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Luis Mari Garikano tolosarrak eskuratu 
du Odolki lehiaketako lehen saria
San Tomas egunak ez zion itzalik egin Tolosan larunbatean 
egin zen Gabonetako azoka bereziari; postuz postu eta 
kalez kale, goizetik eguerdira bitartean, jende asko ibili zen 7

Hutsik egiten ez duten lasterketak 
Alegia, Zizurkil eta Amasa-Villabona, Berastegi eta Iba-
rra –irudian– herrietan urteko azken eguneko San Sil-
vestre lasterketak izango dira. Urteari amaiera jende as-
kok korrika emango diote, eta eskualdeak horretarako

aukerak eskaintzen ditu. Kilometro ezberdinetako laster-
ketak izango dira, eta maila eta adin ezberdinetako korri-
kalariei egokituak, beraz, urteko azken eguna kirola egi-
nez amaitu nahi duenak ez du aitzakiarik.  6

Autobus garraio
zerbitzu berria
azken txanpan da 
Herritarrekin elkarlanean sortutako proiektua
foru aldundiak maiatzean abiaraziko du.  4-5

Opariak eta ikatza
banatzera datoz 2-3

Bidegoiango Txinkorta eskolan izan dira Olentzero eta Mari Domingi. ATARIA



Tolosaldea

�2 2013ko abenduaren 24a,asteartea / Tolosaldeko Ataria

Olentzero eskualdeetako ikastetxeetara iritsi da. Irudian, Ibarrako Uzturpe Ikastolako txikiekin. ATARIA

ASIER IMAZ 

Urtea joan da, eta berriro ere hemen
dira Olentzero eta Mari Domingi. Za-
kua bete opari ekarri ohi dute, baina
ez dira zaku hutsik itzultzen, eska-
riak ere tamaina berekoak baitira.
Horren adibide, Anoetako Gazte
Asanbladak idatzi dien gutuna.
Menditik etortzen diren bi pertso-
naien inguruan herri guztietan anto-
latu dituzte ekimenak, harrera be-
roa izan dadin. Gehienetan, gaur
eguna kantuekin hasiko dute, eta
etxez etxe nahiz baserriz baserri es-
kean ibiliko dira. Egun hauetan, or-
dea, bada etxetik urrun denik, eta
hauek ere gogoan izango dituzte
han eta hemen. Azpimarratzekotan,
bi deialdi: Amasa-Villabonan eta To-
losan egingo dituzten aldarrikapen
mobilizazioak. 

Olentzero eta Mari Domingiren
etorrera txikienen begietan nabari
da gehien, eta hauek, ostiralaz ge-
roztik, langintza horrekin dabiltza.
Hainbat ikastetxetan Olentzero ger-
tutik gertura ikusteko parada izan
dute jadanik, beste batzuetan, Mari
Domingi izan da, ikazkinarentzat gu-
tunak biltzen. Villabonako Jesusen
Bihotza Ikastolako haurren kasua
da azken hau. Horrez gain, urtero
bezala, Santiago egoitzan izan ziren
bertako aiton-amonei bisita eginez.
Gabon kantuak abestu zizkien ber-
tako egoiliarrei, txikienen eta nagu-
sienen artean giro aparta sortuz. Ez
dira bakarrak izan, Uzturpeko txikie-
nek ere egun hauen berezitasuna
gertutik ezagutzeko aukera izan zu-
ten ostiralean. Gaur, eskualdeko
haur guztiekin batera, berriro izango
dute harritzeko aukera.

Zain dagoenaren esperantza
Olentzero eta Mari Domingi gaur etorriko
dira Tolosaldera; harrera beroa egiteko
prestatzen ari dira herritarrak

LAN BILA

Etxeko lanetarako: 

Etxeko lanak egin edota haurrak
zaintzeko, esperientzia handiko
emakume euskaldunak bere burua
eskaintzen du. Kotxea ere eskura
dauka. Informazio gehiagorako dei-
tui: 943 696 882 edota 
606 521 992ra.

Iragarki laburrak

GALDUTAKOAK

Argazki kamera: 

Pasa den asteko astearte edo aste-
azkenean, Ontza Gaztelu mendia-
ren puntan argazki kamera utzi
nuen ahaztuta. Topatu duenak edo
haren inguruko informaziorik izan
dezakenak, deitu dezala mesedez
686 954069 telefono zenbakira.

OLENTZERO ETA MARI
DOMINGIRI GUTUNA

Zer moduz bizi zarete? Nolakoa izan
da aurtengo urtea zuenean? Guk
hemen jarraitzen dugu Anoeta eta
inguruetan, gure ale txikia jarri
nahian. Urtea joan eta urtea etorri
antzeko eskariak egiten dizkizuegu,
eta aurtengoan ere antzekoak egin
beharrean gara, Euskal Herritik
urrun dauden seme-alabak ez baiti-
ra etxekoen berora gerturatu eta
epe laburrean egiteko itxurarik ere
ez da nabari.

Baina aurtengoan ekartzea baino
bidaltzea da eskatu nahi dizueguna.
Inguruan gero eta putre gehiago
ageri da eta ez dute alde egiteko
itxurarik. Eraman itzazue gure herri-
tik gau eta egun lehergailuz men-
diak zulatzen dituzten AHT zale ho-
riek, eraman itzazue urrutira euskal
herritarrak auzipetu nahi dituzten
sasi-epaile horiek, eraman itzazue
LOMCE eta antzeko legeak inposatu
nahi dizkiguten horiek, eraman itza-
zue abortuaren legea onartu nahi
duten horiek, eraman itzazu frankis-
mo garaiko irakasle-zerrenda bel-
tzak egin nahi dituzten horiek…

Zerrenda luzeegia da ordea egun
batean eta zaku batean eramateko.
Lasai, guk ere jarriko ditugu zakuak
eta gu bidelagun izango gaituzue
langintza horretan. Ametsetako he-
rria elkarrekin egin behar dugulako
eta kolorez margotzeko prest gau-
delako muxu handi bat bidea elka-
rrekin egin nahi duzuen guztioi!
Anoetako Gazte Asanblada

Gutunak

Jesusen Bihotzako ikasleak Santiagoko egoitzan, eta Mari Domingirekin. ATARIA

kuetan: Abenduaren 24tik 28ra,
11:00etatik 17:00etara, eta urtarri-
laren 1etik 4ra, 11:00etatik
17:00etara. Guneak hauek izango
dira: Ikastola, Berdura plaza, Arroa-
ko rotonda eta Larrea 15-16a.

Zizurkilen, 24an eta 31n, ekarpen
guneak erabiltzeko aukera izango
dute herritarrek, irekita egongo bai-
tira. Anoetan, 24an eta 31n organi-
koa ateratzerik izango ez dutenez,
herritarrek aukera izango dute
25ean eta 1ean ekarpen gunea era-
biltzeko; 11:00etatik 13:00etara
irekita egongo dira herriko puntu ho-
riek. Alegian, Abenduaren 24, 25
eta 31n eta urtarrilaren 1ean, edu-
kiontzi organikoak herritarren erabi-
lerara irekiak egongo dira eskolako
eta Bazurkoko ekarpen guneen kan-
poan, Kaleberako parkean, udale-
txeko plazan eta Larraitz 42an. Iru-
ran, 24, 25, 31 eta 1ean, 10:00etik
13:00ra ekarpen guneak irekita
egongo dira.

Bilketa ordutegietan
aldaketak egongo dira
ASIER IMAZ 

Villabona, Zizurkil, Anoeta, Alegia
eta Irurako herritarrei oharra bidali
die Tolosaldeko Mankomunitateak,
hondakinen bilketan izango diren al-
daketen berri emateko. Abenduaren
25 eta urtarrilaren 1a jai egunak di-
renez, egun horietan bilketarik ez
dela izango azaldu dute mankomu-
nitatetik: «Beraz, abenduaren 24an
eta 31n ez atera kuboak kalera.
Abenduaren 25ean eta urtarrilaren
1ean, berriz, normaltasuna izango
da, eta paperaren kuboak atera be-
harko ditugu». 

24an eta 31an organikoa ezingo
denez atera, herritarrek aukera des-
berdinak izango dituztela esan dute
mankomunitatetik, beti ere, herria-
ren arabera. Villabonan, «errefortzu
berezia» jarri dute. Ondorioz, ontzi
arinen eta materia organikoaren
edukiontziak jarriko dituzte herrita-
rren eskura, honako egutegi eta le-
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ABALTZISKETA

Abenduak 24, gaur

- Egun osoan zehar. Plazan elkartu
ondoren Gabon kantak abestuko di-
tuzte herrian barrena. 

ADUNA

Abenduak 24, gaur

- 08:00. Udaletxe azpitik abiatuta,
helduek Gabon kantak abestuko di-
tuzte herrian zehar. 
- 09:15. Uztartzako aparkalekutik
abiatuta, haurrek Gabon kantak
abestuko dituzte herrian zehar.
- 19:00. Presoen eskubideen alde-
ko Villabonako manifestaziora joa-
teko deialdia egin dute. 

Abenduak 26, etzi

- 17:00. Argazkigintzako esperi-
mentazio tailerra 5-12 urteko hau-
rrentzat.

ALBIZTUR

Abenduak 24, gaur

- Goizean. Haur eta gurasoak pla-
zan elkartuko dira. Gazteak base-
rriz baserri ibiliko dira. 
- 19:00ak aldera. Olentzero kaleji-
ran abiatuko da, eta udaletxeko ar-
kupean hartuko ditu haurrak.

ALEGIA

Abenduak 24, gaur

- 11:00. San Juan eskolako hau-
rrak kalean ibiliko dira abesten. 
- 18:00. Olentzero eta Mari Domin-
giren etorrera. Eskola aurrean itxa-
rongo diete.  

Abenduak 25, bihar

- 11:15. Txintxarri abesbatzak kan-
tatuko du meza nagusian. 

Abenduak 26ra bitarte

- 16:00. Gabonetako pilota topake-
tak. 

ALKIZA

Abenduak 24, gaur

- 09:00. Olentzero eskolara joango
da. Ondoren, herrian barrena kan-
tuan ibiliko dira. 

ALTZO

Abenduak 24, gaur

- Goizean. Altzo Azpin elkartuko
dira guraso, irakasle eta ikasleak,
eta etxez etxe kantuan ibiliko dira. 

AMASA-VILLABONA

Abenduak 24, gaur

- 11:00. Etxez etxe irtengo dira es-
kean, Amasan. 19:00etan iritsiko
da Oletzero Amasako plazara, gutu-
nak jasotzera.

Olentzeroren eta Mari Domingiren etorreraren inguruko ekimenak, herriz herri

- Arratsaldean. Musika eskolako,
bertso eskolako eta dantza taldeko
haurrek egingo diote agurra Olen-
tzero eta Mari Domingiri Villabonan. 
- 19:00. Aiztondo bailarako mani-
festazioa, euskal preso eta ihesla-
rien eskubideen alde.

AMEZKETA

Abenduak 24, gaur

- Goizean. Ugartetik eskolako hel-
duenak irtengo dira kantuan. Ondo-
ren, herrira iristean, ikasle, guraso
eta irakasleak elkartuko zaizkie.
- 18:30. Errekaldetik abiatuta, pre-
soen aldeko kantu poteoa. Aurten,
beraz, ez dira baserriz baserri eta
etxez etxe ibiliko kantuan.

ANOETA

Abenduak 24, gaur

- Goizean. Gazte asanbladako kide-
ak kantuan aterako dira. Ondoren
bazkaria egingo dute. 
- 16:30. Auzoz auzo ibiliko dira kan-
tari, euskal preso, errefuxiatu eta
iheslarien eskubideen alde.
- 18:00. Olentzero eta Mari Domin-
gi oinez iritsiko dira Isastitik. Ibilbi-
dea: Isasti-Solkorre-Igarabide-pla-
za. Plazan egingo zaien ongi eto-
rrian Loatzo Musika Eskolak eta
Anoetako Anitz Dantza Taldeak har-
tuko dute parte. Ondoren, Olentze-
rok eta Mari Domingik gozokiak ba-
natuko dituzte hurbiltzen diren ume
eta gaztetxoen artean. 

ASTEASU

Abenduak 24, gaur

- Goizean. Gabon kantak abesten
ibiliko dira eskolakoak.
- Eguerdian. Olentzero frontoira iri-
tsiko da.

Abenduak 26, etzi

- 17:00. Haurrentzako filma udale-
txeko ikus-entzunezko aretoan. 

BALIARRAIN

Abenduak 24, gaur

- 10:30. Herrian haurrak kantari ibi-
liko dira. Ondoren, bazkaria egingo
dute gurasoekin elkartean.
- 14:30. Herritarrak, haur eta hel-
duak, San Juan ingurura joango
dira kantari, bertan, Olentzerorekin
egingo dute topo.

BEDAIO

Abenduak 24, gaur

- Eguerdian. Auzo bazkaria, ondo-
ren, baserriz baserri kantuan.

BELAUNTZA

Abenduak 24, gaur

- 15:30. Herriko taberna inguruan

bilduko dira, eta ondoren, herrian
kantuan ibiliko dira.
- 18:00. Olentzero iritsiko da opa-
riekin taberna ingurura.
- Ondoren. Merendola.

Abenduak 26, etzi

- 12:00. Pailazoen emanaldia kul-
tur etxean.
- 16:00. Gabonetako apaingarriak
egiteko eskulanak eta haurrentza-
ko sukaldaritza tailerra kultur etxe-
an.
- Ondoren. Merendola.

BERASTEGI

Abenduak 24, gaur

- 09:00. Plazan elkartu ondoren,
kalejiran herrian barrena ibiliko
dira. Nahi duenak aparkaleku azpi-
ko lokalean bazkaltzeko aukera
izango du; janaria norberak eraman
beharko du, eta edariak eta kafea
Guraso Elkartearen eskutik izango
dira. 
- 15:00. Berriz ere plazan elkartuko
dira kantuan ibiltzeko.

BERROBI

Abenduak 24, gaur

- Goizean. Herriko ume eta guraso-
ak etxez etxe ibiliko dira Gaboneta-
ko kantuak abestuz.
- 18:30. Olentzero iritsiko da herri-
ra.

BIDEGOIAN

Abenduak 24, gaur

- 09:00. Guraso eta haurrak Goia-
tzetik irtengo dira, egun guztian ze-
har kantuan ibiltzeko. 
- 18:30. Mari Domingi eta Olentze-
ro Goiatzeko frontoira iritsiko dira. 

ELDUAIN

Abenduak 24, gaur

- 15:00. Plazan elkartu eta herrian
barrena kantuan ibiliko dira.

GAZTELU

Abenduak 24, gaur

- 18:30. Olentzero jaitsiko da herri-
ra Larte menditik barrena.

HERNIALDE

Abenduak 24, gaur

- 09:00. Bentatik irtengo dira, eta
ondoren, herri guztia zeharkatuko
dute abesten.
- 18:30. Olentzero frontoira iritsiko
da.

IBARRA

Abenduak 24, gaur

- 09:00. Preso eta iheslarien esku-
bideen alde kantuan aterako dira

goizean. Lehenik, Subegi elkartean
gosaria egingo dute.  
- 10:00. Uzturpe ikastolakoak Az-
kue auzotik abiatuko dira kantuan,
eta 12:00etan iritsiko dira plazara.
Bertan, gaztain jana egingo dute. 
- 18:30. Olentzero eta Mari Domin-
giren jaitsiera Hauspoa Kultur El-
kartearen eskutik.

Abenduak 26, etzi

- 17:00. Itzal itzelak: Hansel eta
Gretel ipuin kontaketa kultur etxe-
an. 
- 19:00. Barrura begiratzeko leiho-
ak bideo emanaldia Subegi elkarte-
an. Ondoren preso eta iheslarien in-
guruko mahai ingurua, eta afaria.
Afaltzeko izena ohiko lekuetan
eman daiteke, hilaren 26ko
12:00etarako.

IKAZTEGIETA

Abenduak 24, gaur

- 08:30. Euskal preso eta ihesla-
rien eskubideen alde kantuan ibili-
ko dira kiroldegiko aparkalekutik
abiatuta, lehenik baserriz baserri
eta ondoren herri gunean. 
- 18:00. Olentzero eta Mari Domin-
gi iritsiko dira herrira; opariak pla-
zan banatuko dituzte.

IRURA

Abenduak 24, gaur

- 10:00. Gazte Asanbladakoak
abestera irtengo dira.
- 11:30. Hamaiketakoa plazan hau-
rrentzat. 
- 12:30. Mari Domingi etorriko da
Olentzerorentzako gutunak jasotze-
ra. Erabiltzen ez diren jostailuak
eramateko eskatu dute. 
- Ondoren. Gabonetako zozketa.
- 14:30. Gazte Asanbladakoen baz-
karia izango dute Zaharretxe jatexe-
an.
- 18:00. Olentzeroren kalejira eta
opari banaketa.
- 19:30. Jaiotza biziduna San Migel
Plazan.

LARRAUL

Abenduak 24, gaur

- 09:30. Herritarrak plazan elkartu-
ko dira eta baserriz baserri nahiz
herri gunean kantari ibiliko dira. 
- 19:00. Olentzero plazara joango
da goxokiak banatzera.

LEABURU-TXARAMA

Abenduak 24, gaur

- Arratsaldean. Herrian barrena
kantuan ibiliko dira.

LIZARTZA

Abenduak 24, gaur

- 09:00. Haur eta gazteak kantuan

ibiliko dira baserriz baserri hara eta
hona. 
- 18:30. Plazara iritsiko da Olentze-
ro.

ORENDAIN

Abenduak 24, gaur

- 09:00. Haur eta gurasoak plazan
elkartu eta baserriz baserri kantuan
ibiliko dira.
- 14:00. Bazkaria egingo dute el-
kartean, eta Olentzero bertara azal-
duko zaie.

OREXA

Abenduak 24, gaur

- Arratsaldean. Plazan elkartuko
dira herritarrak eta herrian barrena
ibiliko dira kantuan.

TOLOSA

Abenduak 24, gaur

- 09:30. Euskal preso eta errefuxia-
tuak gogoan, kantari ibiliko dira ka-
lez kale. Elkartasun dendaren au-
rretik irtengo dira. 
- 12:30. Zerkausian Tolosako Musi-
ka Bandak urteroko Eguberri kon-
tzertua eskainiko du.
- 17:30. Olentzero eta Mari Domin-
gi Izaskundik abiatzen dira.
18:00etan Euskal Herria plazara iri-
tsiko da. 18:45ean, Nafarroako zu-
bitik Zerkausira iritsiko dira, eta ber-
tan egongo dira haurrekin 20:00ak
arte. 
- 18:45. Trianguloa plazatik aterata
urteroko manifestazioa, preso eta
iheslarien eskubideen alde. 
- 20:00. Tolosako Musika Banda-
ren Gabon gaueko kalejira, Gorriti
plazatik abiatuta, Alde Zaharrean
barrena.

Abenduak 25, bihar

- 11:00. Santa Maria parrokian
Meza Nagusia, Santa Maria kape-
rak abestuta. Meza hasi baino bost
minutu lehenago koadro erraldoia,
zaharberritua, erakutsiko diete eli-
zan bildutakoei. Aurrez, meza baka-
rra izango da, 09:00etan, euskaraz.

Abenduak 26, etzi

- 18:15. Isitxo Larrañaga Akordeoi
Orkestrak kontzertua emango du
Iurramendiko Kaperan.

ZIZURKIL

Abenduak 24, gaur

- Goizean. San Millan ikastetxeko
haurrak baserrietan abestuko dute,
eta Pedro Mari Otaño eta Jesusen
Bihotzakoek Elbarrena auzoan. On-
doren, elkartean hamaiketakoa
egingo dute.
- Goizean. Euskal preso eta ihesla-
rien alde kantuan ibiliko dira base-
rriz baserri.
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Tolosaldea autobus enpresak kudeatzen du gaur egungo eskualdeko autobus zerbitzua. I. GARCIA LANDA

ITZEA URKIZU

2012ko urria eta azaroa bitartean
eman zituzten egitasmoaren lehen
pausoak. Tolosaldeko udalak, herri-
tarrak eta Gipuzkoako Foru Aldun-
dia elkartu, eta parte hartze prozesu
baten hasiera izan zen hura. Eskual-
deko autobus zerbitzuaren ingu-
ruan gogoeta egin, eta eskaintza ho-
betzeko bideak irekitzea zen helbu-
rurik behinena. Urtebeteko epean
iradokizunak jaso, udalekin aldera-
tu eta Tolosaldeari begirako aurre-
proiektu bat osatzeko denbora izan
dute erakundeek. Orain, eskualde-
rako garraio publikoaren zerbitzu
berria azken txanpan da.

Gaur egungo autobus zerbitzuak
eskualdeko herritarren beharrak ez
ditu asetzen Tolosaldea Garatzenen
ustez, Ibai Iriarte lehendakariak

azaldu duenez: «Hainbat autobus
erdi-hutsik joaten dira askotan, eta
ibilbide batzuk ere ez dira egokie-
giak». Horri aurre egiteko «28 udalek
bat egin eta indartsuago erantzute-
ko» erabakia hartu zuten.

Horrela, parte hartze prozesua-
ren bidez osatutako garraio-sareak
«gainbalio» bat izango du, ordutegi
nahiz ibilbide berriekin: «Helburua
eskualdeko herrien arteko loturak
hobetzea eta harremanak sendo-
tzea da». Horrekin batera, gainera,
eskualdearen saretzea eraginkorra-
goa izatea lortu nahi izan dute, ingu-
rumena zainduz; datozen hilabeteo-
tan martxan jarriko dena, orain arte-
koa baino jasangarriagoa,
ekonomikoagoa eta arrazionalagoa
izateko lanean jardun dute: «Ibilgai-
lu pribatuari alternatiba bat bilatu
nahi izan diogu, herri txiki askoz osa-

Eskualdea saretzeko bideak martxan

Gipuzkoako Foru Aldundiak maiatzean
abiaraziko du herritarrekin elkarlanean
sortutako garraio publiko zerbitzu berria

tutako eskualdea baita gurea. Eta
horrekin batera, CO2 isurketa ere
asko murriztuko da», dio Iriartek. 

Urtebete honetan barrena osatu
duten aurreproiektua Gipuzkoako
aldizkari ofizialean argitaratu dute
jada, eta beste astebete inguruan
izango da bertan. Jarraian, zerbi-
tzuaren ardura hartzeko interesa

duten enpresek hilabeteko epea
izango dute euren proposamenak
aurkezteko, eta lizitazioaren tramite
guztiek lau hilabete inguru iraungo
dute. Horrenbestez, 2014ko maia-
tza inguruan Tolosaldeko autobus
zerbitzu berria martxan izango da. 

Aipatzekoa da, ibilbide eta zerbi-
tzu berriak funtzionatzen hasi aurre-
tik beste fase bat ere izango dela,

eta bertan enpresa esleipendunak
ekarpen berriak egiteko aukera
izango du, «betiere oinarrian dagoe-
na hobetzeko baldin bada». 

Zerbitzu berriarekin, autobusek
gaur egungo kilometro kopurua bi-
koiztu egingo dute, eta beraz, eslei-
penerako aurrekontua ere handia-
goa izango da. Urtero 1.945.000
euro bideratuko dituzte garraio pu-
blikora, eta lizitazioa zazpi urterako
egingo dute, beste hiru luzatzeko
aukerarekin. Horrenbestez, guztia
15 milioi euro inguruko aurrekontua
erabiliko dute.

Aldundiarentzat «apustu handia»
izango da, eta besteak beste garran-
tzia eman nahi diote «herri txikieta-
ko bizi-kalitatea mantentzeari».

Gipuzkoa osorako abiapuntu

Herri hauetan guztietan egindako
parte hartze prozesua «oso positi-
boa» izan dela azpimarratu du foru
aldundiko Mugikortasun eta Garraio
zuzendari Unai Erroitzeneak. Area-
go, esperientzia onak garrantzia be-

rezia du kasu honetan, izan ere, To-
losaldekoa abiapuntua izan da, bes-
te hainbat eskualdetan osatzen ari
diren prozesuei begira. 

Gaur egun 56 herri inguru lanean
ari dira, eta «Tolosaldeko zerbitzua-
rekin egin bezala, datorren urtean
beste hainbat eskualdetan ere he-
rritarren nahien araberako zerbi-
tzua jarri nahi dugu, jasotako 3.300
ekarpenen laguntzaz», dio Erroitze-
neak.

Autobus zerbitzuaren inguruan
egindako iradokizun eta proposa-
menak, guztira, 193 izan dira es-
kualdean, eta erakundeetako ordez-
kariek eskerrak eman nahi izan diz-
kiete herritarrei. Horrela, garraio
publikoaren zerbitzu eraberrituak
Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia,
Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, As-
teasu, Baliarrain, Belauntza, Beras-
tegi, Berrobi, Bidegoian, Elduain,
Hernialde, Gaztelu, Ibarra, Ikazte-
gieta, Larraul, Leaburu-Txarama, Li-
zartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Vi-
llabona eta Zizurkili eragingo die. 

Eskualdean
zerbitzua hobetzeko
193 ekarpen jaso

dituzte guztira»

Irudia Amasa-Villabona

Bidegi eta Lurraldebusen saria Fleming-i

Gabonetako lehiaketa antolatu
dute Bidegik eta Lurraldebusek,
eta Fleming ikastetxeko 5. mai-
lako ikasleek irabazi dute, Zuma-

rragako ikasleekin batera, goiko
marrazkiagatik. Bidegiren kon-
trol zentrora txangoa eta 400
euro irabazi dituzte. ATARIA

I. URKIZU

2014ko maiatzean martxan jarriko
den autobus zerbitzuan hiru linea
berri abiaraztearekin batera, Apatta
Errekako industrigunera doan auto-
bus zerbitzu berria ere martxan jarri-
ko dute.

Arduradunen helburua industri-
gunean lan egiten dutenei zerbitzua
eskaintzea da, eta hori dela eta,
Renfeko tren zerbitzuarekin eta Gu-
reak-eko langileen sarrera-irteere-
kin ongi uztartu nahi izan dituzte au-
tobusaren ordutegiak. Horrez gain,
langabetuentzako ikastaroak ere
autobusaren arabera antolatuko di-
tuzte Lehiberrin. 

Honakoa izango da joaneko ibilbi-
dea: San Frantzisko eliza-Renfeko
geltokia, Tolosako zezen plaza-Iba-
rrako Zubizarreta parkina-Apatta
Erreka. Itzulera, berriz, honakoa:
Apatta Erreka-Ibarrako anbulategia-
Tolosako Zubi Berria-San Frantzis-
ko-Renfeko geltokia. Aipatzekoa da,
industrigunetik Amaroztik barrena
jaistea ere aukeren artean dutela
oraindik. 

Apattara igotzeko autobusa,
zerbitzu berrien artean

LINEAK

Hiru linea berri. 

Guztira 16 linea izango dira, eta ho-
rietatik hiru berriak. 
1. Izaskun-Ibarra.
2. Bedaio-Amezketa.
3. Alkiza-Villabona.
Zirkularra. 

L-8 linea aurrerantzean zirkularra
izango da, inguruko lantokietara iri-
tsi ahal izateko. Adunako Udalak es-
katutako zerbitzua izango da, eta
astean zehar beste bi zerbitzu
gehiago izango dira. 
1. Larraul- Asteasu- Zizurkil-Villabo-
na-Aduna.

Autobus zerbitzu berriko aldaketa nagusiak

GELTOKIAK

40 geltoki berri. 

40 geltoki berrietatik 26 zerbitzu
berrietan jarriko dituzte, eta beste
14, berriz, aurreproiektuan aurrei-
kusten ziren zerbitzuetan. 

ORDUTEGIA

17 aldaketa-eskaera. 

Parte-hartze prozesuan, guztira,
zenbait ordutegi aldatzeko 17 eska-
era jaso ditu Gipuzkoako Foru Al-
dundian. Horietatik guztietatik 15
eskaera onartzea erabaki dute az-
kenik.

GAUEKO ZERBITZUA

Larunbatetan bakarrik. 

Parte hartze prozesuan sei udalek
eskatu dute gaueko autobus zerbi-
tzua: Amezketa, Anoeta, Asteasu,
Berastegi, Irura eta Villabonako
udalek. Larunbat gauetan zerbitzua
martxan jarriko dute, baina ostirale-
ko eskaera ez dute onartu. 

ESKAERAPEKOAK

Bi ordu lehenago deitu behar. 

Gaur egun 24 orduko aurrerapena-
rekin deitu behar dute herritarrek,
eta zerbitzu berriarekin bi ordu le-

henago eskatu beharko dute zerbi-
tzua. Orexako eta Adunako udalek
proposatu zuten aldaketa hau, eta
aldundian denbora-tartea esleipe-
narekin txikitzea espero du. Jende
kopuruaren arabera taxiak edo au-
tobus txikiak erabiliko dituzte, eta
prezioa autobuseko bera izango da
beti.

BIZIKLETAK AUTOBUSEAN

Proiektua garatzen. 

Tolosaldea garatzenek eta lau uda-
lek (Baliarrain, Berastegi, Ikaztegie-
ta eta Leaburu) eskatu dute zerbi-
tzua. Proiektuan bere horretan ez

dute jaso, baina aldundia egitas-
moa garatzen ari da; araudi oroko-
rra epe motzean argitaratu nahi
dute, Gipuzkoa osoan eskaera oro-
kortu egin baita. 

TXARTELA

Banketxe gehiagotan kargatu. 

Tolosaldeko zerbitzuaz haragoko
zerbait den arren, hainbat herrita-
rrek proposatu dute Mugi/Lurralde-
bus txartela Kutxabanken ez ezik
beste banketxe batzuetan ere kar-
gatzeko aukera eskaintzea. Aldun-
dia lanean ari da, erakundeek inte-
resa erakutsi dezaten. 
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Tolosaldea autobus enpresak kudeatzen du gaur egungo eskualdeko autobus zerbitzua. I. GARCIA LANDA

ITZEA URKIZU

2012ko urria eta azaroa bitartean
eman zituzten egitasmoaren lehen
pausoak. Tolosaldeko udalak, herri-
tarrak eta Gipuzkoako Foru Aldun-
dia elkartu, eta parte hartze prozesu
baten hasiera izan zen hura. Eskual-
deko autobus zerbitzuaren ingu-
ruan gogoeta egin, eta eskaintza ho-
betzeko bideak irekitzea zen helbu-
rurik behinena. Urtebeteko epean
iradokizunak jaso, udalekin aldera-
tu eta Tolosaldeari begirako aurre-
proiektu bat osatzeko denbora izan
dute erakundeek. Orain, eskualde-
rako garraio publikoaren zerbitzu
berria azken txanpan da.

Gaur egungo autobus zerbitzuak
eskualdeko herritarren beharrak ez
ditu asetzen Tolosaldea Garatzenen
ustez, Ibai Iriarte lehendakariak

azaldu duenez: «Hainbat autobus
erdi-hutsik joaten dira askotan, eta
ibilbide batzuk ere ez dira egokie-
giak». Horri aurre egiteko «28 udalek
bat egin eta indartsuago erantzute-
ko» erabakia hartu zuten.

Horrela, parte hartze prozesua-
ren bidez osatutako garraio-sareak
«gainbalio» bat izango du, ordutegi
nahiz ibilbide berriekin: «Helburua
eskualdeko herrien arteko loturak
hobetzea eta harremanak sendo-
tzea da». Horrekin batera, gainera,
eskualdearen saretzea eraginkorra-
goa izatea lortu nahi izan dute, ingu-
rumena zainduz; datozen hilabeteo-
tan martxan jarriko dena, orain arte-
koa baino jasangarriagoa,
ekonomikoagoa eta arrazionalagoa
izateko lanean jardun dute: «Ibilgai-
lu pribatuari alternatiba bat bilatu
nahi izan diogu, herri txiki askoz osa-

Eskualdea saretzeko bideak martxan

Gipuzkoako Foru Aldundiak maiatzean
abiaraziko du herritarrekin elkarlanean
sortutako garraio publiko zerbitzu berria

tutako eskualdea baita gurea. Eta
horrekin batera, CO2 isurketa ere
asko murriztuko da», dio Iriartek. 

Urtebete honetan barrena osatu
duten aurreproiektua Gipuzkoako
aldizkari ofizialean argitaratu dute
jada, eta beste astebete inguruan
izango da bertan. Jarraian, zerbi-
tzuaren ardura hartzeko interesa

duten enpresek hilabeteko epea
izango dute euren proposamenak
aurkezteko, eta lizitazioaren tramite
guztiek lau hilabete inguru iraungo
dute. Horrenbestez, 2014ko maia-
tza inguruan Tolosaldeko autobus
zerbitzu berria martxan izango da. 

Aipatzekoa da, ibilbide eta zerbi-
tzu berriak funtzionatzen hasi aurre-
tik beste fase bat ere izango dela,

eta bertan enpresa esleipendunak
ekarpen berriak egiteko aukera
izango du, «betiere oinarrian dagoe-
na hobetzeko baldin bada». 

Zerbitzu berriarekin, autobusek
gaur egungo kilometro kopurua bi-
koiztu egingo dute, eta beraz, eslei-
penerako aurrekontua ere handia-
goa izango da. Urtero 1.945.000
euro bideratuko dituzte garraio pu-
blikora, eta lizitazioa zazpi urterako
egingo dute, beste hiru luzatzeko
aukerarekin. Horrenbestez, guztia
15 milioi euro inguruko aurrekontua
erabiliko dute.

Aldundiarentzat «apustu handia»
izango da, eta besteak beste garran-
tzia eman nahi diote «herri txikieta-
ko bizi-kalitatea mantentzeari».

Gipuzkoa osorako abiapuntu

Herri hauetan guztietan egindako
parte hartze prozesua «oso positi-
boa» izan dela azpimarratu du foru
aldundiko Mugikortasun eta Garraio
zuzendari Unai Erroitzeneak. Area-
go, esperientzia onak garrantzia be-

rezia du kasu honetan, izan ere, To-
losaldekoa abiapuntua izan da, bes-
te hainbat eskualdetan osatzen ari
diren prozesuei begira. 

Gaur egun 56 herri inguru lanean
ari dira, eta «Tolosaldeko zerbitzua-
rekin egin bezala, datorren urtean
beste hainbat eskualdetan ere he-
rritarren nahien araberako zerbi-
tzua jarri nahi dugu, jasotako 3.300
ekarpenen laguntzaz», dio Erroitze-
neak.

Autobus zerbitzuaren inguruan
egindako iradokizun eta proposa-
menak, guztira, 193 izan dira es-
kualdean, eta erakundeetako ordez-
kariek eskerrak eman nahi izan diz-
kiete herritarrei. Horrela, garraio
publikoaren zerbitzu eraberrituak
Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia,
Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, As-
teasu, Baliarrain, Belauntza, Beras-
tegi, Berrobi, Bidegoian, Elduain,
Hernialde, Gaztelu, Ibarra, Ikazte-
gieta, Larraul, Leaburu-Txarama, Li-
zartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Vi-
llabona eta Zizurkili eragingo die. 

Eskualdean
zerbitzua hobetzeko
193 ekarpen jaso

dituzte guztira»

Irudia Amasa-Villabona

Bidegi eta Lurraldebusen saria Fleming-i

Gabonetako lehiaketa antolatu
dute Bidegik eta Lurraldebusek,
eta Fleming ikastetxeko 5. mai-
lako ikasleek irabazi dute, Zuma-

rragako ikasleekin batera, goiko
marrazkiagatik. Bidegiren kon-
trol zentrora txangoa eta 400
euro irabazi dituzte. ATARIA

I. URKIZU

2014ko maiatzean martxan jarriko
den autobus zerbitzuan hiru linea
berri abiaraztearekin batera, Apatta
Errekako industrigunera doan auto-
bus zerbitzu berria ere martxan jarri-
ko dute.

Arduradunen helburua industri-
gunean lan egiten dutenei zerbitzua
eskaintzea da, eta hori dela eta,
Renfeko tren zerbitzuarekin eta Gu-
reak-eko langileen sarrera-irteere-
kin ongi uztartu nahi izan dituzte au-
tobusaren ordutegiak. Horrez gain,
langabetuentzako ikastaroak ere
autobusaren arabera antolatuko di-
tuzte Lehiberrin. 

Honakoa izango da joaneko ibilbi-
dea: San Frantzisko eliza-Renfeko
geltokia, Tolosako zezen plaza-Iba-
rrako Zubizarreta parkina-Apatta
Erreka. Itzulera, berriz, honakoa:
Apatta Erreka-Ibarrako anbulategia-
Tolosako Zubi Berria-San Frantzis-
ko-Renfeko geltokia. Aipatzekoa da,
industrigunetik Amaroztik barrena
jaistea ere aukeren artean dutela
oraindik. 

Apattara igotzeko autobusa,
zerbitzu berrien artean

LINEAK

Hiru linea berri. 

Guztira 16 linea izango dira, eta ho-
rietatik hiru berriak. 
1. Izaskun-Ibarra.
2. Bedaio-Amezketa.
3. Alkiza-Villabona.
Zirkularra. 

L-8 linea aurrerantzean zirkularra
izango da, inguruko lantokietara iri-
tsi ahal izateko. Adunako Udalak es-
katutako zerbitzua izango da, eta
astean zehar beste bi zerbitzu
gehiago izango dira. 
1. Larraul- Asteasu- Zizurkil-Villabo-
na-Aduna.

Autobus zerbitzu berriko aldaketa nagusiak

GELTOKIAK

40 geltoki berri. 

40 geltoki berrietatik 26 zerbitzu
berrietan jarriko dituzte, eta beste
14, berriz, aurreproiektuan aurrei-
kusten ziren zerbitzuetan. 

ORDUTEGIA

17 aldaketa-eskaera. 

Parte-hartze prozesuan, guztira,
zenbait ordutegi aldatzeko 17 eska-
era jaso ditu Gipuzkoako Foru Al-
dundian. Horietatik guztietatik 15
eskaera onartzea erabaki dute az-
kenik.

GAUEKO ZERBITZUA

Larunbatetan bakarrik. 

Parte hartze prozesuan sei udalek
eskatu dute gaueko autobus zerbi-
tzua: Amezketa, Anoeta, Asteasu,
Berastegi, Irura eta Villabonako
udalek. Larunbat gauetan zerbitzua
martxan jarriko dute, baina ostirale-
ko eskaera ez dute onartu. 

ESKAERAPEKOAK

Bi ordu lehenago deitu behar. 

Gaur egun 24 orduko aurrerapena-
rekin deitu behar dute herritarrek,
eta zerbitzu berriarekin bi ordu le-

henago eskatu beharko dute zerbi-
tzua. Orexako eta Adunako udalek
proposatu zuten aldaketa hau, eta
aldundian denbora-tartea esleipe-
narekin txikitzea espero du. Jende
kopuruaren arabera taxiak edo au-
tobus txikiak erabiliko dituzte, eta
prezioa autobuseko bera izango da
beti.

BIZIKLETAK AUTOBUSEAN

Proiektua garatzen. 

Tolosaldea garatzenek eta lau uda-
lek (Baliarrain, Berastegi, Ikaztegie-
ta eta Leaburu) eskatu dute zerbi-
tzua. Proiektuan bere horretan ez

dute jaso, baina aldundia egitas-
moa garatzen ari da; araudi oroko-
rra epe motzean argitaratu nahi
dute, Gipuzkoa osoan eskaera oro-
kortu egin baita. 

TXARTELA

Banketxe gehiagotan kargatu. 

Tolosaldeko zerbitzuaz haragoko
zerbait den arren, hainbat herrita-
rrek proposatu dute Mugi/Lurralde-
bus txartela Kutxabanken ez ezik
beste banketxe batzuetan ere kar-
gatzeko aukera eskaintzea. Aldun-
dia lanean ari da, erakundeek inte-
resa erakutsi dezaten. 
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Txapelketako hiru
jardunalditan nagusi
izan da ibartarren A
taldea; B taldea,
berriz, hirugarren

ERREDAKZIOA TOLOSA

Ibarrako Belabieta kiroldegian Eus-
kal Herriko goma gaineko 4x4 txapel-
ketaren hirugarren eta azken jardu-
naldia jokatu zuten larunbatean, eta
Ibarrako emakumezkoen A taldeak ti-
raldi guztiak irabazita, txapela esku-
ratu zuen 260 kiloko mailan.

Hiru jardunalditan 15 puntu lortu
dituzte ibartarrek, eta erabakita utzi
dute garaipena. Zalantza bigarren
eta hirugarren postuetan izan da, be-
raz. Badaiotz eta Ibarra B taldeek
hiru jardunaldietako puntuak gehitu-
ta berdinketa sortu dute 10,5 puntu-
rekin, eta Badaiotzek kitarakoan lor-
tu du, azkenik, bigarren postua.

Gizonezkoetan, berriz, 300 kiloko-
en mailan, kitarakoan erabaki dituzte
lehen lau postuak. Sokarrik irabazi
du Euskal Herriko txapelketa, eta bi-
garren, berriz, iparraldeko Ñapurrak
taldea sailkatu da. Ibartarrek hiruga-
rren postuan amaitu dute txapelketa.

Ibarra, Euskal Herriko
sokatira txapeldun

MIKEL IRAOLA 

Abenduaren 31n, ohiturak agintzen
duen moduan, korrika amaitzen dute
askok urtea. Eskualdeko korrika zale-
ek aurten ere aukera mordoa izango
dute, hainbat herritan San Silvestre-
ko krosak antolatu baitituzte. 

Guztietan zaharrena Zizurkil eta
Amasa-Villabona artekoa da, aurten
30. aldiz antolatu baitute Zunbeltz Ki-
rol Elkarteak eta Urkamendi Elkarte-
ak. 2012. urtean, 800 partaide ingu-
ru izan ziren denera eta aurten ere
arrakasta berbera errepikatu nahi
dute antolatzaileek. 16:00etan izan-
go da lehen lasterketa, benjamin
mailakoa, eta 800 metroko ibilbidea
egin beharko dute. Ondoren, alebi-
nen (1,6 km), infantilen (2,15 km),
eta kadeteen (4,3 km) txanda izango
da. 16:30ean hasiko da proba nagu-
sia. Ibilbide nagusiari hiru itzuli egin
beharko dizkiete korrikalariek, guzti-
ra 6,5 kilometro osatuz. Jubenilak
eta beteranoak multzo horretan
lehiatuko dute, nahiz eta saria maila-
ka jasoko duten gero. Izen emate
epea zabalik da www.herrikrosa.com
helbidean. Bestela, 31n bertan
11:00etan zabalduko da Urkamendi
elkartean. 

Tolosan ere Samaniego Ikastetxe-
ak urtero antolatu ohi duen elkarta-
sun krosa izango da. Aurten 16. aldia
izango da, eta biltzen den dirua, Ko-
lonbiako Guabas errekaren inguruan
bizi den komunitateko Biblio-mula
proiektuaren jarraipena egiteko era-
biliko da.

15:30ean emango zaio hasiera
korrika festari. Benjaminek korrituko

dute lehenik, 700 metroko ibilbidean
zehar. 16:00etan, alebinak irtengo
dira, 1,4 kilometroko bidea egiteko.
Infantilek ibilbide bera egin beharko
dute ordu erdi beranduago. Helduen
proba nagusia 16:45ean hasiko da,
eta bost kilometroko luzeera duen
ibilbidea burutuko dute. 

Izen emate epea zabalik da dagoe-
neko. Aralar Kirolak dendan egin dai-
teke abenduaren 30a baino lehen,
zazpi euroren truke. Egunean bertan,
Zerkausian ere eman daiteke izena,
12 euroren truke. Haurren izen ema-
tea doakoa izango da. Gainera, aur-
ten, parte hartzaile guztiei banatu ohi
zitzaien kamiseta izen emateko or-
duan banatuko da, eta ez helmugan.
Horrez gain, garaikurrak eta bestela-
ko opariak izango dira: afariak, kirol
medikuntza azterketak, kiroldegira-
ko bonoak, saskiak...

Ibarran, berriz, bigarren urtez anto-
latu dute Urte Zahar Krosa. Pasa den
urtean 300 korrikalarik hartu zuten
parte, eta arrakasta ikusirik, errepi-
katu nahi izan dute antolakuntza la-
netan aritu diren Hauspoa Kultur El-
karteko kideek zein bolondres mo-
duan aritu direnek. Ibilbidea lehengo
urteko bera izango da: helduek 5,4
kilometro egin beharko dituzte, eta

Urtea korrika amaitzeko
aukera anitz Tolosaldean
Zizurkil-Villabona,
Berastegi, Tolosa,
Ibarra eta Alegian San
Silvestre krosak
izango dira 

gaztetxoek, adinaren arabera, 300
metrotik, 1.800 metro bitarte. Dor-
tsal banaketa, 26an, 27an eta egu-
nean bertan egingo da San Bartolo-
me plazan. Dortsalaren truke elika-
gai pakete bat eskatuko da, elikagai
bankura bidaltzeko. Krosaren amaie-
ran, herriko 28 dendek emandako
saski eta opariak zozketatuko dira.

Alegia eta Berastegin ere egingo
dute.16:00etan etxeko txikienak ir-
tengo dira herrian barrena, eta ordu
erdi beranduago jokatuko da proba
nagusia. Bost kilometroko ibilbidea
egin beharko dute. Izen ematea hiru
eurokoa izango da aldez aurretik egi-
nez gero, eta bost eurokoa unean ber-
tan egiten bada. Parte hartzaile guz-
tien artean opariak zozketatuko dira,
eta mozorrorik originalena eramaten
duenari ere sari bat emango zaio.

Berastegin, berriz, Urepele elkarte-
ak antolatutako krosa 18:00etan ha-
siko da. 2001etik aurrera jaiotakoek
1,25 kilometro egin beharko dituzte.
2000 baino lehen jaiotakoek, berriz,
bost kilometroko bidea izango dute.
Izen emateko azken eguna abendua-
ren 30a izango da. Gaztetxoek aurre-
tik lau euro ordaindu beharko dituzte,
eta irteeran apuntatuz gero, sei, euro
bat gehiago helduen kasuan.

Tolosako elkartasun krosean bildutako dirua Kolonbiara bidaliko da. M. I.

Irudia Tolosa

Hasi da XXXII.
Shanti Torneoa

Eguberrietako XXXII. Shanti Torne-
oa hasi da dagoeneko. 500 gazte-
txo inguruk hartuko dute parte aur-
tengo edizioan, eta guztira 64 tal-
de lehiatuko dira. Atzo jokatu ziren
txapelketako lehen partidak Usa-
bal Kiroldegian, eta datozen bi as-
teotan ia egunero izango dira nor-
gehiakokak. Finalak, berriz, Errege
egunean, urtarrilaren 6an, jokatu-
ko dira goiz osoan zehar. M. I.

Jaun eta jabe izan zen Ibarra A taldea, larunbatean Belabietan. I. URKIZU.

Errezildarra nagusi
izan zen; eta Iban
Ugartemendia
hernialdetarrak
laugarren egin du

ERREDAKZIOA ASTEASU

Aimar Irigoien jaun eta jabe izan da
Asteasuko Harri  Handien Txapelke-
tan. Eskualdeko harri-jasotzaile ba-
karra, Hernialdeko Iban Ugartemen-
dia, aldiz, laugarren sailkatu zen.

Harri-jasotzaileek lau harri jaso be-
har izan zituzten, eta hirugarren lane-
an erabaki zuen Irigoienek. Lehene-

an 200 kiloko errektangularra jaso
zuten, eta Irigoienek 8 aldiz altxatu
zuen. Ondoren sailkatu ziren Ostola-
za, Eizmendi, eta, azkenak bi aldiz ja-
sota, Ugartemendia eta Telleria. 175
kiloko zilindroa jaso zuten gero. Iri-
goienek 16 altxaldi egin zituen, Osto-
laza izan zen hurrena, Ugartemen-
diak, laugarren, zazpi aldiz jaso zuen. 

150 kiloko kubikoan ere Irigoien
izan zen nagusi lana 13 aldiz egin-
da. Azken lanean, 125 kiloko bolare-
kin, Irigoien izan zen hoberena, 19
aldiz jaso baitzuen. Atzetik izan zi-
tuen Ostolaza, Eizmendi, Ugarte-
mendia 10 jasoaldirekin, eta Urtzi
Telleria.

Aimar Irigoienek irabazi
du Asteasuko Harri
Handien Txapelketa

Ugartemendia, laugarren igandean, 150 kiloko harriarekin lanean. IGOR AGIRRE
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Animaliak ere izan ziren Gabonetako Azoka berezi jendetsuan. I.U.

Irrien Lagunak-en ikuskizunarekin gozatu zuten Altzoko haurrek. I.U.

Luis Mari Garikanok irabazi zuen Odolki lehiaketa. I.U.

ERREDAKZIOA 

Gabonen atarian, azoka bere-
ziak eta kontzertuak izan dira
nagusi asteburu honetan. Os-

pakizunen artean, Bonberenearen
16. urteurren festa ere izan zen. 

San Tomas egunak ez zion itzalik
egin Tolosako Gabonetako azoka be-
reziari, eta jendez gainezka izan ziren
goizetik eguerdira, herriko kaleak.
San Blas elkarteak antolatutako odol-
ki lehiaketa ere izan zen, eta saria he-
rritar batek eman zuen. Luis Mari Ga-
rikano tolosarra izan zen garaile. 

San Frantzisko pasealekuan arti-
sauen lanak ikusgai izan ziren, eta
egurrezko produktuekin hasita, oiha-
lak, marrazkiak nahiz burdinezko ob-
jektuak eskuratzeko aukera izan zu-
ten bertaratu zirenek. Trianguloa pla-
zako postuetan, berriz, askotariko
gozo eta jakiez gain, Tolosako zenbait
dendetako produktuak ere izan ziren.

Azokaz gain, Bonbereneak 16 urte
betetzen dituenaren harira, txaranga
erraldoia irten zen kalez kale. 50 mu-
sikari baino gehiagoko taldea osatu
zuten. Goizean kalejira egin ondoren,
bazkaria egin zuten gaztetxean. Al-
tzon, berriz, umeek izan zuten jai giroa
Irrien Lagunak-en ikuskizunarekin.  

Igandean, gabon doinuak izan zi-
ren nagusi Alegian, Txintxarri eta Txin-
txarri Txiki abesbatzen eskutik. XVI.
mendeko doinuak eta gaur egungoak
uztartu zituzten Txintxarri Txikikoek
David Azurza tolosarraren gidaritza-
pean. Helduek ere gozatu zituzten
entzuleen belarriak, betiko eguberri
kantuak eta doinu berriak nahasian
eskainiz Garbiñe Orbegozoren agin-
dupean. Mariaje Rekondok lagundu
zien pianoan zein organoan.

Tolosan, berriz, Box-a Arte Elkar-
tearen gabonetako azokaren irekie-
ra ekitaldia izan zen. Mota askotako
eskulanak ikusi eta erosteko aukera
izango da elkartearen eraikinean
gabon hauetan. Musika emanaldia
ere izan zuten estreinaldian.

Gabon usaineko asteburua

50 musikari baino gehiago izan ziren Bonberenearen 16 urteak ospatzen. J. PEREZ

Mota askotako eskulanak daude erakusgai Box-a Arte Elkartean. BOX-AJendez bete zen Alegiako eliza Txintxarri abesbatzaren kontzertua entzuteko. ATARIA

Hilberriak eta urteurrenak

ESKELAK
943-65 56 95

ataria@ataria.info
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Telefonoa: 943 65 46 10.

Farmaziak

TOLOSA. Tolosako Musika 
Bandaren kontzertua izango da,
12:30ean, Zerkausian. Ondoren,
kalejira izango da 20:00etan Gorriti
plazatik abiatuta. 

BIHAR, HILAK 25

ALEGIA. Txintxarri abesbatzak
11:15ean ospatuko den elizkizune-
an eskainiko du bere kontzertua. 

ANOETA. Txistulari Taldearen kaleji-
ra izango da, 12:00etan.

TOLOSA. Andra Maria Jasokundeko
absideko koadro zaharberritua eta
argimutil urreztatuak inauguratuko
dituzte.  

ETZI, HILAK 26

TOLOSA. Tolosako Gabonetako egi-
tarauaren barruan, gaurtik hasi eta
hilaren 29a bitartean, 2-8 urte bi-
tarteko haurrei dago zuzendua eta
bertan, surf ohola, Santa Fe trena,
bi puzgarri, 20 aparailu mugikor, bi
airezko mahai, futbolin bat eta XBox
bat egongo dira. Baita tailerrak ere.
Guztia Zerkausian izango da.

TOLOSA. Altzoan eskualdeko elkar-
teak antolatuta, Sormensena iker-
keta tailerra izango da, Abasta 0-6
urte bitarteko haurrei zuzenduta.
40 euro. 4 egunetako tailerra: aben-
duak 23, 26, 30 eta urtarrilak 2.

ADUNA. Asvinenean umeentzat zir-
ko ikastaroa antolatu dute telak,
trapezioa, jolasak eta akrobaziak
egiten ikasteko. Hilaren 26, 27 eta
28an, 11:00etatik 13:00etara izan-
go da. Informazioa eta izen ematea:
635 748 104 telefono zenbakian
edo asvineneaeskola@gmail.com.

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

DEIALDIAK

GAUR

AMASA-VILLABONA. Tolosaldeko
Mankomunitatetik jakinarazi du-
tenez, atez ateko bilketak Egube-
rrietako jai egunak direla eta al-
daketa batzuk izango ditu eta
24ean eta 31n ez da kuborik ate-
ra behar kalera. Amasa-Villabo-
nan, errefortzu berezia jarriko
dute ontzi arinak eta organikoa
jasotzeko. Hilaren 24tik 28ra,
11:00etatik 17:00etara,Ikastola,
Berdura plaza, Arroako biribilgu-
nea eta Larrea 15-16 an.  

ALEGIA. Tolosaldeko Mankomu-
nitatetik jakinarazi dutenez, atez
ateko bilketak Eguberrietako jai
egunak direla eta aldaketa ba-
tzuk izango ditu eta 24ean eta
31n ez da kuborik atera behar ka-
lera. Hilaren 24, 25, 31n eta urta-
rrilaren 1ean, edukiontzi ma-
rroiak herritarren erabilerarako
irekita egongo dira eskolako eta
Bazurzako ekarpen guneetan,
udaletxeko plazan, Kaleberako
parkean eta Larraitz 42an.

ANOETA. Tolosaldeko Mankomu-
nitatek jakinarazi dutenez, atez
ateko bilketak Eguberrietako jai
egunak direla eta aldaketa ba-
tzuk izango ditu eta 24ean eta
31n ez da kuborik atera behar ka-
lera. Ekarpen guneak erabiltzeko
aukera izango da 11:00etatik
13:00etara.

IRURA. Tolosaldeko Mankomuni-
tatek jakinarazi dutenez, atez ate-
ko bilketak Eguberrietako jai egu-
nak direla eta aldaketa batzuk
izango ditu eta 24ean eta 31n ez
da kuborik atera behar kalera.
Baina, hilaren 24, 25 eta 31 eta
urtarrilaren 1ean, 10:00etatik
13:00etara ekarpen guneak ire-
kita egongo dira.

ZIZURKIL. Tolosaldeko Manko-
munitatek jakinarazi dutenez,
atez ateko bilketak Eguberrietako
jai egunak direla eta aldaketa ba-
tzuk izango ditu eta 24ean eta
31n ez da kuborik atera behar ka-
lera. 24ean eta 31n, ekarpen gu-
neak erabiltzeko aukera izango
dute hauek irekita egongo baitira.

Urte askoan!
Zorionak birramona! 90 urte! 

Muxu handi-handi bat denon partetik!

Urte askoan!
Garazi Urkizar Landa . Atzo 9 urte
bete zituen. Zorionak eta muxu go-

xoak familikoen partetik!

Irudia Tolosa

‘Bikain’ ziurtagiria, Lanbide Heziketarentzat 
Tolosaldea Lanbide Heziketa Institutuak Eusko Jaur-
laritzak ematen dituen Bikain ziurtagiria eskuratu du.
Ikastetxea, D eredukoa izanik, euskararekin eta eus-
kal kulturarekin duen konpromisoari jarraituz, euska-
raren alde egiten duten lanaren aitortza da. Gaur
egun 157 dira Bikain ziurtagiria lortu duten erakun-

deak.Hilaren 17an,Bilboko EITBko egoitzan egin zen
ekitaldian, beste 35 erakunderekin batera jaso zuten
ziurtagiria: «Erakunde horietatik guztietatik bederatzi
izan ginen goi-mailako Bikain Ziurtagiria lortu genue-
nak; harro sentitzeko aukera ematen digu honek»,
adierazi dute ikastetxetik.  ATARIA


