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Ibarrako Bilduren udal taldeak mozioa aurkeztu zuen atzoko udalbatzaren ohiko bilkuran, atxiloketak salatuz. A. IMAZ

Jokin Aranalde aske gelditu da
epailearen aurretik pasa ostean
Uztailaren 9an Paueko epaitegira deitu dute
gazteluarra; bere aurkako euroaginduaren afera
argitzea espero da egun horretan 

Ibarrako Udalak, eragileek eta udal langileek
atxiloketa salatzearekin batera konponbide
garaia dela aldarrikatu dute q3

Turismo aktibo
jasangarriaren
azoka izango da
hiru egunetan,
Larraitzen 
Txindokiko Itzalean, etzitik
igandera, tailerrak, kirol
jarduerak, hitzaldiak eta
ikuskizunak izango dira q6

EH Bilduk
euskal
presoekiko
konpromisoak
indartu ditu  
Tolosaldeko alkateek eta
zinegotziek hamar puntuko
konpromiso zerrenda
aurkeztu dute q2

EAJko hiru
kideren
«dimisioa»
eskatu du 
EH Bilduk 
Zizurkilgo atez atekoaren
aurkako galdeketan EAJko
kideek «iruzurra» egin
dutela salatu dute q4

Aitor Regillagak
bigarren aldiz
Monegrosman
proba irabazi du q7



ETXEBIZITZA

Alokagai. 80 m2 eta 2 logela di-
tuen etxebizitza alokatzeko au-
kera dago Iruran. Interesa duen
edonork, 636 530 000 telefono
zenbakira dei dezake informa-
zio gehiagorako.

G Iragarki laburrak

LAN BILA

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

Mikel Iraola Tolosa

Tolosaldeko EH Bilduko alkateek
eta zinegotziek euskal presoen es-
kubideen aldeko konpromisoa in-
dartzea erabaki dute, eta horreta-
rako hamar puntuz osatutako
konpromiso zerrenda bat aurkez-
tu zuten atzo Tolosako udaletxe-
an egindako agerraldian. 

Presoen eskubideen aldeko al-
darrikapenak «lehentasunezko-
ak» direla azpimarratu nahi izan
du koalizioak, «bidezkoak izateaz
gain, jendartearentzat ere garran-
tzitsuak direlako». Zentzu horre-
tan urte hasieran Bilbon egin zen
manifestazio jendetsuak «herri
interpelazio erraldoia» suposatu
zuela esan du:

«Espainia eta Frantziako go-
bernuak interpelatu ziren, gataz-

karen konponbiderako aukera-
ren aurrean duten blokeo jarrera-
rengatik. Eta jarrera horixe, hein
handi batean, euskal euskal pre-
soen eskubideen urraketan oina-
rritzen dutelako» .

Dispertsioarekin amaitu, giza
eskubide guztien aitortza, gataz-
karen konponbidea eta bakea
eraikitzeko euskal jendarteak
konpromisoak eskatzen dituela
adierazi du Bilduk. «Presoen es-
kubideen inguruko adostasuna
dago euskal gizartean, jakin bai-
takigu presoen eskubideak bete-
tzen ez diren bitartean prozesuak
aurrera egiteko zama jasanezina
izango duela». 

Normalizazio prozesu horretan
«aurrerapausoak eman badira
ere, elkarbizitzan edo biktima guz-
tien aitorpenean esaterako egite-
ko asko» dagoela aitortu du Bil-
duk.Dena den, presoen eskubidee-
na «inolako aurrerapausorik egin
ez den arlo bakarra» dela salatu
du. «Jarrerarik inmobilistenak
hortxe ari gara ikusten».

Euskal presoen eskubideak
bermatzeko aurrerapauso hori

egiteko erabakia hartu du Bil-
duk, «ezinbestekoa baita disper-
tsioarekin eta neurri horrek da-
kartzan eskubide urraketekin be-
rehala amaitzea, eta konponbide
prozesuari Madrilek eta Parisek
ezartzen dioten blokeoa gaindi-
tzea». 

Horregatik, hamar konpromi-
so hartu dituzte bere gain Bildu-
ko hautetsiek, eta eskualdeko
udal guztietan bultzatuko dituz-
te.Konpromiso horiekin dagoene-
ko «lanean» direla adierazi dute
koalizioko kideek. 
1tolosaldean@hitza.info

Euskal presoen eskubideen aldeko
konpromisoa indartu du EH Bilduk
Hamar puntuko
konpromiso zerrenda
aurkeztu dute
eskualdeko EH Bilduko
alkateek eta zinegotziek 

Tolosaldeko EH Bilduko hautetsiak agerraldia egin zuten atzo Tolosako Udaletxearen aurrean presoekiko konpromisoak azaltzeko . M. IRAOLA
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San Joanetako balorazio
bilera egingo dute gaur

TOLOSA ›San Joanetako
balantzea egiteko bilera egingo
du gaur Tolosako jai batzorde-
ak. Batzarra Abastoseko ohiko
gelan izango da 19:00etan.

Musika eskolako matrikula
epea, ostiralera arte

TOLOSA ›Eduardo Mokoroa
Udal Musika Eskolan 2013/2014
ikasturteko matrikula egiteko
epea ostiralean amaituko da.
Lau mailatan banatutako
eskaintza du: lehen zikloan,4,5
eta 6 urtekoentzako tailerrak;
zazpi urtetik aurrerakoentzat,
musika irakurri eta instrumen-
tuak ezagutzea; zortzi urtetik
gorakoek nahiz helduek, istru-
mentuak,musika hizkuntza eta
taldekako musika lantzen dute.
Bulegoaren ordutegia,astelehe-
netik ostiralera 10:00etatik
13:00era bitartekoa da.

Bizikleta prestatzeko
tailerra Bidaiarien Txokoan

TOLOSA ›Bidaiatzeko bizikleta
nola prestatu ikasteko tailerra
izango da gaur eta bihar Antxon
Bandres Bidaiarien Txokoan.
Francis Navarro bizikleta meka-
nikari adituaren eskutik,aurreti-
ko prestaketak,bizikleta motak,
beharrezko gehigarriak eta bide-
ko konponketak zeintzun diren
ikasteko aukera izango da. Ikas-
taroaren ordutegia 19:00etatik
21:00etara bitartekoa da.

‘Testigos de un tiempo
maldito’ filma, bihar

TOLOSA ›Bihar, osteguna, Tes-
tigos de un tiempo maldito ize-
neko filma eskainiko da Leidor
zineman 20:30ean. Etzi, askata-
sun sexualaren aldeko nazioar-
teko eguna dela eta, emanaldia
errepikatuko da eta sarrera doa-
koa izango da. Igandean,
19:30ean, eta astelehenean
20:30ean, berriz, Un amigo para
Frank pelikula eskainiko da.

Irurako Euskal Jaia
antolatzeko bilera, bihar

IRURA ›Irurako euskal jaia
antolatzeko bilera egingo dute
bihar Iruran. 19:00etan izango
da hitzordua udaletxeko batzar
aretoan eta udalak bertaratze-
ko deialdia egin die herritarrei.

Zizurkil Goiko festa
batzordearen bilera, bihar

ZIZURKIL ›Zizurkil Goiko festak
antolatzeko helburuarekin
batzarra izango du jai batzorde-
ak. Bilera 21:00etan izango da
Iriarte Kultur Etxean.

DLaburrak

HAMAR KONPROMISOAK

p1.Herriko presoen egoeraren
inguruko udal dosierra osatzea
hilabeteko epean eta sei hilabe-
tero berritzea.
p2.Hasierako dosierra Institu-
ciones Penitenciariasera, Au-
dientzia Nazionaleko Espetxe
Zaintzako Epaileari, Justizia Mi-
nisterioetara eta Estrasburgoko
Giza Eskubideen Batzordeari
igortzea bertan jasotzen diren
eskubide-urraketak ekiditeko
eskatuz.
p3.Herriko presoekin bisita
erronda ofizialari ekitea.
p4.Herriko presoei udal eraba-
kiak eta udalak argitaratu edo
ateratako materialaren ale
bana bidaltzea.
p5.Hilabeteko azken ostirale-
tan Herrirak deitutako elkarre-

taratzeetan parte hartzea
modu ofizialean.
p6.Udaleko ordezkari gisa par-
te hartzen duten ekitaldi guztie-
tan presoen eskubideen defen-
tsa adierazten duen txartela
eramatea.
p7.Preso gaixoak dauden he-
rrietan alkateen taldean parte
aktiboa hartzea presoa etxera-
tu arte.
p8.Hiru hilabetean behin herri-
ko presoen senideekin bilerak
egitea, egoeraren berri zuzena
izateko.
p9.Euskal Herritik kanpo dau-
den presoei bisitatzeko diru-la-
guntzak eman ahal izateko
araudia onartzea.
p10.Etxerat eta Herrira elkarte-
ei udal lokalak uztea beraien bi-
lerak edo lanak egiteko aukera
izateko.

GEH Bildu euskal presoen inguruan
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Asier Imaz 

Jokin Aranalde iheslaria aske
gelditu zen atzo, epailearen aurre-
tik pasa ondoren. Gazteluarraren
abokatuak azaldu zuenez, euroa-
gindua tramitatu gabe atxilotu
zuten Aranalde, Espainiako go-
bernutik Aranalderen aurkako
euroagindua indarrean zegoela
zabaldu zuten arren. ETArekin
lotura izatea egozten die Ibarran
bizi zen gazteluarrari. Euskal
Iheslari Politikoen Kolektiboko
mintzakideak uztailaren 9an be-
rriro Paueko epaitegira joan be-
harko du. Egun horretan, bere
aurkako euroaginduaren afera
argitzea aurreikusten da. 

Jokin Aranalde herenegun
atxilotu zuten Heletan (Nafarroa
Behera), Frantziako eta Espainia-
ko poliziek. Egun berean, Beñat
Atorrasagasti lesakarra atxilotu
zuten Urruñan. Nafarra Aranal-
derekin batera atera zen kalera
atzokoan, gazteluarraren baldin-
tza berdinetan.

Euskal Herritik 50 lagun ingu-
ru joan ziren atzo Paueko epaite-
gira, bi atxilotuei elkartasuna eta
babesa azaltzera. 09:30ak ingu-
ruan eraman zituzten bi euskal
herritarrak epaitegira. Epailea-
ren aurrean egon ondoren, bi
ordu beranduago kalean ziren, se-
nide eta lagunekin. Pauen egon-
dako herritarren esanetan, Espai-
niatik ez zen komunikabiderik
gerturatu bertara. Aurrez, Jokin
Aranalde hizpide izan zuten hain-
batek, behin eta berriz, ekainak

15eko iheslarien agerraldiaren
harira. 

Ibarrako Udalak, Sortuk, udal
langileek eta hainbat eragilek
atxiloketa salatzeaz gain, herrita-
rrei deialdietan parte hartzeko es-
katu diete. 

«Konponbide garaia da!»
Ibarrako Udalbatzak ohiko bilku-
ra egin zuen atzo. Bertan, Jokin
Aranalderen atxiloketa salatzeko
herritarrek mozioa aurkeztu zu-
ten. Bilduko hautetsien eta EAJ-
ko zinegotzi baten botoekin mo-
zioa onarturik gelditu zen. PSE-
EEren zinegotzia berandu iritsi
zen bilkurara, eta bozketan ez
zuen parte hartu. Alde batetik,
konponbide garaia dela dio mo-
zioak, eta «atxiloketa hauek herri
honek duen konponbiderako go-
goa eta beharra areagotzen ditu-
tela». Bestetik, Jokin Aranaldek
Euskal Herriaren alde «era natu-
ralean» egindako lana azpimarra-
tzen zuen. 

Udalak bere aldetik, hiru pun-
tu gehitu zizkion mozioari, beste-

ak beste, herritar eta udaleko lan-
gile ohi gisa ahalik eta azkarren
herrian aske uztea, eta atxiloke-
taren aurrean Jokin Aranalde eta
bere senideei elkartasuna azal-
tzea. Azkenik, atxiloketen aurka-
ko mobilizazioekin bat egiteko
konpromisoa hartu zuten Bilduk
eta EAJk, herritarrak deialdi
hauetara gonbidatuz. 

Ibarrako hainbat eragilek
prentsaurrekoa eskaini zuten
plazan, bilkuraren ondoren.
«Konponbide garaia dela» berre-
tsi zuten, eta aste honetako gerta-
kariek bi estatuen estrategia age-
rian utzi dutela esan zuten: «Atxi-
loketak ekainaren 15ean Euskal
Iheslari Politikoen Kolektiboak
gatazkaren konponbidean eman-
dako urratsari erantzuna dira. Es-
painiako eta Frantziako estatuek
orain arte ematen dakiten eran-
tzun mota da: errepresioa prozesu
demokratikoa oztopatu nahian;
errepresioa gatazkaren konpon-
bidea ekidin nahian, eta errepre-
sioa, euskal herritarron askata-
sun gosea zanpatu nahian».

Ibarrako gizarte eragileen esa-
netan, gatazkaren konponbidean
ezingo da aurre egin iheslarien
kolektiboa kontuan hartu gabe:
«Gatazkaren konponbidean era-
gile aktiboa izan nahi dute, eta
argi adierazi zuten haien arazoak
egoera pertsonaletik haratago
duela konponbidea, ihes egitera
behartu zituzten arrazoiak gain-
dituz etorriko dena, alegia». 

Gatazkaren konponbidean

urratsak eman ahal izateko bo-
rondatea beharrezkoa dela adie-
razi zuten ibartarrek, «salbues-
pen neurriak indargabetuz, atxi-
loketak, euroaginduak eta
estradizio eskaerak bertan behe-
ra utziz eta prozesu judizial anti-
demokratikoak guztiz baliogabe-
tuz». 

Jokin Aranalde atxilotzen du-
ten lehen aldia ez dela gogoratu
zuten Ibarrako eragile ezberdi-
nek. Aurrez, 1967an eta 1968an
atxilotu zuten gazteluarra, «eta
baita biziki torturatu ere». Ondo-
ren, 2002an berriro egoera beretik
igaro zen Aranalde. «Handik hila-
bete gutxira, eta atxiloketa berri
batzuen beldur zelarik, ihes egi-
tea erabaki zuen», azaldu zuten
prentsa agerraldian. Testuingu-
ru horrekin batera, «Jokin Ara-

Euroagindua
tramitatu gabe
zegoela atxilotu
dute Aranalde 
Ibarrako Udalak
atxiloketak
salatzearekin batera,
konponbide garaia dela
aldarrikatu du

Prentsaurrekoaren ondoren elkarretaratzea egin zuten hainbat eragileek Ibarrako plazan. A. IMAZ

Festa batzordea gaur
elkartuko da, 20:30ean 

AMEZKETA ›Abuztuaren
amaieran ospatuko dituzte
jaiak Amezketan, eta gaur, hilak
26, festa batzordearen bilera
egingo dute 20:30ean. Batzarra
balio anitzeko gelan izango da,
eta herritarrak bertara gonbida-
tu dituzte.

Txalaparta ikastaroan
izena emateko aukera
AMEZKETA ›Irailean zehar
oinarrizko txalaparta ikastaroa
antolatu nahi dute Amezketan.
Ikastaroan parte hartzeko epea
zabaldu dute, eta izena emate-
ko aukera uztailaren 10a bitarte
egongo da zabalik. Gehienezko
taldea zortzi ikaslekoa izango
da. Ikasle kopurua handiagoa
izanez gero, herritarrek lehenta-
suna izango lukete. Informazio
gehiagorako 695 71 26 10ra
deitu behar da.

DLaburrak

fuxaren berdea kenduko dituzte
kaleetatik. 

Atez atekorako kuboak dohain
jasotzeko aukera 11:00etatik
14:00etara eta 16:00etatik 20:00eta-
ra egongo da Malkar plazan, gaur
eta bihar. Ostiralean, 10:00etatik
14:00etara banatuko dituzte. 

Auzo bakoitzak bere eguna

izango du kuboak jasotzeko, eta
ordutegiarekin arazoak dituzte-
nek Kale Nagusia 27 behean dago-
en GPS informazio bulegora jo de-
zakete. 

Amasa-Villabonako Udaletik
herritar guztiak gonbidatu dituz-
te hiru egun horietan kuboak ja-
sotzera gerturatzeko. 

Atez atekorako kuboak banatuko
dituzte ondorengo hiru egunetan
A. Imaz Amasa-Villabona

Amasa-Villabonan hondakin bil-
keta sistema berrirako presta-
tzen ari dira. Alde batetik, Malkar
plazan, kuboak banatuko dituzte
dohain gaur, bihar eta etzi. Beste-
tik, uztailaren 6an eta 7an plasti-
koaren edukiontzi horia eta erre-

Ibarrako udal langileek
lankide ohiaren
atxiloketa salatu dute 

D
Ibarrako udal langileek
batzarra egin zuten atzo

Jokin Aranalde lankide ohiari
elkartasuna azaltzeko «une
zail, nahasi eta gogor haue-
tan».

Atxiloketen aurka eta kon-
ponbidearen alde agertu dira
udal langileak, eta bide horre-
tan egingo diren deialdi guztie-
kin bat egiten dutela iragarri
dute.

Azkenik, herritarrei ere gonbi-
tea luzatu diete, deialdietan bat
egiteko eskatuz.

GAUR, HILAK 26

p19:30.Eskualde mailako ma-
nifestazioa Ibarrako plazatik
abiatuta.

GDeialdia

Jokin Aranalde Paueko epaitegitik atera zen unea, atzo. HITZA

nalderen jarduera politikoa gar-
dena eta publikoa izan dela beti»
argi utzi zuten, «bai Hegoaldean
eta baita Iparraldean ere».  

Azkenik, gaur arratsaldean
Ibarrako plazatik irtengo den ma-
nifestazioan parte hartzeko eska-
tu zieten eskualdeko herritar guz-
tiei, izan ere, «gure herriak gure
beharra duelako nahita nahiez;
norbanakotik kolektiborako bi-
deak soilik lortuko baitu gatazka-
ren benetako konponbidea».



Eneritz Maiz Zizurkil

Pasa den asteburuan Tolosaldea
Txukun plataformak Zizurkilen
antolatu berri duen atez atekoa-
ren aurkako herri kontsultan ger-
tatutakoaren aurrean Gipuzkoa-
ko EH Bilduk «gogor» salatu du
«iruzur politikoa» gertatu dela.
Koalizioak bi dokumentu grafi-
koren aipamena egiten du: «Argi
eta garbi erakusten dute boto de-
legatuaren inguruan iruzurra
nola egin den, kontsultaren emai-
tzak gizentzeko fartsa nola buru-
tzen den, demokraziaren urrezko
araua, pertsona bat boto bat zein
lotsagabeki apurtzen duten. Iru-
zur demokratikotzat jotzen dugu,
eta gertakari oso larritzat jotzen
dugu faltsukeria hau». 

EH Bilduk Egoitz Sorozabal eta
Marian Lazkano Zizurkilgo zine-
gotzien eta Zorione Etxezarraga
EAJko batzarkidearen dimisioa
eskatu du, «herri ordezkari izate-
ko zilegitasun guztia galdu dute-
lako». 

«Bideoetan hirurak dira prota-
gonista, hirurak dira iruzurgile.
Ardura politikoak betetzen dituz-

te Zizurkilen eta Gipuzkoan»,
azaldu du EH Bilduk, eta gainera-
tu: «Ozen diogu iruzurgileek ez
dutela tokirik gure herrietan ezta
batzar nagusietan ere. Tranpa
egiten dutenak, iruzurrak egiten
dituztenak, herri borondateari
gutxieneko errespetua ez diote-
nak ez dute tokirik ez politikagin-
tzan, eta are gutxiago herrigin-
tzan». 

«EAJren eskua»
Gipuzkoako EH Bilduren hitze-
tan, «ustezko herri plataforma in-
dependente horren atzean EAJ-
ren eskua dago». «Zer ez dute
egingo kontsulta batean eskua
sartzeko prest dauden iruzurgile-

ek? Zer egingo lukete hiru tranpa-
ti hauek gobernu ardurak bali-
tuzte? Kameren aurrean lotsaga-
beko herritarren borondatea
bihurritzeko prest dagoenak zer
ez luke egingo herritarron dirue-
kin, herritarron proiektuekin, he-
rritarron interesekin?», diote EH
Bilduko ordezkariek.

Bestetik, EAJri exijitzen diote
«argi dezala herritarren boronda-
tearekin jolasean aritu diren bi zi-
negotzi horiek tokirik ote duten
alderdian».

Hurrengo asteburuan deituta
dauden herri kontsultak direla
eta, herritarrei deia egin diete:
«Irura, Anoeta eta Amasa-Villa-
bonako herritarrek pasa den aste-
buruan Zizurkilen gertatukoa
kontuan hartuko dutela espero
dugu. Berriro ere EAJk deitutako
herri kontsulta iruzurti horiei
bizkarra emango dietela espero
dugu».

Bukatzeko, «Zizurkilen erabili
den herri kontsultaren eredua» ez
dela berea esan du EH Bilduk,
«iruzurrari bidea irekitzen diola-
ko». Herritarren parte hartzea-
ren alde daudela eta bultzatu egi-
ten dutela gaineratu du koalizio-
ak, «baina ez hondakinen
kontuan bakarrik, beste gai ba-
tzuetan ere bai».

Zizurkilgo galdeketan EAJko
hiru kidek «iruzurra» egin
dutela salatu du EH Bilduk
Egoitz Sorozabal,
Marian Lazkano eta
Zorione Etxezarraga
jeltzaleen «dimisioa»
eskatu du EH Bilduk

Galdeketako unean, EAJko kideak. A. IMAZ

KMK13ko Ikasle Batzordeak antolatutako Bideo Lehiaketako lehen
saria Kazkabarra aisialdi taldeko monitoreek egina den 17. bideoak
eskuratu du. Euskara erabiltzeak dituen oztopoak islatu dituzte.
500 euro eta asteburu bat 20 lagunentzat Getariako Askizu ater-
petxean irabazi dituzte. Guztira 28 bideo aurkeztu ziren, eta lau
pasa ziren finalera. Bigarren saria, hau da, 250 euro, Zizurkilgo Ero-
tzen koadrilak eginiko 15. bideoarentzat izan da. Hirugarren eta lau-
garren postuak 14. eta 10. bideoak eskuratu dituzte.HITZA

KAZKABARRAKOENTZAT

IrudiaqTolosa
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u Gutuna

Ikasturte amaierako
festaren harira

Ekainaren 9an, igandearekin,
Laskorain ikastolak urtero ohi
duen bezala, ikasturte bukaera-
ko festa ospatu zuen Usabal
eremuan. Egun eder honetan
1400 lagun inguru elkartu ginen
bazkaltzen, ikastola proiektua
osatzen dugun guztiok jai giro-
an elkarrekin eguna pasatzeko.
Eguraldiaren egoera zela eta,
Haur Hezkuntzako ikasleen goi-
zeko jaialdia kiroldegian ospa-
tzea ahalbideratu zuen udalari
eta kiroldegiko langileei eske-
rrak eman nahi dizkiegu eskaini
ziguten arretagatik;  bestalde,
baimenen tramitazioan presa-
gatik eginiko akatsengatik eta
kiroldegiko  erabiltzaile nahiz
langileei sortutako eragozpe-
nengatik barkamena luzatu
nahi diegu.

Etxeko txikienek ilusio handiz
prestatutako emanaldia guraso
eta senideen aurrean alai eta

pozik aurkeztu ahal izan zuten
goiz partean; arratsaldean be-
rriz, gazteen eta gurasoen joko-
ekin eta musikaren soinuekin
bukaera ezin hobea eman ge-
nioan jai egunari.
pLaskorain ikastolako artezkari-
tza kontseilua.

Parte hartu zuten
guztiei, eskerrak

Dakizuen bezela, pasa den
Ekainaren 15ean TOPAk kon-
tzertu bat antolatu zuen Tolo-
sako Plaza Berrian. Koordina-
kundearen aldetik oso balorazio
positiboa egiten dugu eta orain-
go honetan zuengana zuzen-
tzen gara eskerrak emateko.

Bertan parte hartu zenuten
guztiei , antolatzen lagundu ze-
nigutenei, Plaza Berrira gertura-
tu zinetenei eta zuen laguntza
eman zeniguten guztiei: Mila
esker! Kontzertu hau antolatze-
ko izan ditugun gastuak ordain-
tzeko adinako diru laguntza jaso
baikenuen eta batez ere Tolo-
saldearentzako Osasun Publiko
eta Unibertsalaren aldeko bo-
rrokan jarraitzeko babesa berriz
ere erakutsi baituzue.

Bide luzea izango dugu orain-
dik osasungintzaren pribatiza-
zioaren kontrako borroka hone-
tan eta hadi egon antolatuko di-
tugun ekimen berrietara.

Tolosaldearentzat Osasun
Publiko baten alde! Espezialita-
teetako anbulatorio oso baten
alde! Denok batera lortuko
dugu!
pTolosaldea Osasun Publikoaren

Aldeko koordinakundea.



ASTEASU

EKAINAK 27,BIHAR
p10:00.Haurren txupinazoa.
Ondoren haurren krosa eta ma-
rrazki lehiaketa.
p12:00-14:00.Haur parkea pi-
lotalekuan.
p14:00.Haurren arteko bazka-
ria herriko plazan.
p15:00-17:30.Haur parkea.
p18:00.Haur eta gaztetxoen-
tzat karaokea.
p18:00.Asteasuko pilota esko-
lako txapelketako alebinen fi-
nala: Oier Izagirre-Lander Aiz-
puru. Ondoren, nesken pala
txapelketako finala.
p18:00.Arkupeko pilota txa-
pelketako finalak.
p19:00.Asteasuko Aiztondo
Txirrindulari elkarteak antolatu-
tako pala txapelketako finala.
p20:30.Sorginaren jaitsiera.
Txupinazoa eta kalejira.
p22:30.Bertso saioa, Maialen
Lujanbio, Amaia Agirre, Jon
Maia eta Jexux Mari Irazurekin
eskutik. Gai jartzailea: Unai
Mendizabal.
p00:00.Batukada kalejira.

EKAINAK 28,OSTIRALA
p14:30.Kuadrillen bazkaria.

p18:00. Incansables txaranga
kalez kale ibiliko da.
p19:30-20:00. Ikurrinaren al-
deko ekitaldia.
p21:30.Herri afaria, eta ondo-
ren DJon.

EKAINAK 29,LARUNBATA
p10:00.Diana.
p11:00.Meza nagusia, ondoren
Elizmendin hamaiketakoa eta
sokadantza.
p12:00.Asteasuko pilota esko-
lako txapelketako finalak: au-
rrebenjaminen mailan Beñat
Fernandez-Ugaitz Belaunza-
ran; eta benjaminetan Ugaitz
Usabiaga-Eneko Mendizabal.
p18:00.Musika jaialdia plazan
Asteasuko Trikititxa eta Pande-
ro Eskola, txistu taldea eta bes-
te hainbat musikarirekin.
p19:00.Herriko musikarien ka-
lejira.
p19:30.Esku pilota partidak
frontoian. Pilotariak: Xabier Ur-
bieta, Jon Urbieta, Gaizka Irure-
tagoiena eta Julen Urruzola.
p00:00.Glaukoma Sound Sys-
tem eta Lauroba taldeen kon-
tzertuak.

EKAINAK 30,IGANDEA
p11:00.Meza, ondoren, Aizton-

do elkarteak herriko erretiratuei
eskaintzen dien hamaiketakoa.
p12:30.Patata tortila txapelke-
ta, eta sagardo dastaketa Abu-
ruza, Etxeberria, Sarasola, Za-
bala eta Urdairaren eskutik.
p13:00.Herri kirolak Jokin Alki-
zalete eta Aratz Mugerzarekin.
p14:30.Jubilatuen bazkaria pi-
lotalekuan, Zapre eta Zaharra
trikitilariekin, eta Telleria eta Ze-
berio bertsolariekin.
p18:00.Herri kirolak Asteasuko
taldeen artean. Ondoren herriko
trikitilariekin erromeria.

ARESO

EKAINAK 28,ETZI
p18:00.Herriko eskea trikitila-
riekin.
p21:30.Lagunartekoen afaria.

EKAINAK 29,LARUNBATA
p09:00.Gosaria.
p10:00.Meza nagusia, eta on-
doren baserrietako eskea.
p17:00.Joxe Mari Mitxelenaren
hitzaldia garai bateko pilota
modalitateen inguruan.
p19:00.Pasaka partidak. Le-
hendabizi guantearekin, eta on-
doren eskuz.
pAfalaurretik.Aurtizko trikitila-

GSan Pedro jaien egitarauak Tolosaldean eta Leitzaldean

riak izango dira herriko kaleetan
zehar.
p21:30.Herri afaria. Aurtizko tri-
kitilariak izango dira afaldu on-
doren giroa alaitzen.

LARRAITZ

EKAINAK 30,IGANDEA
p12:30. Meza nagusia, eta on-
doren hamaiketakoa eta trikiti-
lariak.
pArratsaldean.Berriro ere triki-
tilariak iluntzera arte.

LEABURU

EKAINAK 28,ETZI
p16:30.Txupinazoa.
p17:00.Zirko tailerra umeen-
tzat eta ondoren, txokolatada.
p20:15.Azken ostiralaren bar-
nean ekitaldia.
p21:00.Barrikotea eta sagardo
dastaketa, Iker Zubeldia eta An-
jel Mari Peñagarikano bertsola-
riek alaituta.
p00:00.Musika festa batzor-
dearen tabernan.

EKAINAK 29,LARUNBATA
p11:00.Meza nagusia San Pe-
dro elizan. Irteeran herriko dan-
tzarien emanaldia eta ondoren

hamaiketakoa herriko Osta-
tuan.
p15:00.Mus txapelketa Zazpi
Bide elkartean.
p17:00.Lizartza eta Leaburuko
haurren eta gaztetxoen arteko
futbol partidak.
p19:30.Triki-poteoa herriko tri-
kitilariekin.
p20:45.Andoni Otegiri bidal-
tzeko argazkia.
p21:00.Herri afaria, eta ondo-
ren trikitilariak.
p00:00.Musika festa batzor-
dearen tabernan.
p03:00. II. Parrandazaleen ar-
teko zaku karrera
.
EKAINAK 30,IGANDEA
p11:00.Meza nagusia San Pe-
dro elizan. Ondoren, herriko
toka txapelketa.
p12:30. III. txakolin dastaketa,
pintxoen laguntzarekin.
p18:00.Herri kirolen erakustal-
diak. Aizkolari lanetan, Joxe
Ugarteburu eta Jon Irazu; harri-
jasotzen, Goenatxo aita-seme-
ak; bost metroko altueran egu-
rra mozten Joxe Mari Esnaola;
eta Iparraldeko jolasen erakus-
taldian Anje Arbenoiz, Bixente
Andron eta Denua Goienetxe
izango dira.
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Mikel Iraola 

Amaitu dira sanjoanak eta bertan
dira sanpedroak. Bihartik aurre-
ra, eskualdeko hainbat herritako
San Pedro jaiak hasiko dira. 

Asteasukoak izango dira lehe-
nak. Bihar haurren egunak eman-
go baitie hasiera festei, eta igande-
ra bitarte ekitaldi ugari antolatu
dituzte. Etzi, ostiralean, esatera-
ko, kuadrillen eguna ospatuko
dute, larunbatean izango da egun
handia, eta igandean, berriz, erre-
tirodunen eguna.

Leaburun etzi hasiko dira jaiak
eta hiru egunez hainbat ekitaldiz
gozatzeko aukera izango dute he-
rritarrek. Aipatu, herri bazkarira
joan nahi dutenek, bihar arte

Agur sanjoanak, kaixo sanpedroak
Sanpedroak ospatuko
dituzte bihartik
igandera arte Asteasu,
Leaburu, Areso eta
Larraitzen 

Meza nagusiaren ondoren sokadantza egin ohi da Asteasun. M. UGARTEMENDIA

izango dutela txartela eskuratze-
ko aukera. Horretarako, Ostatura
edo udaletxera joan beharko da.
Hamar urte bitartekoek doan
izango dute, 11-15 urte bitarteko-
ak 10 euroan, eta 16 urtetik gora-
koek 20 euro ordaindu beharko di-
tuzte. 

Areson, larunbat eta igandean
ospatuko dituzte sanpedroak, eta
Larraitzen igandean meza nagu-
siaren ondoren trikitilariak izan-
go dira. 
1tolosaldean@hitza.info



Erredakzioa Abaltzisketa

Larraitzen kokaturiko Txindo-
kiko Itzala naturgunean egingo
dute ekainaren 28tik 30era turis-
mo aktiboa, natura eta iraunkor-
tasuna lotzen dituen lehenengo
azoka. Eragile publiko eta priba-
tu, gazte eta familientzako topa-
ketak izango dira etzitik igande-
ra. Antolatzaileen esanetan, «in-
gurumena errespetatuz turismo
esperientzia iraunkorrak zabal-
tzea» da azokaren helburu nagu-
sia. 

Hainbat arlotako kirol jardue-
ra, tailer, erakusmahai eta ikuski-
zunek beteko dute hiru eguneta-
ko agenda. Etzi, eragile publiko
zein pribatuentzat Abaltzisketa-
ko Goibegi kultur etxean egingo
diren jardunaldiak, esaterako, tu-
rismoa sustatzeko aukera be-
rriak eta garapen lokalean eragi-
teko moduak ezagutaraztea izan-
go dute xede. Bizibiziki enpresa
arduratu da antolakuntzaz, Gi-
puzkoako Foru Aldundia, Tolo-
saldea Garatzen eta Goiturren la-
guntzarekin, besteak beste. Bada,
interes handiko hitzaldi eta taile-
rrak izango dira, eta hizlariei da-
gokienez, gaian adituak direnak
izango dira euren esperientzien
berri ematen. Hala nola, Bertizko
Partzuergoko zuzendaria, Izas-
kun Goñi; Santiago Santa Maria,
Vertientes Aventura enpresako

zuzendaria; Mikel Valdivielso,
Ehunmiliak Ultra-Trail eta G2H
Trail probetako antolakuntza bu-
rua; Niko Osinalde, Goierri Tu-
rismoko zuzendaria; eta Jakoba
Errekondo, Zerain Proiektuaren
teknikaria.

Aisia eta abentura
Bestalde, larunbatean, hilaren
29an, zenbait ekintza erakargarri
eta berritzaileren bitartez, gaur
egun turismo aktibo iraunkorrak
eskaintzen dituen aukerak eta
duten garrantzia ezagutaraztea
izango dute helburu. Arratsalde
partean, gehienbat Larraizko
Zuhaitz Parkearen inguruan es-

kalada praktikatzeko gunea an-
tolatuko dute. Begirale adituen
laguntzaz, rokodromo, boulder
eta zuhaitzetan eskalatzen aritu
ahal izango dira azokara joaten
diren guztiak, eta parte hartzaile-
en artean txapelketa bat ere egin-
go dute. Gainera, slackline prakti-
katzeko aukera egongo da, lurre-
tik metro eta erdira jarritako
zinta batzuen gainean oreka lan-
tzeko ariketa erakargarria. Tolo-
sako Skate Team taldearen la-
guntzarekin, berriz, patinetan
eta longboard-ean ibiltzeko ikas-
taroak eta erakustaldiak egingo
dituzte.

Egunari bukaera ezin hobea

emateko, berriz, gauean bi kon-
tzertu iragarri dituzte: Sen rock
taldea eta Tristan Crowley jatorri
irlandarreko kantautorea. Ema-
naldi bereziak izango dira, zuhai-
tzen gainean jarriko diren plata-
forma batzuen gainean ariko bai-
tira musikariak.

Egun pasa familian
Txindokiko Itzala familian une
atsegina igarotzeko gunea izanik,
aurtengo azokarekin etxeko guz-
tiak erakarri nahi dituzte antola-
tzaileek. Hala, igandean, egun
osoan, turismo aktiboarekin eta
kontsumo iraunkorrarekin erla-
zionatutako proposamen ugari

antolatu dituzte, hainbat gune-
tan banatuta. 

Batetik, Kutxa EkoBira Kon-
tsumo Iraunkorraren III. Azoka
kokatuko dute Larraizko aparka-
lekuan. Produktu eta zerbitzu
ekologikoak salgai egongo dira
erakusmahaietan, eta guztietan
«natura errespetatzen duen kon-
tsumoa posiblea dela izango da
ardatz nagusia». EkoBiraren ba-
rruan, zenbait tailerretan parte
hartzeko aukera egongo da: altza-
riak material birziklatuekin egi-
ten ikasi, xaboiak etxean nola

egin, eta abar. Gainera, Topic To-
losako Nazioarteko Txotxongilo
zentroak material berrerabilie-
kin txontxongiloak egiteko taile-
rra prestatu du umeentzat.

Bestetik, kirol eta abentura jar-
duerak izango dira bisitari guz-
tientzat egun osoan: eskalada,
arku tiroa, orientazio tailerra,
zuhaitz parkea eta slackline. Era
berean, argazkilaritza eta natura
zaleentzako argazki rallya antola-
tu dute. Kasu honetan, egunean
bertan eman beharko dute izena
txapelketan parte hartu nahi du-
tenek. Horretaz gain, Larraitz in-
guruan egingo den gaztetxoen-
tzako mendi lasterketa ere «diber-
tigarria eta interesgarria» izango
dela esan dute ekimenaren bul-
tzatzaileek.

Egun osoko ekintza guztietan
parte hartu ahal izateko, Larrai-
tzen kokatuko den informazio
txokoan erosi beharko da sarrera,
zortzi euroren truke.

Hortaz, eguraldia lagun bada,
aukera paregabea izango da ingu-
rune ezin hobean egun pasa poli-
ta egiteko asteburu honetan. 
1tolosaldean@hitza.info

Turismo aktibo jasangarriaren lehen
azoka hartuko du Txindokiko Itzalak  
Etzitik igandera bitarte,
hitzaldiak, tailerrak,
kirol jarduerak eta
ikuskizunak izango 
dira Larraitzen

Amaia Otazo (Kutxa Ekogunea), Ekaitz Zubeltzu (Bizibiziki eta Txindokiko Itzalaren arduraduna), Jose Luis

Urdangarin (Tolosaldea Garatzen) eta Ainara Lasa (Berria), ekimenaren aurkezpenean. I.T.

pEkainak 28,ostirala.
Eragile publiko eta pribatuen-
tzako jardunaldiak. Izena ema-
tea (info@bizibiziki.com) derri-
gorrezkoa da. Gaur da azken
eguna.
09:30-09:45.Ongietorria
egingo dute Ekaitz Zubeltzuk
(Bizibiziki), Joxe Luis Urdangari-
nek (Tolosaldea Garatzen) Ion
Zubizarretak  Abaltzisketako al-
kateak.
09:45-10:15.Hitzaldia: Ekaitz
Zubeltzuk (Bizibiziki) Txindoki-
ko Itzala proiektuaren aurkez-
pena egingo du.
10:15-11:15.Hitzaldia: Bertizko
Partzuergoaren esperientzia.
Izaskun Goñi (Bertizko Par-
tzuergoko zuzendaria).
11:15-11:45.Atsedena.
Ogi-Berriren eskutik, gosaria.
11:45-12:45.Hitzaldia: Santiago

Santa Maria (Vertientes Aven-
tura turismo aktiboko enpresa-
ren arduraduna eta alkate
ohia). Alquezar (Huesca) he-
rriaren esperientziaren ezagu-
tzea.Turismo aktiboaren ga-
rrantzia garapen lokalean.
12:45-13:30.Hitzaldia: Mikel
Valdivielso (Ehunmilak ultra
trail eta G2H trail probetako an-
tolakuntzako burua) eta Niko
Osinalde (Goitur Goierri Turis-
moko zuzendaria). Kirol ekital-
dien garrantzia garapen lokale-
an.
13:30-14:00.Goizeko hitzaldien
ondorioak: Olatz Ilarregi (Tolo-
saldea Garatzen).
14:00-15:00.Bazkaria. Lurlan
eta Ogi-Berriren eskutik.
15:00-15:30.Hitzaldia: Jakoba
Errekondo (Zerain proiektuaren
teknikaria). Zeraingo esperien-

tzia gertutik ezagutzeko aukera
izango da.
15:30-16:30.Tailerra: Fagus Al-
kiza interpretazio zentroa eta
Alkiza Giza-Natura proiektua.
15:30-16:30.Arratsaldeko tai-
lerren ondorioak: Garbiñe Men-
dizabal (Tolosaldea Garatzen).

pEkainak 29,larunbata
(Doan denentzat).
Abenturazko jarduera erakarga-
rri eta berritzaileekin, gaur egun
turismo aktibo iraunkorrak es-
kaintzen dituen aukerak eta du-
ten garrantzia ezagutarazteko.
09:00-13:00.Arritzagako me-
atzetara irteera gidatua, Amez-
ketako San Bartolome elizatik.
17:30-21:00.Abentura gunea.
Eskalada: Eskalatzeko hiru mo-
dalitate: Bulderrak, Rokodro-
moa eta Zuhaitzetan eskalada.

GEgitaraua

Txapelketa ere egingo da. Slac-
kline: Zuhaitz batetik bestera
zinta batzuk jarriko dira, lurretik
1,5 metrora, eta oreka lantzeko
jokoak egingo dira.
17:30-21:00.Roller gunea. Pati-
nak eta longboarda.
20:30-00:00.Kontzertuak
zuhaitzen gainean: Tristan
Crowley eta Sen.

pEkainak 30,igandea
(Doan denentzat).
Natura eta aisia ulertzeko modu
iraunkorrak badaudela ezagu-
taraztea izango da helburua.
Familian igarotzeko ekintza
ugari izango dira.
10:30-18:00.Kutxa Ekobira.
Larraitzeko aparkalekuan koka-
tuko dira Ekobira azokako pos-
tuak: iraunkortasunarekin eta
turismo aktiboarekin zerikusia

duten produktuak, zerbitzuak
eta tailerrak.
11:00.Haurren mendi lasterke-
ta, 4 eta 12 urte bitartekoentzat.
16:00-18:00. Ibilbide irisgarria-
ren sekretuen jolasa. Haur eta
familientzat.
10:30-18:00.Argazki rallya.
Izen ematea egunean bertan.
10:30-18:00.Txotxongilo Taile-
rra. Birziklatutako materialare-
kin txotxongiloak egingo dira.
10:30-18:00.Parapentea.
10:30-18:00.Abentura gunea.
Eskalada, Slackline, Zuhaitz
Parkea, arku tiroa eta orientazio
tailerra.

pEkainak 28-uztailak 1.
Tolosaldeko ikasleek bioanizta-
sunaren inguruan eginiko lanak
Larraizko tabernetan ikusi ahal
izango dira.

Turismo aktibo
iraunkorrak duen
garrantziaz jabetu 
nahi dituzte herritarrak

Tolosaldea › 
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Urtero moduan San Joan Mus Txapelketa jokatu
dute Iturriza elkarteko erretirodun eta pentsiodu-
nek. Bosgarren txapelketa izan da aurtengoa, eta
zortzi erregera txapeldun Juan Zubeldia, Juan
Bautista Aranzabe eta Santiago Tejeria izan dira.

Txapeldunordeak, berriz, Jose Calahorra eta Je-
sus Gomez. Lau erregera, Paco Lizarralde eta Pe-
llo Mujika izan dira txapeldunak, eta Teo Anton
eta Antxon Eceiza txapeldunordeak. 13 bikote ari-
tu dira lau erregera, eta 10 bikote 8 erregera.HITZA

ITURRIZAKO ERRETIRODUNAK MUSEAN

Irudia qTolosa

I. Terradillos Irura

Anoetako Su-Berri pilota elkarte-
ak antolaturiko Emakumeen
Trinkete txapelketa abiarazi zu-
ten iragan larunbatean, Irurako
Ametsa trinketean. Euskal Herri-
ko emakume trinketista onenak
ariko dira txapelketan, guztira,
Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafa-
rroa eta Iparraldeko 24 pilotari, le-
henengo mailakoak eta promozio
mailakoak. Tartean, bi eskualde-
koak dira, Lizartzako Nagore
Arozena eta Zizurkilgo Maitane
Aburuza, biak lehenengo maila-
koak. Bada, ez Arozenak, ezta
Aburuzak ere ez dute lortu fina-
lerdietan jokatzeko txartela, la-
runbatean jokaturiko lehen jar-
dunaldiko patidak ez baitzituzten
irabazi.

Arozenak Etxarrirekin batera
Leiza eta Caseten aurka jokatu zi-
tuen partidak, eta 4-10, 10-19 eta 1-
6 egin zuten. Beraz, joko bakarra
irabazi zuten. Aburuzak, berriz,
Larramendirekin batera, Anoe-
tako Su-Berriko Evaristti eta
Housseten aurka 6-10, 10-6 eta 6-2
egin zuten. Kasu honetan ere,
joko bakarra irabazi zuen zizur-
kildarrak. 

Aburuza-Larramendi eta Etxa-
rri-Arozenaren arteko partidan,
berriz, lehen bikoteak irabazi zi-
tuen bi jokoak, 10-5 eta 10-3ko
emaitzarekin, eta Aburuza-La-
rramendi eta Etchelecu-Saezen
artekoan, azken hauek irabazi zu-
ten, 3-10 eta 3-10eko emaitzarekin. 

Lehen jardunaldia jokatuta,
ondorengoak dira finalerdietara
pasako diren lau bikoteak: Eva-
ristti (Anoetako Su-Berri)-Hous-
set; Etchelecu-Maria Saez; Leiza-
Caset; Halsouet-Borgaray. Ho-
nenbestez, Aburuza eta Arozena
txapelketatik at geratu dira. Fina-
lerdiak larunbatean jokatuko di-
tuzte, hilaren 29an, Irurako Ame-
tsa trinketean, 16:00etan hasita.

Aburuza eta
Arozena Su-Berri
Txapelketatik at
Trinkete Txapelketari
ekin diote 24 pilotarik;
eskualdeko bi
ordezkariek ezin izan
dute aurrera egin

Irurako pilotalekuan jokatu ziren partidetako une bat. HITZA

I. Terradillos 

Aimar Agirresarobe tolosarra
emaitza bikainak ari da lortzen
triatloian, baina badira eskualde-
an maila bikaina erakusten ari di-
ren kirolari gehiago. Aitor Regi-
llagak (Mahala TTT), esaterako,
Aragoiko Monegrosman distan-
tzia luzeko triatloia irabazi du.
2011n ere irabazi zuen proba hori,
eta aurten lehiakideen maila igo
bada ere, bigarrena lortu du. Edu
Gonzalez taldekideak ere parte

hartu zuen proban. Bizikletan zu-
latua izan arren, aurrean amai-
tzea lortu zuen.

Bestalde, Lekeitioko nazioarte-
ko sprint triatloian, Egoitz Zala-
kain (ASS) hirugarren sailkatu
da, eta Maialen Muñoz (Mahala
TTT) 23 urtez azpikoen podiume-
an izan da, hirugarren koskan,
proba hamabigarren amaituta.

Azpimarratzekoa da, baita ere,
Nizako (Frantzia) Iron Man pro-
ban Gorka Sarasola eta Ion Artu-
txa taldekide eta kuadrillakideek
(Peña Dupons) lan handia egin
dutela. Elkarrekin helmugaratu
dira 366 eta 367 postuetan sailka-
tuta (beraien adin taldeetan 85 eta
86 postuetan), 10 ordu eta erdiko
marka eginda.

Aitor Regillagak Aragoiko
Monegrosman triatloia irabazi du
Tolosarrak bigarrenez
irabazi du proba; Egoitz
Zalakain hirugarren
izan da Lekeitioko
nazioarteko triatloian

Monegrosman probako sari banaketa, erdian Regillaga dela. HITZA

ESKELAK

943-65 56 95

tolosaldean@hitza.info

2 Hilberriak eta urteurrenak

PELLO 
ESNAOLA

ARRUABARRENA
(2012ko ekainaren 26an hil zen)

Maitasunez, zure lagunak

Jose Mari eta Amale

I.URTEURRENA

TOLOSA, 2013ko ekainaren 26an



D
Goiza Arratsaldea Tenperatura

2013-06-26 
Eguraldia

›› 19°›› 13°

Argitaratzailea: Tolosa Herria Hedabideak SM
Lege Gordailua: SS-0398-03
Zuzendaria: Eneritz Maiz
Egoitza nagusia: Araba Etorbidea 5, atzea, Tolosa.
Telefonoa: 943 65 56 95. Faxa: 943 65 00 18
Leitza. Herriko plaza, 1. 687 410 118 
E-posta: tolosaldean@hitza.info
Webgunea: tolosaldea.hitza.info

Zuzendariordea: Imanol Garcia Landa. Kudeatzailea: Jon Mujika.
Publizitatea: 661 678 818 tolosa@bidera.eu 
Tolosa: 687 410 082-687 410 033. tolosa@hitza.info 
Villabona: 687 410 022. villabona-aiztondo @hitza.info
Anoetaldea: 687 410 022. anoetaldea @hitza.info
Ibarraldea: 687 410 118. ibarraldea @hitza.info  
Alegialdea: 687 410 034. alegialdea @hitza.info  
Leitzaldea: 687 410 118. leitzaldea @hitza.info

‘Hitza’ diruz laguntzen duten erakundeak. Udalak:  Aduna, Albiztur, Alegia, Altzo,
Amezketa, Anoeta, Areso, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Bidegoian, Elduain, Hernialde,
Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona eta Zizurkil          

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

Tolosa Herria 
Hedabideak 
SM-ko kideak: 

Hitza-k 
Bai
Euskarari 

eta Tolosaldeko 
eta Leitzaldeko 
beste 77 eragile

Galtzaundi 
euskara
taldea

Bihar
GOIZA EGUZKIA

ARRATSALDEA EGUZKIA

BEROENA 18°
HOTZENA 13°

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Egunekoa: Bronte C.
Korreo kalea,20.Telefonoa: 943
67 60 13.Gauekoa: Bengoetxea,
E.Kale Nagusia,7.Telefonoa:
943 67 06 48.
pLekunberri.Azpiroz, M. A. Ara-
lar kalea, 43. Telefonoa: 112.

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

2 Agurrak

2 Agenda

GAUR

DEIALDIAK
pAmasa-Villabona.Atez ateko
hondakin bilketarekin hasteko
kuboen banaketarekin hasiko
da udala, Malkar plazan. Gaur,
11:00etatik 14:00etara eta
16:00etatik 20:00etara ariko
dira. Etxeondo, Larrea, Igarategi,
Arroa, Errota eta Oriamendi ka-
leetako herritarrek jaso beharko
dituzte. Ordutegikin arazorik
izanez gero, Kale Nagusia 27 be-
hean dagoen GPS informazio
bulegotik pasa ahalko da.
pAmezketa.Herriko festak an-
tolatzen jarraitzeko bilera izan-
go da, 20:30ean, balio anitzeko
gelan. Herritar guztiei parte har-
tzeko deia luzatzen diete.
pTolosa.Tolosako Eduardo
Mokoroa musika eskolan izena
emateko aukera hilaren 28a bi-
tartekoa da. Adin guztietako he-
rritarrek eman dezakete izena,
eta horretarako bulegoak zaba-
lik daude astelehenetik ostira-
lera, 10:00etatik 13:30era. Infor-
mazio eskuratu nahi izanez
gero, 943 65 15 93 telefono zen-
bakira deitu daiteke.
pTolosa.Jai batzordeak bukatu
berri diren San Joan jaien balo-
razioa egiteko bilera egingo du.
Abastoseko ohiko gelan elkar-

tuko dira 19:00etan. Herritarrak
gonbidatuta daude.
pTolosa.Antxon Bandres Bi-
daiarien Txokoan Nola prestatu
bidaiatzeko bizikleta tailerra
izango da gaur eta bihar,
19:00etatik 21:00etara. Francis
Navarro bizikleta mekanikari
aditua izango da bertan.
pTolosa.Tolosa Kantarikoen
entsegua izango da, Tolosako
Kultur Etxean, 20:00etan.

ERAKUSKETA
pAmasa-Villabona.Herriko
festen historia biltzen duen era-
kusketa dago ikusgai, Gurea an-
tzokiko erakusketa gelan.
18:00etatik 20:30era.

Topic zentroan artistikoki hiru txotxongiloren he-
riotza irudikatzen hasi dira. Herbehereetako Spe-
eltheater taldeak Edertasunaren gainbehera dei-
tu dio ekimenari, eta hasiera emateko Tolosako
Topic aukeratu du. Tolosaz gain, ordea, Hegoafri-
ka, Herbehereak, Erresuma Batua eta Ameriketa-

ko Estatu Batuetan egingo dute. Hiru txotxongilo
handiak aire librean jarri dituzte, Topic zentroko
etxartean. Helburua, urteen poderioz, naturak be-
rak desagerraztea izango da, eta Topic zentroa bi-
sitatzen dutenek ere txotxongilo hauen ibilbidea
jarraitu ahal izango dute. HITZA

HIRU TXOTXONGILOREN HERIOTZA

Irudia qTolosa


