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DEguzkia lagun denean.Eguraldiak uda itxura hartzea kosta bada ere,
azken egunetan eguzkiak berotzen badakiela erakutsi du; horren adibide dira, Asteasu
–irudian–, Leitza edota Tolosako igerilekuak. Denboraldi hasiera tristea izan dute, eta
eguzkiari esker, jendez gainezka izan dira igerilekuak azken egunetan .q4
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Txintxarria jaitsiko da
karmenak hasteko
Jai alternatiboek eta ofizialek osatuko dute 
sei eguneko jaien egitaraua, Alegian q5

Hilaren 16ra
atzeratu dute
Aranalderen
aurkako
euroaginduaq7

San Estebanen
eraberritzea
zehaztu dute 
Tolosako Udalak auzoko hirigintza planaren
irizpideak adostu ditu herritarrekin q2

Mikel Nieve
Txirrindularia

«Nire buruarekin
neukan zorrik
handiena»
Elkarrizketa q6



I. Urkizu

Eskalatzen trebatu nahi dutenei
begira, oinarrizko ikastaroa anto-
latu du, Tolosan, Oargi mendi el-
karteak. 

Saioak uztailaren 15, 17, 19 eta
20an izango dira, eta ordutegiari
dagokionez, berriz, 19:00etan
hasi, eta 21:00ak bitarte ariko dira
eskalatzen. 

Lehen hiru eskalada saioak
Oargiren egoitzan bertan izango
dira, Tolosako Santa Maria kale-
an. Azken saioan, berriz, larunba-
tean, rokodromoan ikasitakoa
praktikan jarriko dute, inguruko
eskalada eskola batean. 

Ikastaroan aritzeko, arnesa,
katu oinak eta kaskoa beharko di-
tuzte parte hartzaileek; materia-
lik ez duenak, dena den, elkarte-
an bertan eskuratu ahal izango
du. 

Izena emateko, 688 69 86 42 zen-
bakira deitu daiteke, eta baita
info@oargi.org helbidera mezua
idatzi ere. Uztailaren 12a izango
da horretarako azken eguna. 

Europako Mendietara irteera
Uztailaren 25etik 28ra Europako
Mendietara irteera antolatu du
Oargik. 

Besteak beste, Covadongako la-
kua, Vegarredonda aterpea, Peña
Santa de Castilla mendia, Torre
de Santa Maria eta Torre de la
Horcada mendiak nahiz Enol la-
kua bezalako parajeak bisitatuko
dituzte, eta kaskoa, arnesa eta ra-
pel egiteko materiala eraman be-
harko da. 

Hilaren 19a baino lehen, 68869
86 42n edo info@oargi.org-n izena
ematerakoan, 20 euro sartu be-
harko dira Euskadiko Kutxako
3035 0028 11 0281141038 kontuan. 

Eskalatzen
trebatu nahi
duenarentzat
ikastaroa, Oargi
elkartean

Hilabete amaierarako
Europako Mendietara
irteera antolatu dute;
uztailaren 19rako izena
eman beharko da

Itzea Urkizu 

Tolosako Udalak Laskorain Goi-
koa edo San Esteban eremua era-
berritzeko plana idazte bidean,
parte hartze prozesua abian jarri
zuen auzotar nahiz herritarrekin;
maiatzetik hona egindako bilere-
tan, adostu dituzte jada, plan ofi-
ziala idazteko oinarriak.

Astero-astero egin dituzte bile-
rak, eta bataz beste 40 lagunek
parte hartu dutela azaldu du To-
losako Udalak. Batzar horietan,
gainera, bi ildo nagusiren ingu-
ruan aritu dira parte hartzaileak:
batetik, auzunearen etorkizuna
izan dute hizpide, baina era bere-
an, eguneroko beharrak jorra-
tzea ere aldarrikatu dute bizila-
gunek.

Honenbestez, eta San Esteban
auzoa eraberritze bidean, bi pro-
zesu garatu dituzte bilera horie-
tan. Etorkizunean Laskorain Goi-
koa eremuak nolakoa izan behar-
ko lukeen eztabaidatu dute
batetik, eta besteak beste, udala-
ren asmoa auzoak zer eskaini be-
harko lukeen erabakitzea izan da;
herriko eragileekin aritu dira ho-
rretan. Bestetik, eta egungo beha-
rrei erantzute aldera, auzotarrek
30 zehaztapen egin dituzte propo-
samen gisa.

Etorkizuneko auzora begira
jartzeko, Tolosako Udalak aurrez
adosturiko zenbait irizpide mar-
katu ditu bileretan aurkezteko,
eta hauen inguruan, parte hartze
prozesuko 40 lagun horiek, beren
ekarpenak egin dituzte.

Honenbestez, datorren udazke-
nean idazte bidean izango den
plan ofizialaren aurrekariak fin-
katu dituzte. Lehenik eta behin,
auzo bizi eta alai bat sortzea nahi
dute bizilagunek, eta era berean
urbanistikoki orekatua eta era-
kargarria izatea nahi dute; auzo

oso bat nahiko lukete, gaur egun-
go banaketarik gabekoa.

Bide beretik, eta etxebizitzei
dagokienez, gaur egungo eraiki-
nak lehenestea proposatu dute bi-
zilagunek, eta etxe berriak eraiki-
ko balira, eraikin guztien artean
oreka bat izateari ere garrantzia
eman diote.

Auzoko garapen ekonomikoari
begira ere jarri dira parte hartze
prozesuan, eta auzoan nahiz he-
rrian garapenerako aukerak es-
kaintzea azpimarratu dute, batez
ere, San Estebanen bertan egoi-
tza duten euskarazko hedabide-
ak, Bonberenea nahiz BOX.Aren
moduko eragileak indartuz. Bide
horretan, euskara, kultura eta
sormena indartzea da helburue-
tako bat.

Azkenik, auzoaren itxurari da-
gokionez, gaur egun San Esteba-
nek duen berdetasuna manten-
tzea irizpideetako bat izango da

plana idazteko abiapuntuan; ai-
sialdirako aukera berriak eskain-
tzea proposatu dute, eta adin guz-
tietarako egokiak diren azpiegi-
tura eta ekipamenduak izatea.

Plana idazteko lehiaketa
Aipaturiko irizpideak Laskorain
Goikoa eremuko urbanizazio
plan orokorraren aurrekari izan-
go dira, eta hain zuzen, datorren
udazkenean aterako du, Tolosako
Udalak, erredakzioa egiteko
lehiaketa.

Plana idazten hasten direnean
ere, bileretan parte hartu duten
herritarrekin etengabeko harre-
mana mantenduko du udalak,
suerta daitezkeen egokitzapenak
eta antzekoak adosteko.

Honenbestez, Tolosako Udala-
ren web atarian eskuragarri dute,
nahi duten herritarrek, parte-
hartze prozesuko akta.
1tolosa@hitza.info

San Esteban eraberritzeko planaren
abiapuntua zehaztu du udalak
40 herritarren parte
hartzearekin, hirigintza
planerako irizpideak
adostu ditu Tolosako
Udalak, bi hilabetean

Udazkenean lehiaketara aterako du udalak, hirigintza plan ofizialaren erredakzioa. A. BELAUNZARAN
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LAN ESKAINTZAK

Hauxe Garbitasunak.Garbike-
ta orokorrak: etxeak, bulego-
ak,... Aurrekontua eskatzeko,
deitu konpromisorik gabe 681
15 24 94 telefono zenbakira.
Etxeko lanak.Goizetan, etxeko
lanak egin edota haurrak zain-
tzeko, esperientziadun emaku-
me euskaldunak bere burua es-
kaintzen du. Kotxea ere badau-
ka. 943 696882 / 606 521992.

G Iragarki laburrak

Auzoaren garapen ekonomikoari garrantzia eman diote. A. BELAUNZARAN

URBANIZAZIO IRIZPIDEAK
pAuzo bizia.Auzo bizi eta la-
saia izatea.
pOrekatua.Hirigintza aldetik
orekatua eta erakargarria izatea
nahi dute, eta banatuta ez ego-
tea.
pEtxebizitzak.Eraikitzen badi-
ra, aurrekoen eta berrien artean
oreka mantentzea.
pAuzoaren garapena.Auzo di-
namikoa izatea nahi dute, ber-
tako eragileekin euskara, kultu-
ra eta sormena bultzatuz, eta
etorkizunean garapen ekono-
mikorako bideak irekiz.
pAuzo berdea.Orain arte auzo-
ak izan duen berdetasuna man-
tentzea eta aisialdirako aukerak
izatea.
pAzpiegiturak.Adin guztietako
bizilagunentzat ekipamendu
nahiz azpiegitura egokiak iza-
tea.



Iñigo Terradillos 

Ez da udaberri polita izan denda-
rientzat, eta bereziki arropa eta
osagaiak saltzen dituztenentzat.
Arropa freskoa janztea aurrei-
kusten zen garaian ez du eguz-
kiak batere lagundu, eta hotzetik
babestekoak eraman ditugu soi-
nean udan ederki sartuta ginene-
ra arte. Ondorioz, jendeak batetik
ez du arropa hori erosteko behar
handiegirik izan, eta bestetik,
egungo egoerak batere laguntzen
ez duenez, merkealdia iristera
itxaron du maukaren bat lortze-
ko. Merkatariek, beraz, horretan
dute itxaropen guztia jarria, uda-
berrian saldu ez dena, orain, mer-
kealdian sartu garen honetan sal-
tzean. 

Eta, antza aurreikuspenak ez
doaz hain gaizki. Juanjo Ruiz To-
losa&Co Merkatarien eta Ostala-
rien elkarteko lehendakariak
azaldu duenez, «lehenengo aste-
an salmentetan nabaritu da mer-
kealdia eta eguraldi ona iritsi
dela». «Orain udako arropa eros-
teko premia dago, eta merkeago
dagoela baliatuta, jendeak erosi-
ko duela espero dugu». Gainera,
gehitu duenez, udaberrian ez de-

nez asko saldu, erosleek aukera
handiagoa dute orain, dendetan
produktu asko baitago. Agus
Aduriz Tolosaldea Garatzeneko
merkataritza dinamizatzaileak
dioenez, bestalde, eguraldia eta
eskaintzaz gain, oporretan egote-
ak ere asko laguntzen du: «Jendea
oporretan dago, eta baita haurrak
ere, eta haurrek kalera ateratzea
eragiten digutenez, dendetara jo-
tzeko joera handitzen da».

Merkealditik kanpora hainbat
dendatan egin ohi dituzte eskain-
tza bereziak, baina ofizialki uztai-
leko lehen astetik irailaren azken
egunera arte, bi hilabeteko gehie-
nezko iraupenarekin jartzen di-
tuzte dendek euren produktuak

prezio baxuagoan salgai. Hori ge-
roz eta gehiago errespetatzen
dela dio Ruizek. Baina, lehen
ematen ez zen joera bat ematen
ari da azken urteetan, merkealdia
astearekin batera hasten direla
saltzaileak beherapen handiak
eskaintzen: «Saltzaile gehienek
%20 edo %30eko beherapenekin
hasten dute merkealdia, baina
aurten bereziki nabaritu da erdi
prezioan jarri dutela askok nor-
malean baino lehenago», azaldu
du Ruizek. Aduriz ere bat dator jo-
era horrekin: «Lehen uztaileko
azken asteetara itxarotzen zuten
dendariek deskontu handiagoak
egiteko, eta duela bi urte edo hasi
ziren azkar batean %50era jar-

tzen produktuak; aurten, berezi-
ki, oso orokorra izan da». Dendan
dutena ahalik eta azkarren sal-
tzea dute helburu dendariek, eta
horregatik aurkitu ditugu horre-
lako eskaintzak egun hauetan.

Bada, halaber, merkealdian na-
baritzen ari den beste joera bat, le-
hen beherapenak egiten ez zituz-
ten dendak hasi direla egiten, ale-
gia: «Bitxitegiek, esaterako ez
zuten beherapenik egiten lehen,
baina gaur egun hasiak dira es-
kaintzak egiten hainbat produk-
tutan, eta hori gertatzen da kon-
petentzia handia dagoelako»,
adierazi du Adurizek.

Herrikoa sustatu
Bai merkatarien elkartetik bai
eta Tolosaldea Garatzenetik
mezu baikorra bidali nahi izan
dute, eta biek argi dute herriko
komertzioa sustatu behar dela.
«Merkatalgune handietan erosi
ordez, herrian kontsumitu behar
dugu, komertzioa dagoen lekuan
bizia baitago, eta horietara joanez
hiriak eta herriak hiltzen baitira.
Hori eta gure ekoizleen produk-
tuak kontsumitzera bultzatu
nahi ditugu herritarrak», azaldu
du Ruizek. 

Horretarako, gure komertzioa-
ren indarra, eta bereziki Tolosa-
koa nabarmendu dute: «Komer-
tzioen, kopuruari dagokionez, To-
losa Euskal Herriko handiena da.
Urtetan denda eta dendari kopu-
rua mantenduz doa, beraz pozte-
koa da», esan du Ruizek.

Merkealdiak udaberriko denboraldi
kaskarra arintzea espero dute
Eguraldiak eragin zuzena
izan du udaberriko
salmenta txarretan;
merkealdia nahiko ongi
hasi dela esan dute

Tolosako Alde Zaharreko kaleetan merkealdiko beherapenen berri ematen duten kartelak dituzte erakusleiho gehienetan. I.T.
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%50era arteko beherapenak egiten ari dira komertzio askotan. I.T.

I. Terradillos Tolosa

DYA Gipuzkoako Irakaskuntza
Eskolak Osasuna eta Istripuen
prebentzioaren astea antolatu du
aste honetan Tolosan. Doako ar-
duerez beteriko astea da, non egu-
neroko hitzaldien eta tailerren bi-
dez eta aste amaieran istripu ba-
ten simulazioarekin, ahalik eta
pertsona kopuru handienari gai-
xotasunak eta istripuak saiheste-
ko eta galdutako kasuan osasuna
eta ongizatea suspertzeko oina-
rrizko kontzeptuak irakatsi nahi
diren. Hitzaldiak eta tailerrak he-
renegun hasi zituzten, eta ostira-
la bitarte egingo dituzte, 19:00eta-
tik 21:00etara Tolosako DYAko or-
dezkaritzan, Larramendi kaleko
zazpigarren zenbakian.

Bada, herenegun ohiko larrial-
diez eta egoera horietan izan be-
harreko jokabideari buruz aritu
ziren, eta atzo, hesgailuen oina-
rrizko tailerra egin zuten. Gaur-
koan, etxeko istripuen preben-
tzioari buruzko hitzaldia emango
dute, eta erredurez, erorketez
edota intoxikazioei buruz ariko
dira.

Bihar, bihotz-biriken susper-
tzeari buruzko tailerra emango
dute, eta bertaratzen diren guz-
tiek oinarrizko mugimenduak
praktikatu ahal izango dituzte,
eta etzi, Zure bihotza zaintzea hi-
tzaldia izango da. Bertan, bizitza
osasungarri bat eramateko kon-
tuan izan beharreko alderdi guz-
tiez hitz egingo dute. 

DYAtik esan dutenez, jarduera
guztiak «oso parte hartzaileak»
dira non azaldutako eduki teori-
koez gain, bertaratutakoen testi-
gantzek eta parte hartzaile guz-
tien kontsulta eta iritziekin ma-
hai inguru batek lekua izango
duten. Bestalde, nahi duen herri-
tar orok izango du parte hartzeko
aukera, doan. Hala, interesatuek
nahi duten tailer edo hitzaldira
joan ahalko dute. Hori bai, joan
aurretik 943 46 46 22 telefono 
zenbakira deitzea edo irakaskun-
tza.eskola@DYAgipuzkoa.com
helbide elektronikora mezua bi-
daltzea gomendatu dute.

DYAko ordezkariek azaldu 
dutenez, «35 urte larrialdiez ardu-
ratzeak zerbait erakusten badu
zera da, prebentzioa dela gako na-
gusiena istripuak gutxitzeko eta
gaixotasunen agertzea saiheste-
ko».

Osasuna eta
prebentziorako
astea antolatu
du DYAk, aste
honetan Tolosan

Ostirala bitarte
hitzaldiak eta tailerrak
izango dira arratsaldez,
Larramendi auzoan
duten lokalean



Asier Imaz

Tolosaldeko eta Leitzaldeko hiru
igerilekuetara jendea hurbiltzen
hasi da, bezerorik onena bete be-
tean ari baita lanean. Eguzkiaren
presentzia nabaria izan da Astea-
su, Leitza eta Tolosan, igerile-
kuek gorakada itzela izan baitute
azken egun hauetan. Iraila bitar-
te iraungo du udako denboral-
diak igerilekuetan, eta zazpi egu-
netan zehar egongo dira zabalik. 

Asteasun 11:00etatik 20:00etara
zabaltzen dute eremua, taberna
eta igerilekuarekin. Zelaian aul-
kiak eta eguzkitakoak jartzeko
parada eskaintzen du Asteasuko
igerilekuak. Haur, gazte zein hel-
duentzat egokitutako guneez
gain, hidromasaiarako hiru txo-
rrota eta guzti, bazkariak eta afa-
riak zerbitzatzen dituzte bertako
tabernan. Autoa uzteko ere ez
dago inongo arazorik, ondoan
aparkaleku handia baitago. Aste-
asuko igerilekuaren ezaugarrie-

tako bat lasaitasuna da, eta hori
ongi dakite Villabona edo Ando-
aindik gerturatzen direnek. Egu-
raldi ona hastearekin batera, jen-
dearen emana nabarmena izan
dela azaldu dute igerilekuko ar-
duradunek.

Asteasun bezala, Leitzan ere
denboraldia nahi baina beran-
duago hasi dela onartu dute,
eguzkia tarteko. Hala eta guztiz
ere, egun hauetan jende ugari da-
bilela diote Leitzatik, eta iraila-
ren erdira bitarte, horrela jarrai-
tzea espero dute.

Tolosan atzo adibidez, jendetza
espero zuten, eta ondorioz, bazki-
deentzat eta abonatuentzat baka-
rrik zabaldu zuten igerilekuko sa-
rrera. Aurreko bi herrietan beza-
la, zazpi egunetan zabaltzen dute
Usabalgo kanpoko igerilekua,
10:00etatik 21:00etara. Hidroma-
saia, solarium-a, liburutegia wifi
sistemarekin, haur parkea, ureta-
ko txorroak... eta abar daude ige-
rilekuarekin batera Usabalen.
«Topera» ibili direla onartzen
dute igerilekuko langileek, eta
eguraldiak modu horretan jarrai-
tuz gero, ziur egoera ez dela alda-
tuko. Udako denboraldia iraila-
ren 20-23ra bitarte luzatuko dute
Tolosako Usabalgo kanpoko ige-
rilekuan. 

Eguzkia da
igerilekuen
erabiltzailerik
onena
Asteasu, Leitza eta
Tolosako udako
igerilekuetan irailera
bitarte luzatuko dute
denboraldia 

Tolosako igerilekuan jende ugari elkartu da egun hauetan. A. IMAZ
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ASTEASU

Irailak 15era bitarte 
Denboraldiko abonua
p4-15 urte bitartekoak 
Asteasuarrak 35€
Kanpokoak 65€
pHelduak
Asteasuarrak 55€
Kanpokoak 95€
pFamiliak,haur bakarrekoak
Asteasuarrak 115€
Kanpokoak 145€
pFamiliak,bi haur edo gehiago
Asteasuarrak 145€
Kanpokoak 185€
Eguneko sarrerak
0-3 urte bitartekoak                   Doan
4-15 urte bitartekoak                          3€
Helduak                                                               5€
Helduak, 16:00etatik aurrera

3,50€
Taldeka
Hamar lagunetik gora, hurren-
goek sarrera erdia.

LEITZA

Iraila erdira bitarte zabalik 
LEITZARRAK ETA 
KIROLDEGIKO BAZKIDEAK
p5-13 urte bitartekoak 
Denboraldiko abonua          19,25€
Sarrera, asteguna 2,10€
Sarrera, jai eguna 2,80€
p14-17 urte bitartekoak,eta
erretirodunak 
Denboraldiko abonua                  30€
Sarrera, asteguna 3,60€
Sarrera, jai eguna 4,20€
p18-64 urte bitartekoak
Denboraldiko abonua        56,65€
Sarrera, asteguna 4,20€
Sarrera, jai eguna 5,70€
10 eguneko abonua               34,85€
pFamiliak,13 urte bitarteko
haurrekin
Denboraldiko abonua        120,15€
pDutxa zerbitzua 2,15€
p18:00etatik aurrera 2,15€

LEITZARRAK ETA KIROLDE-
GIKO BAZKIDE EZ DIRENAK
p5-13 urte bitartekoak 
Denboraldiko abonua          24,10€
Sarrera, asteguna 2,30€
Sarrera, jai eguna 3,10€
p14-17 urte bitartekoak,eta
erretirodunak 
Denboraldiko abonua          36,15€
Sarrera, asteguna                        3,80€
Sarrera, jai eguna                          4,60€

p18-64 urte bitartekoak
Denboraldiko abonua       65,05€
Sarrera, asteguna 4,50€
Sarrera, jai eguna 6€
10 eguneko abonua                           41€
pFamiliak,13 urte bitarteko
haurrekin
Denboraldiko abonua      132,40€
pDutxa zerbitzua 3,20€
p18:00etatik aurrera 3,20€

KANPOTARRAK ETA 
KIROLDEGIKO BAZKIDEAK
p5-13 urte bitartekoak 
Denboraldiko abonua            21,10€
Sarrera, asteguna 2,25€
Sarrera, jai eguna 3€
p14-17 urte bitartekoak,eta
erretirodunak 
Denboraldiko abonua                  33€
Sarrera, asteguna                        3,80€
Sarrera, jai eguna 4,50€
p18-64 urte bitartekoak
Denboraldiko abonua        62,25€
Sarrera, asteguna 4,50€
Sarrera, jai eguna 6,05€
10 eguneko abonua               38,30€

KANPOTARRAK ETA 
BAZKIDE EZ DIRENAK
p5-13 urte bitartekoak 
Denboraldiko abonua        26,45€
Sarrera, asteguna 2,45€
Sarrera, jai eguna 3,30€
p14-17 urte bitartekoak,eta
erretirodunak 
Denboraldiko abonua         39,75€

Sarrera, asteguna                          4,10€
Sarrera, jai eguna                          4,80€
p18-64 urte bitartekoak
Denboraldiko abonua          71,50€
Sarrera, asteguna                        4,80€
Sarrera, jai eguna 6,45€
10 eguneko abonua               45,05€

TOLOSA

Irailak 23ra bitarte 
Abonuak
p3-13 urte bitartekoak 
15 egunekoa          17,05€
Hilabetekoa 30,25€
Udako bonoa                                   85,15€
Eguneko sarrera 4,30€
p14-17 urte bitartekoak 
15 egunekoa          24,95€
Hilabetekoa 43,15€
Udako bonoa                                 118,55€
Eguneko sarrera                             6,40€
p18-65 urte bitartekoak 
15 egunekoa          31,55€
Hilabetekoa 57,25€
Udako bonoa                              159,60€
Eguneko sarrera                             8,40€
p65 urtetik gorakoak 
15 egunekoa          17,05€
Hilabetekoa 30,25€
Udako bonoa                                   85,15€
Eguneko sarrera                             4,30€
pElbarriak
15 egunekoa          8,10€
Hilabetekoa 14,70€
Udako bonoa                                  39,55€
Eguneko sarrera                             2,50€

G Igerilekuak eta eskaintzak



Asier Imaz Alegia

Alegiako jaiak bihar hasiko dira,
festa alternatiboen txupinazoare-
kin. Suziri brasildarrak izango
dira gainera festen hasierako ez-
tanda aterako dutenak. Karme-
nen barruan, bi egitarau izango
dituzte urtero lez alegiarrek. Alde
batetik, ofiziala, eta bestetik, al-
ternatiboa, Gaztetxearen eta Su-
tarri Dantza Taldearen eskutik.  

Jai ofizialak ostiralean lehertu-
ko dira. Txupinazoa 19:00etan
izango da, Txintxarriaren jaitsie-
rari bidea zabalduz. Ordu berean,
Euskal presoak Euskal Herrira le-

lopean elkarretaratzea egingo
dute. Euskal presoen eskubideen
inguruko zapia lepoan jantzita
eramatea eskatu dute mobiliza-
zioarekin bat eginez, eta jaian
murgiltzeko. 

Hortik aurrera, asteartera bi-
tarte jaiak ez du etenik izango.
Tartean, herri kirol jaialdi ikus-
garria aipatu behar da: VIII. Txin-
txarri Saria. Bi talde ariko dira
nor baino nor txapela janzteko
lehian. Bi harrijasotzaile eta aiz-
kolari batek osatuko dituzte tal-
deak, eta besteak beste, Aimar Iri-
goien, Unai Otaño, Joseba Otaegi
eta Izeta II.a Alegian izango dira
ikuskizuna eskaintzen.

Karmenak ospatuko dituzte
bihartik aurrera Alegian

Gaztetxeak eta Sutarri
Dantza Taldeak jai
alternatiboak antolatu
dituzte ohiturari
jarraituz

Egun hauetako beroarekin ederki etorriko da baltxan jaitsiera. ENERITZ MAIZ

‹ Alegialdea
2013ko uztailaren 10a, asteazkena tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 5

UZTAILAK 12, OSTIRALA

p17:00.Umeen Santos Torne-
oa futbitoko finala.
p18:30.Kartel lehiaketan parte
hartu duten marrazkien erakus-
keta udaletxeko arkupetan.
p18:30.Ordiziako erraldoi eta
buruhaundiekin, herriko txistu-
lari eta trikitilariekin eta Giroarte
dultzaina taldearekin kalejira
Larraitz auzotik plazaraino.
p19:00.Kontzentrazioa plazan
Eskubide guztiekin Euskal Pre-
soak Euskal Herrira lelopean.
p19:00.Txupinazoa. Lehengo
eta oraingo txistularien eskutik
eta Txintxarriaren jatsiera, jaien
hasiera iragartzeko.
p19:30.Loatzo musika eskola-
ko txaranga kalez kale ibiliko da.
p19:45.Txintxarri Txiki eta Txin-
txarri abesbatzen kontzertua
elizan.
p21:00.Zahagiardoa zubin.
p22:30.Bertsolariak kultur
etxean: Jon Maia, Amets Arza-
llus, Nerea Elustondo eta Igor
Elortza. Gai jartzailea: Iker Iriar-
te.
p00:00.Anai-arrebak eta Ven-
detta taldeen kontzertua.

UZTAILAK 13, LARUNBATA

p09:00.Herriko txistularien

eta trikitilarien Diana joko dute
herrian barrena.
p09:00.Arrantza Lehiaketa
Oria ibaian 6 eta 14 urte bitarte-
ko lehiakideentzat.
p10:00.Taldekako erlojuaren
aurkako Gipuzkoako Txirrindu-
lari Txapelketa. Junior eta kade-
te mailak.
p12:30.Sagardo dastatzea,
sardina eta txorizoarekin.
p12:30.Asier Unsain eta Irma
Karrerarekin trikitixa plazan.
p16:30.Baltsa jaitsiera Oria
ibaian.
p18:00.Pilota Partidak, Alegia-
ko III. pilota txapelketako fina-
lak. Nagusiak eta kadeteak bi-
naka.
p19:30.Ametsetan bizi, Trapu
Zaharra taldearen kale antzer-
kia plazan.
p21:00.Zahagiardoa Zubin.
p22:00.Rockalean taldearen
emanaldia kaleetan zehar.
p00:00.DJ Imanol.

UZTAILAK 14, IGANDEA

p09:30.Kalejira berezia lehen-
go eta oraingo herriko txistula-
riekin.
p12:30.Alegiako Sutarri Dantza
Taldearen emanaldia herriko
plazan.
p17:00.Umeentzat baserriko

jokoak eta antzarraren jolasa
Kulki taldearen eskutik, eskola-
ko atarian.
p18:30.Herri kirolak Larraitz
auzoko plazan, Harrijasotzaile-
en VIII. Txintxarri Saria. Lehen
taldeko harrijasotzaileak: Aimar
Irigoien eta Beñat Telleria; aiz-
kolaria: Joseba Otaegi. Bigarren
taldeko harrijasotzaileak: Izeta II
eta Mikel Lopetegi; aizkolaria:
Unai Otaño. Harriak: 100 kiloko
kopa, 100 kiloko kubikoa, 100 ki-
loko zilindro-zaharra, 100 kiloko
bola. Tartean, Idoia Etxeberria
harrijasotzailearen erakustaldia
harri desberdinekin.
p19:30. Iratzar taldearekin dan-
tzaldia plazan.
p21:00.Zahagiardoa Larraitz
auzoko plazan.
p23:00. Iratzar taldearekin
dantzaldia plazan.

UZTAILAK 15, ASTELEHENA

p09:00.Loatzo Musika Eskola-
ko txarangak alaituriko Diana.
p09:00.Jubilatuek antolatuta-
ko mendi ibilaldia.
p11:00.Jubilatuentzat hamai-
ketakoa.
p11:30.Haur jaialdia hamaike-
takoa eta jokoak eskola atarian.
p14:30.Umeen bazkari herri-
koia plazan.

GEgitarau ofiziala

p15:30.Haurrentzako Play
Back saioa.
p17:00.Poxpolo eta Konpainia
pailazo taldearen ikuskizuna
Larraitz auzoko plazan.
p19:00.Herritarren arteko Toka
Txapelketa plazan (helduen-
tzako).
p19:30.Alaiki taldearekin dan-
tzaldia plazan.
p21:00.Zahagiardoa Buleba-
rrean.
p23:00-02:00.Alaiki taldeare-
kin dantzaldia plazan.

UZTAILAK 16, ASTEARTEA

p09:00.Giroarte dultzaina tal-
deak alaituriko Diana.
p09:00.3X3 Saskibaloi Txa-
pelketa eskolako patioan. In-
fantil eta alebin mailakoen ar-
tean.
p12:00.Los Tenampas hiruko-
te mariatxiaren emanaldia pla-
zan.
p18:00.Ume jolasak eta me-
rienda plazan.
p19:45. Isidro Larrañaga Akor-
deoi Orkestraren emanaldia
plazan.
p21:00.Zahagiardoa plazan.
p22:30-01:30.Kupela taldea-
ren eskutik dantzaldia plazan.
p00:00.Txintxarrien hotsare-
kin jaien amaierako Agurra.

G Jai alternatiboak

UZTAILAK 11, OSTEGUNA

p18:00.Xantoxen omenezko
txapelketaren finala jokatuko
dute.
p19:00.Suziri brasildarrak bo-
tako dituzte, festa alternatiboei
hasiera emanaz.
pOndoren.Sagardo probaketa,
jarraian eta Zahagiardoa Bule-
barren.
pGauean.Leire eta Amaia triki-
tilarien doinuekin erromeria goi-
zaldera arte.

UZTAILAK 12, OSTIRALA

pIluntzean.Zahagiardoa zu-
bian.
pGauean.DJak: Triki&Deepre-
sion; Alexander Loop&Xugua;
Ilarras&Rodri; Beba&Panda eta
Fari.

UZTAILAK 13, LARUNBATA

pArratsaldean.Baltsa laster-
keta.
pIluntzean.Zahagiardoa zu-
bian.
p23:00.Can’t Explain eta 
Sermonds taldeek eskainitako
kontzertua.
pOndoren.DJak: SPQR DJ Set
eta DJ Kobalski.

UZTAILAK 14, IGANDEA

pBazkalaurretik.Bertso pote-
oa gitarrekin.
p15:00.Herri bazkaria.
pOndoren.Txerrikume harra-
paketa eta jolasak, TTEK elek-
trotxarangarekin.
pIluntzean.Zahagiardoa Bule-
barrean.
pGauean.Skasti taldearen
kontzertua.

UZTAILAK 15, ASTELEHENA

p19:00.Antzerkia, alde batetik,
Tik Tak taldearen eskutik: Mai-
tasuna antzezlana eta Bazen
behin Lur izeneko planeta bat.
Bestetik, Amildegi taldeak Paz
no esta entre nosotr@s lana
antzeztuko du.
pIluntzean.Zahagiardoa Bule-
barrean.
pGauean.Herriko bertsolarien
emanaldia.



Unai Zubeldia Berria

«Etzanda egotea izan da entrena-
mendurik onena». Igandeko egu-
rrarekin, gorputza bere onera
ekartzen pasa zuen astelehena
Mikel Nievek (Leitza, 1984).
«09:30ean jaiki, entrenamendu
txiki bat egin, bazkaldu, lo egin...
Lasaitasuna eskertzen da gehien
horrelakoetan». Errepidean ez
dago lasaitasunik, ordea, eta, one-
nen ondoan, dotore dabil leitza-
rra. 11. postuan dago, baina zehar-
ka ere ez dio begiratu nahi orain-
dik sailkapenari. «Etapa bat
irabazi nahi dugu».
Egia izango da, azkenean, Mikel Nie-
vek lehen hamarren artean ibiltzen
bakarrik dakiela...
[Barrez] Beno... Ez, ez. Asko falta

da oraindik. Oso etapa zailak dau-
de bi asteotan, erlojupekoetan
denbora asko galduko dut ziur,
eta pixkanaka egin behar dira
gauzak. Hor nago, bai, baina eta-
pa bat irabazten saiatuko gara.
Etapa garaipenari bueltaka ari zare-
te etengabe, baina barru-barruan
egongo da sailkapen nagusiko bo-
rrokan sartzeko grina hori,ezta?
Polita litzateke lehen hamarren
artean sartzea, baina, sailkapene-
an aurrean dauzkadanei begira-
tuta, nahiko zail ikusten dut.
Oraingoz nahiago dut egunez
egun etapa irabazteko aukera ho-
riek baliatzea, eta, azken astean
ikusten badut sailkapenean au-
rrera egin dezakedala, saiatuko
naiz. Baina, oraingoz, ez dut
gehiegi pentsatu nahi horretan.

Seigarren helmugaratu zinen Ax 3
Domainesen, eta, erasoka aritu on-
doren, faboritoen tropelean Bagne-
res de Bigorren.Gutxi daude zu baino
askoz indartsuagoak.
Egia esan, oso ondo sentitu naiz;
nik neuk uste nuena baino hobe-
to. Niretzat ere ezusteko txiki bat
izan da hain aurrean ibiltzea; 
harritu egin naiz. Baina gerora
ikusiko dugu nola erantzuten du-
gun.
«Ohore eta plazer bat euskaltzale
guztien artetik igarotzea! Sekula
ahaztuko ez dudan momentua! Mila
esker!». Bagnereseko etapa amaitu
berritan zuk idatzitakoa da.
Sentitzen dena azaltzeko hitzik ez
dago. Errepide bazterrean egoten
nintzenean, beti amesten nuen
Pirinioetan euskal zale guztien

erditik igarotzearekin. Eta Hour-
quetteko azken bi kilometroetan
ileak tente-tente eginda joan nin-
tzen. Zarata, denak izenez anima-
tzen... Oso polita izan zen.
Barrutik nola bizi izan zenuten here-
negungo etapako eromen guztia?
Etapa nola zihoan ikusita, harri-
tuta geratu ginen momenturen
batean. Ihesaldian sartzea zen
gure helburua, urrutitik min egi-
ten saiatzea. Baina Froome bera
ere saltsa horretan sartu zen, 
gainerako faboritoak ere bai, de-
nek egin nahi zuten aurrera, eta
hor eustea zen kontua. Ez dakit
sekula egin behar izan dudan eta-
pa bat, hasi eta bukatu, bete-bete-
an.
Ulertu al zenuten Froomeren jarre-
ra? Neurri batean,berak txikitu zuen
bere taldea.
Lasterketak ihes egiterik ez zuen
nahi, Valverde ere mugitu egin
zen, Movistarrek txirrindulari
asko sartu zituen ihesaldietan,
eta erasoa izan zen bere defentsa.
Ondo atera zitzaion azkenerako,
eta gustura amaituko zuen egu-
na.
Lehertu zen Ion Izagirre, lehertu zen
Igor Anton, baina zu oso erraz zindo-
azela ematen zuen.Lehertuko ote zi-
nen beldurrik izan zenuen?
Mente igaro ondoren izan nuen
txakalaldi txiki bat, Bagneresera
bidean. Erasoka ibili ginen, eta
dezenteko betekada izan nuen.

Peyresourden nola ibiliko nin-
tzen beldur pixka bat baneukan,
baina nahiko erritmo onean igo
genuen, eta amaierarako lortu
nuen gorputza bere onera ekar-
tzea.
Vueltako edo Giroko lehen atseden
egunarekin alderatuta, nola dago
zure gorputza?
Nahiko mugitua izaten ari da
Tourra, baina, oraingoz, ondo ari
naiz eusten. Etapatik etapara
ondo ari naiz errekuperatzen, eta
gustura nago. Baina bi aste gogo-
rrenak falta dira oraindik, azkena
batez ere, eta hor nabarituko da
benetako nekea.
Movistar eta Saxo mokoka dabiltza,
eta ez al dago aukerarik bietako ba-
tekin aliantzaren bat egiteko?
Ez dakit... Oilarren artean deman
dabiltza, baina ez dut uste Conta-
dor, Valverde edo Froome bera
ikaragarri estutuko direnik gure-
kin. Euren zaintza horretan auke-
rak baliatzen saiatu beharra dau-
kagu guk.
Erorketengatik, beldurra zenioten
Korsikari, baina taldekako erlojupe-
koan joan zinen, azkenean, lurrera.
Zortzigarren zeundeke 25-30 segun-
doko galera hura gabe...
Kontu horiek ahaztea hobe! Bel-
durra genion Korsikan erortzea-
ri, eta, tira, han ez ginen erori, eta
erlojupekoan joan nintzen gero
hankaz gora. Baina ez zen izan
ezer, eta nahiago dut 25-30 segun-
do galtzea eta minik ez hartzea.
Osasuntsu egonez gero, ez dut
uste Tour amaieran segundo ho-
riei begira egongo naizenik.
Txirrindulari diesela zara zu, eta die-
sela izatea eskatzen dute Alpeek.
Alpe d'Huezeko etapa,Le Grand Bor-
nandekoa, Annecy Samnozekoa...
Baten bat badaukazu begiz jota?
Ez, ez. Oso gogorrak dira hirurak,
baina baita aurretik Mont Ven-
touxekoa ere; bero egiten badu,
batez ere. 220 kilometro eginda
hasiko gara igotzen, eta min egin-
go du. Azken asteko erlojupekoa
ere gogorra da... Alpe d'Huezen
eta Le Grand Bornanden ere inda-
rrez justu ibiliko gara denok, eta
lasterketan ezustekoren bat egon
daitekeela uste dut.
Bi erlojupeko daude aurretik; lehe-
nengoa bihar, 33 kilometrokoa. Zen-
bateko galera litzateke balekoa?
Auskalo. Gerora aztertu behar
izaten da hori, ingurukoek zenbat
denbora galdu duten ikusi ondo-
ren. Tony Martin izango da fabo-
ritoa, eta oso urruti ibiliko naiz ni.
Baina ahalik eta lanik onena egi-
ten saiatuko naiz.
Makalaldi baten ondoren,zure maila
on hori berretsi beharra sentitzen ze-
nuen Tourra hasi aurretik?
Nire buruarekin neukan zorrik
handiena. Ustez egon naitekeen
mailan ikusi nahi nuen berriz ere
neure burua. Sakrifizio handia es-
katzen du prestaketak, eta gogo-
rra da helburu bat prestatu eta es-
pero duzun mailatik oso behera
gelditzea. Horregatik erakutsi
nahi nion neure buruari hor na-
goela eta gehiago eman dezakeda-
la.

Mikel Nieve qEuskaltel-Euskadiko txirrindularia

Egunerokoan isil-isilik ibiltzea gustatzen zaio Mikel Nieveri, baina eraldatu egiten da
bizikleta gainean. 11. postuan dago leitzarra Tourreko lehen hamar etapak jokatuta,
eta bera ere harrituta dago zein ondo ari den. Etapa garaipenari begira dago.

«Harritu egin naiz ni ere»

EUSKALTEL-EUSKADI
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Frontenis txapelketa antolatu dute estreinakoz
Areson. Neska eta mutilez osaturiko bikoteak ari
dira parte hartzen, izan ere baldintzetako bat hori
zen, eta herritar ugari animatu da lehiatzera.
Bada, lehen kanporaketak jokatuta, zortzi bikotek

jarraitzen dute txapelketan, eta atsedenaldiaren
ostean, asteburuan ekingo diete partidei. Finala
herriko festetan jokatuko dute. Partidak ikustera
jende ugari ari da gerturatzen, eta oso giro polita
ari da sortzen, herriko plazan.J.M.SAIZAR

GIRO POLITA FRONTENIS  TXAPELKETAN

IrudiaqAreso

I. Terradillos Tolosa

Amasa-Villabonako Oinkari dan-
tza taldeak eta Hika Teatroak el-
karlanean, Itsasoaren Emazteak
ikuskizuna estreinatuko dut etzi, 
ostiralean, Tolosako Leidor areto-
an, 22:30etik aurrera.

Amantalen Ahotsa ikuskizune-
an egin zuten topo lehen aldiz
Oinkarik eta Hikak. Euren arte-
an harreman «oso ona» sortu zen,
eta horregatik erabaki dute lan
berrian elkarlana errepikatzea.
Gainera, Hika Teatroko Agurtza-
ne Intxaurraga da ikuskizuneko
zuzendaria.

Euskal Herriko kostaldeko
arrantzaleen emazteen bizipe-

nak, euskal dantzak oinarri har-
tuta kontatzea du helburu ikuski-
zunak.  Proiektuak forma hartu
ahala, bidelagun gehiago izan di-
tuzte. Musikari dagokionez, Pello
Ramirezen lana azpimarratu du
Villabonako taldeak, «emanaldia
osotasun batean biltzen duen mu-
sika espresuki prestatu duelako».
Hain zuzen ere, bera izango da zu-
zenean, taula gainean, Angel
Unzu, Xabier Zeberio eta Fredi
Pelaez musikariekin. Parte har-
tuko duten aktoreak, berriz,
Agurtzane Intxaurraga eta Miren
Gojenola izango dira. Beraiek
emango dute emanaldiaren ha-
ria, itsasoaren emazteen papere-
tik, historia lehen pertsonan kon-
tatuz. Koreografiak Kukai dantza
konpainiak eta Hika Teatroak
prestatu dituzte. Taula gainean
orotara, 51 dantzari, 4 musikari
eta 2 aktore izango dira.

Emanaldiko sarrerak eskuratu
daitezke oraindik, kutxasarre-
rak.com-en edota Leidorren. 

Oinkari dantza taldearen
lan berriaren aurkezpena
etzi, Leidor aretoan
Hika Teatroarekin
batera,‘Itsasoaren
Emazteak’ikuskizuna
eskainiko du; sarrerak
eskura daitezke oraindik

I. Terradillos 

Paueko Dei Auzitegiko Instrukzio
Ganberak atzo aztertu zuen Jo-
kin Aranalde iheslariaren kon-
trako euroagindu eskaera. Abo-
katuak defentsa prestatzeko den-

bora gehiago eskatu du baina
epaileak uko egin dio eskaerari
eta prozedurak aurrera jarraitu
du. Hilaren 16an jakinaraziko
dute erabakia. Bada, azken atxilo-
ketak salatu eta euroaginduak
bertan behera uztea exijitzeko,
Bake Bideak manifestazioa anto-
latu du Baionan, uztailaren 20an.

Aranalde ekainaren 24an atxi-
lotu zuen poliziak Heletan, Nafa-
rroa Beherean. Gaztelun jaioa,
urte luzez Ibarran bizi izan zen.
2002an joan zen Ipar Euskal He-
rrira bizitzera. 

Aranalderen aurkako
euroagindua hilaren
16an erabakiko dute
Abokatuak defentsa
prestatzeko denbora
gehiago eskatu 
arren, prozedurak
aurrera jarraitu du

I. Terradillos 

Gipuzkoako Minbiziaren Aurka-
ko Elkarteak azaleko minbizia-
ren aurkako kanpaina jarri du
martxan Tolosaldean. Hain zu-
zen ere, Tolosan eta Villabonan
bultzatuko dituzte ekimenak.

Tolosan uztailaren 11n eta 12an

izango dira Minbiziaren Aurkako
elkartekoak, eta Villabonan, uz-
tailaren 17an. Prebentzio kanpai-
narako karpa bat eta furgoneta
interaktibo bat erabiliko dituzte.
Furgonetan bi profesional egon-
go dira informazioa banatzen eta
azaleko fototipoaren inguruko
frogak egiten. Elkarteko bolunta-
rioak, bitartean, karpan egongo
dira gerturatzen diren gaztetxoei
informazioa banatzen eta eguz-
kiarekin zerikusia duten jokoak
egiten. Azaleko minbizia zer den
eta nola prebenitu daitekeen era-
kutsi nahi dute elkartekoek eki-
men honen bidez.

Azaleko minbiziaren
aurkako kanpaina,
Tolosan eta Villabonan
Tolosan aste honetan,
eta Amasa-Villabonan
hurrengoan, furgoneta
jarriko dute
informazioa banatzeko

I. Terradillos Ibarra

Ibarrako Udalak Udako Zinema
antolatu du aurten ere. Pasa den
astean lehen pelikula izan zen
ikusgai San Bartolome plazan,
eta bihar izango da hurrengoa.
Izan ere, hiru ostegunetan zehar
emango dituzte filmak herriko
plazan. 

Etziko kasuan, gaztetxoei zu-
zenduriko filma emango dute,
22:00etan hasita. Doan izango da,
eta herritar guztiak gonbidatu di-
tuzte parte hartzera.

Gaztetxoei
zuzenduriko
filma ikusgai,
San Bartolome
plazan, etzi
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2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Egunekoa eta gaue-
koa: Bronte, C. Korreo kalea, 20.
Telefonoa: 943 67 60 13.
pLeitza.Mendia, M. I. Aralar ka-
lea, 25. Telefonoa: 112.

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

2 Agenda

GAUR

DEIALDIAK
pAlkiza.Alkizako Udalak, 2013-
2014 ikasturtea antolatzeko
helburuarekin, herritarrei gustu-
ra egingo lituzketen ikastaroen
berri emateko eskatzen diete.
Informazio gehiagorako, 943 69
39 30 telefono zenbakian edota 
itsaso.aiztondo@udal.gipuz-
koa.net helbide elektronikora
idatziz.
pAiztondo.Aiztondo Zerbi-
tzuen Mankomunitateak anto-
latuta, Larraul, Alkiza, Zizurkil
eta Adunako erretirodunek irte-
era egingo dute Bilbora. Bilbo
ezagutzeaz gain, bertan bazkal-
duko dute, eta arratsaldea libre
izango dute. Uztailaren 23an
izango da, eta izena emateko
epea hilaren 16an amaituko da.
Izena emateko, 943 69 39 30
telefono zenbakira deitu behar-
ko da, eta 26 euro ordaindu be-
harko da.
pTolosa.Oinkari dantza talde-
ak eta Hika antzerki taldeak,
Itsasoaren emazteak ikuskizu-
na estreinatuko dute, ostirale-
an, Leidor antzokian. 22:30ean
hasiko da, eta sarrerak
www.kutxasarrerak.net helbi-
dean eskuratu daitezke.

pTolosa.Hilaren 18an, ostegu-
nean, Euskara eta hizkera Se-
xista hitzaldia eskainiko du Ire-
ne Arrarats Berria egunkariko
euskara arduradunak.
19:00etatik 21:00etara izango
da Tolosako kultur etxean. Par-
te hartu nahi duenak izena
ematea komeni da, berdintasu-
na@tolosakoudala.net helbide
elektronikora idatziz edo 943 67
03 83 telefono zenbakira dei-
tuz.
pTolosa.Oargi mendi elkarteak
eskalada ikastaroa antolatu du
hilaren 15, 17, 19 eta 20rako.
19:00etatik 21:00etara izango
da. Izena, 688 69 86 42 telefo-
nora deituta eman behar da.

Martxan dira Enjoy English ingeles udalekuak Zi-
zurkil eta Amasa-Villabonako Jesusen Bihotza
Ikastolan. Udalekuetako helburuetako bat, eus-
kal eta atzerritik etorritako begiraleen kulturen ar-
teko elkartrukea dutela azaldu dute antolatzaile-

ek: «Oraingoan gaztetxoek euskal pilota erakutsi
nahi izan die begiraleei». Horretarako, Behar Za-
nako Pilota eskolako begiraleekin izan dira fron-
toian gaztetxoak. Eta eskerrak eman dizkiete, Be-
har Zanako Pilotako Eskolako begiraleei. HITZA

PILOTA ETA INGELESA UZTARTUZ 

Irudia q

2 Agurrak

Zorionak!
Janitz Sagastibeltza Bengoetxea

(Leitza). Gaur 6 urte! Urte askoz
eta txokolatezko muxuak

familia guztiaren partetik. Aupa
dantzari!


