitearen arrazoiak, lur
azpian lehendik zeuden azpiegi-
turak izan dira, hala nola, argite-
ria, ubideak eta abar. 

230 metro inguruko ibilbidea
hartu dute lanek, hau da, balioa-
nitzeko zentroaren ingurutik
Bidaniako plazarainokoa. Uda-
lak proiektua aurkeztu zuenean,
Egurki enpresa izan zen lanak
egiteko aukeratua izan zen lehia-
kidea. 44.000 euro inguruko
aurrekontua aurkeztu zuen, eta
lanak bi hilabeteren bueltan
amaitu dituzte. Apirilean azpiegi-
tura berria, eta gas banaketa
sarearen hirugarren fasea amai-
turik zegoen. Lan hauek Eusko
Jaurlaritzaren laguntza izan
dute, aurrekontuaren %46aren
kargu egin direlarik. 

Herrian gasa bizilagunen esku-
ra jartzeko asmoak ez dira lehen
hiru fase hauekin amaitzen, edo
udalak ez du behintzat horretan
amaitzerik nahi: «Etorkizunean
beste fase batzuk egin nahi ditu-
gu, Tolosaldeko zatira eta Goia-
tzeko nahiz Bidaniako herrigune-
etako etxe guztietara iritsiz.
Helburu hauek lortzeko gogoa ez
da falta, aurrekontuak osatzeko
zein aukera dauden ikusi behar-
ko da, ordea». Diru laguntzek
zeresana izango dute, beraz, hiru-

garren fasetik haratago joateko
proiektuak egiterako orduan.

Lehen hiru faseak
Gasifikazio sarea berritzen
2008an hasi zen Bidegoiango uda-
la, gasa kanalizatu eta herriko de-
posituetatik, ahalik eta herritar
gehienei baliabide hori eskaintze-
ko helburuarekin. Azken urtee-
tan egin diren etxeek aukera hori
izan bazuten, baina zaharragoe-
tan, norberak bere aldetik kon-
pondu behar izaten zuen, bonbo-
na edo gasoila eta abarren bidez.
Egin diren fase desberdinei esker,
herri deposituetatik gasa hartze-
ko aukera gero eta herritar gehia-
gok dute. 

Lehen fasean, Bidanian zeuden
herriko deposituetatik kanaliza-
zioa Goiatzeraino eraman zuten.
2011n, bigarren fasearekin hasi zi-
ren, eta honen barruan, bi proiek-
tu egin zituzten. Ordura arte, he-
rri deposituak Bidanian zeuden,
herrigunean eta ikastetxe publi-
kotik gertu. «Kokapen hori ez zen
egokia ikusten, eta herrigunetik
urrunago jartzea erabaki zen»,
esan dute udaletik. Gauzak ho-
rrela, Goiazko hilerriaren ingu-
ruan egin zuten depositu berria-
ren kokalekua. Hau, bigarren

fase honen lehen zatia izan zen,
eta ondoren, bigarren azpiegitura
etorri zen. Depositu berrien koka-
lekutik bidea zabaldu zuten Goia-
tzeraino, bi guneak lotuz. 

Apirilean amaitu zen hiruga-
rren fasea ez da aurreikusi zuten
bezain erraza izan, lanak «korapi-
latu» egin baitira, guneak berak
dituen ezaugarriengatik. Helbu-
rua, Bidaniako herrigunera iris-
tea zen, eta astiro baino ziur, hel-
burua lortu da. 

Urrats berria eman dute
Bidanian gasa herrigunera
eraman ahal izateko 
Etorkizunari begira
Goiatz eta Bidaniako
herrigune guztira
zabaldu nahi dute gasa
eskuratzeko aukera

Udaletxe ondoko bidean egin dituzte gasifikazio lanak, eskuz. A. IMAZ
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Auzokonpostazank!

A
spaldian pelma xamarra
nabil konpostajearen gai
honekin. Baina gaur

egun gure Tolosaldea maitean
puri-purian dabilen gaia da, eta
zutabe honetan beti gabiltza labe-
tik atera berriak diren gaiei hel-
tzen. Beraz, hurrengo zutabe
xume hau, auzokonpostari bu-
ruzkoa izango da, ziur nago ira-
kurleen artean badaudela eta au-
zokonpostatzaile finak!

Gutako askok, zoritxarrez, ez
dugu gure etxean lorategi edo
partzelarik, eta nahi izanda ere,
ezin dugu konpostajea gure etxe-
an egin. Badaude etxeko balkoian
erabili daitezkeen konpostagailu
txikiak, baina ez ditut gustuko.
Konpostajerik hoberena, lurpeko
xomorro txikien laguntzaz egiten
dena da eta gure balkoiko zoruan
ezin bilatu xomorrorik! 

Balkoiko konpostagailu haue-
tan, mikroorganismo eta intsek-
tu hegalariek egiten dute konpos-
tajea, gure balkoiraino iristeko
ahalmena duten bizidun baka-
rrak, hegalariak eta berauei pega-
tuta dauden bizidun ñimiñoak!
Batzuk, zizareak gehitzen dituzte
konpostagailu barrura, baina
pentsa zizare hauek ezingo dutela
konpostagailutik lurpera ihes
egin eta momenturen batean
gure konpostagailu barruko gi-
roa ez bada beraientzat egokia,
bertan hilko dira. Gainera, zer
esanik ez, konpostajearen ondo-
rioz sortzen diren urak, konposta-
gailu barruan geratuko direla edo
are okerrago, gure balkoitik behe-
ra joango direla burusoil baten
gainera, misil baten moduan.

Horregatik naiz lurrarekin
kontaktuan dauden konpostagai-
luen aldekoa: erabilgarriak dira,
erosoak eta partzela txiki batean
ipini ahal dira. Azken batean, xin-
pleak dira!

Auzokonposta egiten dutenak,
beren etxeetan partzelatxorik ez
duten jendea da. Udalek partzela
bat uzten diete eta bertan ipin-
tzen die auzokonpostajerako
muntaia guztia: konpostagai-
luak, aireztagailuak eta material
egituratzailea. Eta guzti honen
hoberena, «aditu» baten bisita ja-
sotzen dutela auzokonposta nola
egin erakutsiz. 

Ez dira 300 litroko konpostagai-
lu txikiak erabiltzen, 700 litroko
konpostagailu handiak baizik.
Zortzi familiez osatutako taldeak
edo kofradiak osatzen dira, eta ko-
fradia bakoitzak horrelako bi
konpostagailu erabiltzen ditu.
Bat betetzen denean, konposta

«zahartzen» uzten da eta bitarte-
an bigarrena erabiltzen da.

Aipatzekoa da, kofradia bakoi-
tzean, badagoela pertsonaia bat,
niretzat heroi bat dena: kofradia-
arduraduna. Pertsona hau, bo-
rondate handiko gizaseme-alaba,
bere kofradiaren konpostagai-
luak gutxienez astean behin ai-
reztatzeaz arduratzen da, mate-
rial egituratzailea falta ez dadin
erne egoten da, eta edozein gora
behera bada, udalera abisatzen
du. Pertsona hau heroi bat da kon-
postatzaileen munduan... nik
uste, elizan santuen artean alda-
retxo txiki bat egitea merezi due-
la. Ziur zuen buruan, «jubilatuta
zegoken baten bat izango dek»
pentsatzen ari zaretela, eta jubila-
tu asko kofradia-arduradun diren
arren, mota eta egoera sozial ez-
berdinetako kofradia-arduradun
bikain ugari ikusi ditut. 

Konpostaje guztietan bezalaxe
auzokonpostan ere, aireztatzeaz
gain, organikoa puska txikietan
bota behar da eta materia egitura-
tzailea erabiltzea beharrezkoa da.
Baina, konpostagailu txikietan
%50a erabiltzen den bezala, auzo-
konpostan %25a erabiltzea go-
mendatzen dugu. Auzokonposta-
ren erabiltzaileen ohitura izaten
baita, material egituratzaile
gehiegi botatzea, eta 700 litroko
konpostagailutzarra hilabetean
betetzea. 

Horrelakoxeak gara!
Zure auzoan, auzokonposta

egiteak badu abantaila bat: zure
auzokideekin harremanak egiten
dituzula, eta gaur egungo gizarte
erdi autista honetan, benetan pre-
ziatua den abantaila da. 

Mila esker auzokonposta buru-
tzen duzuen auzokonpostatzaile-
ei. Auzokonposta konpostaje pu-
blikoa baita, edozein pertsona
hurbil daiteke bertara: «Horrek
usain txarra zeukak!»; «Zikinkeri
earra jarri dezue hor...!»... eta ho-
rrelako esaldiak esatera. Auzo-
konpost prozesu egoki bat erama-
tean, konpostajearekin guda per-
tsonala duen jende honi,
konpostajea bideragarria dela
erakuste baitiozue. 

Aupa zuek! 
Herri asko dira gurean auzo-

konpostaren abentura honetan
daudenak, besteak beste, Aduna,
Ibarra, Villabona, Lizartza... eta
ugari hasiko direnak etorkizune-
an. Auzokonposta herriarentza-
ko balio sozial bat da, ikasi egiten
dugu, auzokideekin biltzeko
gune bat sortzen dugu, harrema-
nak estutzen ditugu eta ziur per-
tsona oso interesgarriak topatzen
ditugula etxetik bi pausora. 

Beraz... animatu eta auzokon-
postazank!

Horrez gain, zuen iritzi eta za-
lantzak jasotzea asko interesa-
tzen zaidanez, inongo lotsarik
gabe idatzi ondorengko helbide
elektronikora: bioaniztasune-
tik@hotmail.com.

Bioaniztasunetik
Jon Ander Galarraga
Biologoa

ORAIN ARTEKO FASEAK

pLehen fasea.2008an Bida-
niako deposituetatik Goiatzera-
ko bidea egin zen.
pBigarren fasea.Alde batetik,
deposituak edukitzeko kokale-
kua aldatu zen, Goiatz-ko hile-
rriaren inguruan gune berria ja-
rriz. Bestetik, gune berri hori
Goiatzekin lotu zen, kanalizazio
berri batekin. Fase hau 2011n
burutu zuten.
pHirugarren fasea.2013ko api-
rilean amaitu ziren lanak, eta
horrela, Bidaniako herrigunerai-
no eraman dute gasa.

GGasaren sare berria

Lanak «korapilatu»
egin dira, zati
batzuetan eskuz egin
behar izan dituztelako

Fase gehiago jarri nahi
ditu martxan udalak,
baina dirulaguntzek
zeresana izango dute



Iñigo Terradillos 

Tolosan iragan asteburuan eki-
taldi ugari izan ziren San Joan
jaiak gertu direla iragarriz. Bada,
ez da Tolosa sanjoanak ospatzen
dituen eskualdeko herri bakarra.
Abaltzisketan eta Belauntzan
bihartik astelehenera bitarte ha-
maika ekitaldi izango dituzte he-
rritarrek, jan-edanak eta musi-
kak hutsik egin gabe. 

Abaltzisketaren kasuan, bihar
gauean barrikotearekin ekingo
diete jaiei. Norberak eman behar-
ko du jatekoa, eta afalostean Ku-
pela taldearen kontzertuaz goza-
tu ahalko dute. Etzi goizean ume-
entzat jolasak jarriko dituzte, eta
gauean, sagardo aukera zabala ja-
rriko dute. Kasu honetan ere, afa-
ria norberak eman beharko du.
Afalostean trikiti doinuak izango
dira berriro, Unsain anaiekin.

Igandean, berriz, kirol jardue-
rak izango dira. Goizean futbol
partida izango da, eta arratsalde-
an, zaldi lasterketa eta herrita-
rren arteko jokoak. Ondoren,
dantza saioa eskainiko dute herri-
ko gazteek, eta gauean dantzaldia
izango da. Astelehenean, trikiti-

Abaltzisketan 
eta Belauntzan 
San Joan jaiei
ekingo diete bihar
Astelehenera bitarte
hamaika ekitaldi izango
dituzte, jan-edanak eta
trikitixa emanaldiak
nabarmentzen direlarik

Belauntzako jaietan, hamaiketakoa egiten herriko tabernan; Abaltzisketan, haurrak arpegia margotzen. M.U./A.I.
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ABALTZISKETA

EKAINAK 21,OSTIRALA
p21:00.Barrikotea herriko pla-
zan (afaria norberak eraman-
da).
pOndoren.Erromeria Kupela
taldearekin.

EKAINAK 22,LARUNBATA
p10:00.Ume jolasak (ohe elas-
tikoak, apar festa…).
p15:30.XI. Mus Txapelketa.
p21:00.Sagardo dastaketa he-
rriko plazan (afaria norberak
eramanda):  Larrarte, Isastegi,
Rufino, Etxeberria, Zalbide, Be-
giristain, Sarasola, Aburuza, Za-
bala, Urbitarte, Itsasburu.
pOndoren.Erromeria Unsain
anaiekin.

EKAINAK 23,IGANDEA
p10:30.Futbol partida.

p18:00.Zaldi lasterketa Amez-
ketatik Abaltzisketara.
pOndoren.Herritarren arteko
jokoak.
p21:00.San Joan dantza eta
soka dantza, herriko gaztetxoen
eskutik.
pJarraian.Dantzaldia, Gugaz
taldearekin.

EKAINAK 24,ASTELEHENA
p11:00.Meza nagusia.
pOndoren.Herriko gazteen tri-
kitixa emanaldia.
pBitartean.Jubilatuentzako
hamaiketakoa.
p13:00. IX. Toka Txapelketa.
p18:00.Pilota partidak: Gazte-
txoak: Eneko Gorostidi-Beñat
Gorostidi Ugaitz Mujika-Ander
Balerdiren aurka. Gazteak:
Julen Otamendi-Joseba Gallu-
rralde Axier Alonso-Egoitz Go-
rostidiren aurka.

p21:00.Herri afaria (postrea
herriak jarriko du).
pOndoren.Kafea hartu bitarte-
an, Mikel Artola eta Unai Mendi-
zabal bertsolariak.
pJarraian.Festei amaiera ema-
teko, erromeria Elustondo anai-
arrebekin.

BELAUNTZA

EKAINAK 21,OSTIRALA
p22:30.Mus txapelketa Mar-
tintxo elkartean.

EKAINAK 22,LARUNBATA
p18:30. Igeldoko Lezkarri gan-
bera abesbatzaren kontzertua
San Joan elizan.
pOndoren.Urdaiazpiko moz-
keta eta dastaketa Iñaki Barrio-
laren eskutik.
pArratsaldean.Bereziartuaren
sagardoa txiritik egongo da.

GEgitarauak

p21:00.Herri afaria Gorka eta
Leirek alaitutako erromeriare-
kin.

EKAINAK 23,IGANDEA
pEgun osoan.Umeen jolasak:
puzgarriak, aparra eta abar.
p11:00.Meza.
p12:30.Umeentzat eltxetxo
hausketa.
p14:30.Umeentzat bazkaria
gurasoen laguntzarekin.
p17:30.Ume eta gaztetxoen pi-
lota partidak.
p19:30.Etxean egindako torti-
lla eta pintxo lehiaketa.
pTartean.Dantza latindarrak,
jendea dantzara animatzeko.
p21:00.Sua piztea, kanpai jo-
tzea eta suziriak.
pJarraian.Pintxo, tortilla eta
norberak ekartzen dituen mo-
kadutxoekin afari merienda, eli-
za ondoko mahaietan. Udalak

Bereziartuaren sagardoa txiritik
jarriko du guztientzat.

EKAINAK 24,ASTELEHENA
pEgun osoan.Umeen jolasak:
puzgarriak, aparra eta abar.
p09:00. Txistulariak, suziriak
eta kanpai jotzea.
p11:00.Meza nagusia.
pOndoren.Hamaiketakoa Ze-
berio eta Mañukorta bertsola-
riekin.
p12:00.Marrazki lehiaketa.
p17:30.Etorkizuneko eta profe-
sional ohien arteko pelota parti-
dak.
pOndoren.Toka txapelketa.
pArratsaldean.Zeraingo
Oiharteren sagardoa txiritik
egongo da.
p20:30.Saiheski jatea herriko-
entzat plaza inguruan, Pagadi-
ren soinuarekin alaituta, festei
bukaera emateko.

xa, hamaiketakoa eta toka izango
da goizean, eta arratsaldeko pilo-
ta partiden ostean, afaria izango
da. Festak amaitzeko bertso saioa
eta trikiti doinuak izango dira. 

Belauntzan, bestalde, mus txa-
pelketa jokatuko dute bihar, eta
etzi, Igeldoko Lezkarri ganbera
abesbatza izango da elizan ema-

naldia eskainiz. Ondoren, afalau-
rretik, urdaiazpikoa eta sagardoa
dastatu ahalko da, eta afalostean
erromeria izango da.

Igandean, jolasak izango dira
goizean, eta arratsaldean, pilota
partidak. Iluntzean, berriz, torti-
lla eta pintxo lehiaketan neurtu-
ko dira belauntzarrak, eta dan-

tzan aritzeko aukera ere izango
da. Suarekin batera jan-edana
izango da. Astelehenean, berriz,
hamaiketakoaren ondoren, ma-
rrazki lehiaketa egingo dute goi-
zean, eta arratsaldean pilota eta
toka izango dira. Saiheskia eta sa-
gardoa dastatuz, trikiti doinue-
kin amaituko dituzte jaiak.
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2 Agenda

GAUR

DEIALDIAK
pIbarra. Ibarrako Udalak lan
poltsa bat sortuko du lehiaketa-
oposizio bidez, udaleko obra
lan-taldean sortzen diren beha-
rrei erantzuteko. Eskaerak aur-
kezteko epea gaur amaitzen 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.Tolosako Eduardo
Mokoroa musika eskolan izena
emateko, bulegoak zabalik
daude astelehenetik ostiralera,
10:00etatik 13:30era.
pTolosa.Migel Soroaren oroi-
menezko I. Ogi Berri Pilota Txa-
pelketaren finalak hilaren 22an
jokatuko dira, Beotibar pilotale-
kuan. Sarrerak salgai daude au-
rretik 4 eurorengatik eta egune-
an bertan 6 eurotan. Sarrerak
gordetzeko deitu 688 61 18 51
zenbakira.
pTolosa.Tolosa Kantarik baz-
karia antolatu du hilaren
29rako, 5. urteurrena ospatze-
ko. Bazkaria norberak eraman
behar du eta antolatzaileek
mahaiak eta edariak prestatuko
dituzte. 7 euroan jarri dira salgai
bazkarirako txartelak Tolosako
Xirimiri kafetegian eta Babes
tabernan. Epea hilaren 21an bu-
katuko da.
pTolosa.Txosnagunean Solsti-
zio Jaia egingo dute bihar. Afari-
rako txartelak erosi nahi ditue-
nak, Raku eta Denak taberna-
tan ditu salgai.

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Egunekoa: Bronte Po-
sada,C.Korreo kalea,20.
Telefonoa: 943 67 60 13.
Gauekoa: Santamaria Marijuan,
I.Nafarroa etorbidea,2.
Telefonoa: 943 65 46 10.
pArribe.Garmendia, A. Kale
Nagusia.
Telefonoa: 112.
pIrurtzun.Gastearena, M.
Amaya kalea.
Telefonoa: 112.

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

2 Agurrak

Tolosa eta Galeseko Cardiff hiriaren arteko Comenius Regio proiek-
tuaren azken ekitaldia egin berri dute. Bi  urtetako proiektua izan da,
eta egitasmoan hizkuntza gutxituen irakaskuntza eta ikaskuntza
landu dituzte, eremu eleanitz batean, eta informazio eta komuni-
kazio teknologiei arreta berezia eskainiz. Proiektuan, batetik, Tolo-
sako Orixe institutuak eta Laskorain Ikastolak, Tolosako Udalak eta

Berritzeguneak parte hartu dute. Bestetik, Cardiff-eko bertako
ikastetxe batek eta hizkuntzen trataerako CILT erakundeak parte
hartu dute. Parte hartzaileak Topic zentroan elkartu ziren (irudian)
eta egitasmoak izan duen ibilbidearen berri eman zuten. Behin
proiektua bukatuta, orain ikastetxeek erabakiko dute euren arteko
harremana nola garatuko den. I.G.L.

COMENIUS REGIO PROIEKTUAREN ITXIERA EKITALDIA

Irudia qTolosa


