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Tolosa Gourmet markak ‘Aukeratu bertakoa’ proiektua aurkeztu du;  eskualdeko 12 taberna eta 
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Ohiko 
postuez gain,
bertsolariak
izango dira etzi,
azoka berezian 
Tolosako Eguberrietako
azoka berezia izango da
larunbatean; 
zazpi gunetan banatu
dituzte aukeran egongo
diren ehundik gora
postuak //6
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izapideak
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ireki dute
Villabonan 

‘Zuretzat’ gunea
udaletxeko arkupeetan
dago; bertan dagoen
ordenagailutik egin
daitezke izapideak eta bi
langile ere badaude //3

Sariak, tailerrak 
eta haurrentzako
atrakzioak
Villabonan,
merkatarien 
eskutik //2



Eguberrietako
kanpaina abian du Oria
merkatari elkarteak
Villabonako merkatariek 1.000 euro banatuko dituzte
saritan, eta 125 euroko zortzi txeke zozkatuko dituzte
erosketak herriko dendetan egiten dituztenen artean

Jon Miranda Amasa-Villabona

Villabona eta Zizurkilgo Oria
merkatari elkarteak Eguberrie-
tan antolatu dituen ekitaldien
berri eman du. Gabonetako ar-
gien piztea ere egin du jada, au-
rreko ostiralean egin zuten eki-
taldia, Berdura plazan, eta aur-
ten Oinkari dantza taldeak izan
zuen argiak pizteko ohorea. Ger-
turatu zen jendea gaztaina erre-
ak eta txokolate beroa hartzera
gonbidatu zuten merkatariek. 
Aurten, aurreko urteetan bai-

no leku gehiago argiztatu dituzte
Villabonan. Besteak beste, uda-
letxea eta Subijana etxean argiak
jarri dituzte eta Malkar plazan
zuhaitza argiztatu dute. Megafo-
nia bat ere jarriko dute herriaren
erdialdean, eta gerturatzen de-
nak Eguberrietako kantuak en-
tzun ahal izango ditu urtarrila-
ren lehen asteburura bitarte.

EROSKETAK SUSTATZEKO
Gabonetako kanpainari hasiera
eman diete merkatariek, argien
piztearekin batera. Oria elkarte-
ko dendetan egiten diren eroske-
tek saria eduki dezakete. Izan
ere, 1.000 euro sarietan banatu-
ko dituzte: 125 euroko 8 erosketa
txeke, elkarteko edozein dende-
tan gastatzeko. Gainera, Facebo-
ok-eko Villabonako Merkata-
riakorrian erakusleiho lehiaketa
jarri dute martxan. Herritarrek
gustukoen duten erakusleihoa-

ren alde bozkatu dezakete eta 40
euroko erosketa txekeen zozke-
tan parte hartzeko aukera izango
dute.
Atzotik, bestalde, atrakzioak

jarrita daude Oria merkatari el-
kartearen eskutik. Errebote pla-
zan auto txokeak eta karrusela;
eta Txistulari plazan Txikipark-a.
Adin guztietako gazteentzat
izango dira atrakzioak. 

TAILERRAK UMEENTZAT
Etxeko txikienentzat bestalde,
Villabonako Gaztelekua eta Oria
merkatari elkartearen artean,
Gabonetako tailerrak antolatu
dituzte. 
4 eta 10 urte arteko umeentzat

izango dira eta egunero hiru tai-
ler ezberdin egingo dituzte: es-
kulanak, mugimendu jolasak eta
margoketa. 16 umek parte hartu
ahal izango dute gehienera eta
abenduaren 22an eta 27an eta 
urtarrilaren 2an, 17:00etatik
20:00etara, izango dira tailerrak;
abenduaren 29an eta urtarrila-
ren 4an, berriz, 11:00etatik
13:00etara izango dira saioak.
Izen emateko 943 69 47 87 telefo-
no zenbakira hots egin ahal izan-
go dute umeek.
Oria merkatari elkartetik Villa-

bonako komertzioetan eroske-
tak egitera animatu dituzte he-
rritarrak Eguberriak gerturatzen
ari diren honetan. Gabonetako argiak pizteko ekitaldian Oinkari taldeak hartu zuen parte. J.M.

Salgai 

Etxebizitza.Amezketa herri erdian.
Lur saila, bajera, garajea eta terraza-
rekin. 120 metro karratu inguru. In-
teresatuek deitu 617 60 78 14 edo
943 65 12 65 telefonoetara.

Lan eskaintza

Gidaria.Esperientziadun kamioi gi-
daria behar dugu. C+E gidamaime-
nak eta CAP-a duena. Euskaraz ja-
kitea baloratuko da. Interesa duenak
deitu 603 77 02 24 zenbakira.

IRAGARKI LABURRAK
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Elkarbizitza eta merkataritza
bultzatuko ditu udalak
J.M. Amasa-Villabona

Villabonako udal gobernuak
kultura eta tokiko merkataritza-
ren aldeko apustua egin du lege-
aldia hasi zenetik, Maite Izagirre
alkateak nabarmendu duenez.
«Apustu horrek, bizikidetza eta
garapen ekonomikorako hobe-
kuntza ahalbidetu du», esan du
Eguberritako egitaraua aurkez-
teko agerraldian.
Elkartegintza bultzatu nahi

dute udaletik eta ekintza berriak
bultzatu nahi dituzte, «euskal
erakundeekin eta Donostiako
Jazzaldia bezalako maila duten
entitateekin kolaboratuz». Izagi-
rreren hitzetan, udalerrian dago-
en gabon giroa eta elkarbizitza
sustatzeaz gain, Eguberritako
erosketen kontsumoa Villabona-
ko saltokietara bideratzeko hel-
burua du udalak, «Amasa-Villa-
bonak eta bailarako tokiko mer-
kataritzak orain arte bezala
erreferente izaten jarrai deza-
ten».

KULTUR EKITALDI UGARI
Tokiko merkataritzarekiko Villa-
bonako Udalak duen konpromi-
soa indartuz, Oria merkatari el-
kartearekin elkarlanean aritu di-

rela aipatu du Izagirrek. Merka-
tariek antolatu dituzten ekital-
diak udaleko aurrekontuen bi-
tartez bultzatu nahi izan dituzte.
Mertxe Garmendia, Villabona-

ko kultura zinegotziak aurkeztu
ditu Eguberrietako jaietarako
antolatu dituzten kultur ekital-
diak. Garmendiak nabarmendu
duenez, «herritarren parte har-
tze soziala eta elkarbizitza susta-
tzeaz gain, tokiko komertzioaren
aldeko apustua egitea da Gabo-
netarako prestatu dugun egita-
rauaren helburua».
Ekitaldi horietako batzuk egin

dituzte dagoeneko eta bihartik
aurrera musika emanaldi, era-
kusketa eta zinema emankizu-
nak izango dira, beste hainbat
ekitaldirekin batera.

KULTUR EGITARAUA
Abenduak 21, osteguna

18:30.Loatzo musika eskolaren
Eguberritako emanaldia, Gurea zi-
nema aretoan.

Abenduak 24, igandea

18:00.Zunbeltz elkarteak antolatu-
ta Olentzero eta Mari Domingiren
jaitsiera. Otsabin txistorra banatu
ondoren Errebote plazan egingo
diete harrera.

Abenduak 22, 23, 29 eta 30

19:30. Jumanji: Bienvenidos a la jun-
glafilma lau egunetan, Gurea areto-
an. Sarrerak 5,50 euro balioko du.

Abenduak 30 arte

18:30 - 20:00.Gurea aretoko era-
kusketa gelan, Seve Iglesiasen
margolanak izango dira ikusgai. La-
runbatetan 10:30etik 13:00etara.

Urtarrilak 5, ostirala

Arratsaldean.Errege magoen eto-
rrera ospatuko da.



‘Zuretzat’ da bulegoa
Aurreko ostiralean inauguratu zen eta astelehenetik zabalik da
herritarren arretarako zerbitzua, Villabonako udaletxeko arkupeetan

Jon Miranda Amasa-Villabona

Hemendik aurrera, amasar eta
billabonatarrek izapide admi-
nistratiboak egin ahal izateko
bulego bakarra izango dute, Vi-
llabonako udaletxeko arkupee-
tan, lehenago Udaltzaingoaren
bulegoa kokatuta zegoen tokian.
Udalarekin, Gipuzkoako Foru
Aldundiarekin edo Eusko Jaur-
laritzarekin egin beharreko iza-
pideak bertatik kudeatuko dira
eta horretarako bereziki presta-
tutako bi langile egongo dira bu-
legoan, lanaldi osoan. Gainera,
eremu fisiko berritzaile bat pres-
tatu da eta bertan jarritako orde-
nagailutik herritarrek izapide
administratiboak egin ahal izan-
go dituzte.
Imanol Lasa, Gipuzkoako

Foru Aldundiko Gobernantza di-

putatua izan zen aurreko ostira-
lean Villabonako inaugurazio
ekitaldian. Nabarmendu zuenez
Gipuzkoan udalerri gutxi daude
horrelako arreta zerbitzua dute-
nak: «Guk geuk Foru Aldundian,
oraindik, ez dugu horrelakorik
eta datorren urtean jarriko dugu
martxan gisa honetako zerbitzu
bat». Gainera, «gobernantza
modu berrien inguruan lanean
ari garen honetan, denok gara
ezinbestekoak; beharrezkoa da
zuzenekoa arreta eta herritarrei
momentuan erantzuna ema-
tea», esan zuen Lasak.

PROZESU LUZEA
Maite Izagirre, Amasa-Villabo-
nako alkateak hartu zuen hitza
ondoren eta eskerrik beroenak
adierazi zizkion Imanol Lasari,
«bere presentziak berresten due-

lako Gipuzkoako Foru Aldun-
diak Villabonako udalerriarekin
eta gure udal administrazioaren
modernizazioarekin duen kon-
promisoa». 
Udal langileen kolektiboari

ere zuzendu zitzaion Izagirre:
«Azken hilabete hauetan buru-
belarri eta elkarlanean aritu on-
doren, errealitate bihurtu dute-
lako gure herriak behar zuen zer-
bitzu hau». Udal langileak dira,
Izagirreren ustez, «udal politika-
ren mamia eta bizkarrezurra».
Hain justu, zerbitzu berrirako

bereziki prestatutako bi langile-
ek artatuko dituzte herritarrak,
hemendik aurrera, Zuentzat zer-
bitzuan. Alkatearen esanetan,
«udal honetan lehen aldiz, herri-
tarrek leihatila bakarra izango
dute, modernoa, azkarra, eragin-
korra eta eskuragarria». Horre-

kin, administrazioa herritarren-
gana hurbildu nahi izan dute
udal ordezkariek, herritarrek ez
dezaten leihatila ezberdinetara
hurbiltzeko obligaziorik izan.
«Herritarren tokian jarri eta

haien arazoei irtenbideak ema-
teko gaude, inoiz ez arazoak sor-
tu edo areagotzeko». 
Apustu bezala definitu du Iza-

girrek zerbitzua, «XXI. mendean
murgildu nahi dugu burokrazia
gutxituz eta gestioak erraztuz».
Zerbitzua martxan jartzearekin
batera, inork ez dio bere buruari
galdetu beharko nora jo behar
duen obrak egiteko lizentzia bat
edo gizarte mailako laguntza bat
eskatzeko.

ESPAZIO BERRITZAILEA
Udal ordezkarien esanetan, zer-
bitzu berriak Gipuzkoaren pun-
tan kokatzen du Amasa-Villabo-
na, administrazioaren moderni-
zazioari dagokionez. «Ilusioz
betetako prozesua izan da, lan
ordu asko eraman dizkiguna, ez-
tabaidatu eta aurrekontuari da-
gokionez ahalegin izugarria egin
behar izan dugu. Baina ahalegi-
nak merezi izan du», esan zuen
alkateak.
Mugikortasun murriztua du-

tenekin ere gogoratu dira bulego
berria atontzerako orduan, «ad-
ministrazioaren aurrean desber-
din senti ez daitezen». Gainera
dekorazioari dagokionez, me-
moria historikoa berreskuratze-
ari keinu bat egin diote, «iraga-
nak osatzen baitu gure talde
identitatea amasar eta billabo-
natar gisa. Burujabetza berres-
kuratzeko, azken hamarkadetan
administrazio publiko mailan
eman diren pauso erraldoiez go-
goeta egitera eramango gaituzte
irudiok».
Zerbitzu berriari dagokionez,

adostasun politiko erabatekoa
egon dela azpimarratu zuen al-
kateak eta harro azaldu zen, «ni
herritarren zerbitzura egonik,
haiek laguntzeko eta ez oztopo-
ak jartzeko tresna bat ipini izana-
gatik. Eskerrik asko denoi».

Udaletxeko beheko solairuan, aurretik Udaltzaingoaren bulegoa zegoen tokian dago arreta zerbitzua. JON MIRANDA
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«Herritarrek leihatila
bakarra izango dute,
modernoa, azkarra,
eraginkorra eta
eskuragarria»
MAITE IZAGIRRE
AMASA-VILLABONAKO ALKATEA

«Gobernantza modu
berrien inguruan
lanean ari garen
honetan, denok gara
ezinbestekoak»
IMANOL LASA
GOBERNANTZA FORU DIPUTATUA



Asuncioneko
langileek egun
osoko lehen
lanuztea egin dute
Andoaingo eta Belateko
zentroetara bertaratu
ziren, protesta egitera;
hilaren 27an izango dute
hurrengo mobilizazioa

I. Urkizu Tolosa

Joan den astean ekin zioten ira-
garritako agendari, eta atzo egun
osoko lehen mobilizazioa egin
zuten, Tolosako Asuncion klini-
kako langileek.
Goizean goiz, Asuncion klini-

kako egoitza guztiak paperez josi
zituzten, gero, klinikan bertan
elkarretaratzea egiteko. Andoain
izan zuten hurrengo geltokia, eta

klinikak bertan duen osasun
zentroan ere elkarretaratzea
egin zuten; berdin, Tolosako Be-
lateko zentroan ere. 
Eguerdian Tolosako udaleko

atarira bertaratu ziren, aldarri
eta mezua plazaratu eta ordube-
teko elkarretaratzea osatuz. Az-
kenik, Andoainen kotxe-karaba-
narekin biribildu zuten lehen
greba eguna. 
Hilaren 27an beste kotxe-kara-

bana bat egingo dute, eta urtarri-
laren 8an eta 9an, berriz, egun
osoko beste bi lanuzte iragarri
ditu langile batzordeak, soldata
igoera eskatzeko. 

‘Aukeratu bertakoa’
proiektua aurkeztu du
Tolosa Gourmetek
Eskualdeko 12 taberna eta
jatetxetan bertako
produktuaren kontsumoa
sustatzeko karta txikiak
eskuragarri izango dira 

Itzea Urkizu Arsuaga Tolosa

Tolosa Gourmet markak egitas-
mo berri bat plazaratu berri du,
Eguberri atarian, eskualdeko
pintxo-taberna eta jatetxeei be-
gira: Aukeratu bertakoa. Bertako
produktuak ezagutarazteko eta
sustatzeko esku-orriak sortu di-
tuzte, eta establezimendu horie-
tan eskainiko dizkiete bezeroei,
menu eta kartarekin batera.
Liburuxkak, batetik, jatetxe

edo taberna horretan lehengai
gisa erabiltzen dituzten bertako
produktuen zerrenda izango du;
zehazki, 200 kilometroko ere-
muan sartzen diren jatorri izen-
dapenezko produktuen zerren-
da. Horren harira, Olatz Illarregi
Tolosaldea Garatzeneko turismo
arduradunak nabarmendu du,
hornitzaileen zerrenda hori osa-
tzea izan dela lanik mamitsuena:
«Hala ere, beharrezkoa zen. Tu-
ristak gehiago jakin nahi izaten
du dastatzen ari denaz».
Eta, bide horretan, Aukeratu

bertakoa egitasmoak ere bide
emango dio bertako produktua
oroigarri gisa eskuratu nahi
duen turistari: lehengaien ze-
rrendarekin batera, produktu
horiek nola sortu edo ekoizten
diren ezagutzeko gakoak eskai-
niko ditu esku-orriak, salmenta
puntuekin batera.
Guztira, Tolosa Gourmeteko

12 establezimendu batu dira egi-
tasmora, eta horietako bakoitza-

ri egokitutako esku-orriak sortu
dituzte: euskaraz eta gazteleraz
30 eta frantsesez eta ingelesez
10, establezimendu bakoitzean.
Sustatzaileek azpimarratu

dute, produktuen kontsumoa
bultzatzearekin batera, egitas-
moaren helburua dela bertako
ekoizle nahiz ostalarien arteko
sare bat sortzea ere; nolabait, bi-

sitariak batetik bestera mugitze-
ko erraztasunak eskaintzea.
Hain zuzen horregatik, Imanol
Olano Tolomendiko ordezkariak
Jan Tolosaldea proiektu aurkez-
tu berria ekarri du gogora; Auke-
ratu bertakoa, haren adar bat da,
eta errefortzu positiboaren bide-
tik jorratu nahi izan dute susta-
tzaileek.
Proiektua aurkeztuta, ekoizle,

ostalari eta garapen agentziako
arduradunak bezeroei begira
daude orain, eta Olatz Illarregik
nabarmendu du bezeroari dago-
kiola, orain aukera egitea. Bide
beretik, Imanol Olanok kontsu-
mitu beharreko produktuak au-
keratzearen garrantzia nabar-
mendu nahi izan du, aurkezpe-
na biribiltzeko: «Askotan esan
ohi da, produktuak aukeratzea
lau urtez behin botoa ematea
baino garrantzitsuagoa dela.
Erosten dugunarekin erabaki-
tzen dugu, gure ingurua, kultura
nahiz paisaia nolakoak izango
diren».

Bertako produktuak sustatzeko lan-ildoari jarraipena eman nahi diote. I. U.
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ATXIKITAKO OSTALARIAK

- Alkizako ostatua (Alkiza)
- Beti-Alai jatetxea (Tolosa)
- Botarri jatetxea (Tolosa)
- Casa Julián erretegia (Tolosa)
- Casa Nicolás erretegia (Tolosa)
- Ikatza taberna (Tolosa)
- Iriarte jatetxea (Berrobi)
- Larraitz-gain jatetxea 
(Abaltzisketa)
- LurLan Bistrot (Tolosa)
- Orbela taberna (Tolosa)
- Plaza Etxeberri jatetxea (Zizurkil)
- Patxine jatetxea (Asteasu)

Eguerdian Tolosako udaletxe atarian elkartu ziren langileak. I. U.



Asteburu
kulturala, 
Eguberriekin bat
Bihar hasi eta igandera
bitarte antolatu
dituzte ekitaldiak,
tartean Gabon eskea 

Erredakzioa Belauntza

Ipuin kontaketarekin hasiko da
bihar arratsaldean Belauntzako
Asteburu Kulturala. Eguberrie-
kin bat egiten duen ekimena osa-
tu dute eta, batez ere, haurrei be-
girako ekitaldiak izango dituzte
herrian. Gaztaina erreak eta pin-
txoak dastatzeko aukera izango

da ipuin kontaketaren ondoren,
eta hor, haurrekin batera, hel-
duak ere izango dira ziur. 

Larunbatean haurrek Gabon
kanten entseguak egin eta zuhai-
tza apaintzeko aukera izango
dute. Euskararen inguruko do-
kumental bat ikusteko aukera
eta txokolatea dastatzekoa ere
izango da. Igandean, Gabon es-
kea eta Olentzeroren etorrerare-
kin bukatuko dituzte ekitaldiak. 

Herriko haur, gazte eta hel-
duei ekitaldietan parte hartzera
gonbidatu dituzte udalaren al-
detik.

Bi aste ekitaldiz beteko
dituzte igandetik aurrera

Erredakzioa Amezketa

Eguberrietako bi asteetan ekital-
di ugari antolatu dituzte Amez-
ketan. Gabon eskearekin hasiko
dira eta Errege Magoen desfilea-
rekin bukatuko dute. Udalak eta
Gaztelekuak, guraso elkarteare-
kin batera, antolatu dituzte eki-
menak. Haur Hezkuntzako, Le-
hen Hezkuntzako eta nerabeen-
tzako ekitaldiak prestatu dituzte
asteartetik hasita.

Aurten Gabon eskea berezia
izango da, Olentzero eta Mari
Domingi ere bertan izango dire-
lako. Zumadi eskolako haurre-
kin elkartuko dira eguerdian eta
gero plazan dagoen karpan har-
tuko dituzte haurrak. Bestalde,
Larrunarri frontoiaren obrak di-
rela eta, Errege Magoen desfileak
aldaketak izango ditu. Elizatik
hasi ordez, Abaltzisketara joate-
ko bidegurutzetik abiatuko da
eta Errege Magoek haurrak Altu-
na Anaien frontoian hartuko di-
tuzte. 

GIZARTEA TOLOSALDEA 05www.ataria.eus •107.6 fm 
OSTEGUNA, 2017ko abenduaren 21a

JOSTUNAK
ELKARTZEKO
AITZAKIA
Ohitura denez, Santa Luzia
egunaren aitzakian herriko
hainbat jostun elkartu ziren
Amezketan. Egun horretan
zaindariaren eguna ospatzen
dute, eta horretarako bazkal-
tzeko elkartu ziren eta ho-
rren ondoren taldeko argaz-
kia atera zuten. ATARIA

EGITARAUA
Abenduak 22, bihar

18:00. 1,2,3,... hemen da Miru ipuin
kontalari, kultur etxean. Ondoren
gaztaina erreak eta pintxoak Mar-
tintxon.

Abenduak 23, etzi

10:30. Hurrengo egunean kantuan
ateratzeko entsegua  kultur etxean
ludotekako bi monitoreekin. Gero,
Gabonetako zuhaitza apaintzea.

18:00. Euskara munduan besteen
ahoetandokumentala kultur etxe-
an. Ondoren, txokolate jatea egingo
dute.

Abenduak 24, igandea

15:00. Haurrak kantuan herrian ze-
har aterako dira  ludotekako bi moni-
toreekin.
18:00. Olentzero etorriko da. Ondo-
ren, merienda.

EGITARAUA
Abenduak 24, igandea

09:30. Eskolako haurrak Ugartetik
aterako dira Gabon kantak abeste-
ko. 12:00ak aldera Olentzero eta
Mari Domingi batuko zaie. Gero pla-
zako karpan hartuko dituzte hau-
rrak.
13:30. Haurrentzako bazkaria Zaz-
pi-Itturri elkartean. Gero, saskiaren
zozketa.

Abenduak 26, asteartea 

16:00. Olentzero eta animaliaren
sekretuafilma kultur etxean. HH-
koentzat.
10:00. Nur eta herensugearen ten-
pluafilma kultur etxean. LH-koen-
tzat.

Abenduak 27, asteazkena 

15:00-20:00. Txuri Urdinera irteera.
10 euro balio du, eta 12-15 urte bitar-
tekoentzat da.

Abenduak 28, osteguna 

16:00-19:00. Jolasak karpan. HH-
koentzat.
16:00-17:30. Jolasak karpan. LH-
koentzat.
17:30-19:00. Gabonetako eskula-
nak Gaztelekuan. LH-koentzat.

Abenduak 29, ostirala

10:00-13:00. Errege magoen desfi-
learen prestaketa, Gaztelekuan. 12-
15 urtekoentzat.

Urtarrilak 2, asteartea 

11:00-13:00. Gabonetako eskula-
nak Gaztelekuan. HH-koentzat.
10:00-13:00. Clown tailerra kultur
etxeko aretoan, Algara Clown talde-
arekin. LH-koentzat.

Urtarrilak 3, asteazkena 

15:00-20:00. Zinemara irteera, Do-
nostiara. 12-18 urte bitartekoentzat
izango da.

Urtarrilak 4, osteguna 

10:30-13:00 eta 16:00-18:30. Puz-
garriak jarriko dituzte Goiko fron-
toian. HH eta LH-koentzat.

Urtarrilak 5, ostirala

10:00-16:30. Iruñea Jumping-era ir-
teera. 12-18 urte bitartekoentzat
izango da.
18:00. Errege magoen desfilea
Abaltzisketara joateko bideguru-
tzetik abiatuta. Altuna Anaien fron-
toian hartuko dituzte haurrak. On-
doren txokolate jatea.

Amezketako Udalak eta
Gaztelekuak, gurasoen
elkartearekin batera,
antolatu dute egitaraua



Ehundik gora postu
bilduko ditu
Gabonetako azokak 
Tolosa azoka handi bat izango da larunbatean, zazpi
gunetan banatuta; Andoni Egaña eta Oihana Iguaran
bertsolariak ere ariko dira azoka bereziko giroa berotzen

Erredakzioa Tolosa

Larunbatean egingo da Tolosako
urteko azken azoka berezia: Ga-
bonetakoa. Zazpi gune izango
ditu azokak: Zerkausia, Berdura
plaza, Euskal Herria plaza,
Trianguloa plaza, San Frantzisko
pasealekua, Alondiga plaza eta
Plaza Zaharra. Goizean goizetik
zabalduko dituzte postuak eta
14:00ak arte egongo dira zaba-
lik. Guztien artean ehundik gora
postu batuko dira. 
Trianguloa plazan 35 postu

izango dira; elikagaienak, Tolo-
sako zenbait dendek jarritakoak
eta Extremadurako produktue-
na, La Jara elkartearen eskutik.
Plaza Zaharrean Peio Urdapille-
ta egongo da, euskal txerriekin.
Bidaniarraren animaliak berta-
tik bertara ikusi ahal izango dira
eta euskal txerrikiekin egindako
pintxoak ere dastatu ahal izango
dira. Horrez gain, saskiak eta
egurrez egindako hainbat pro-
duktu ere izango dira udaletxe
aurrean. 
Elikagaien 23 postu egoteaz

gain, animalien gunea izango da
Alondigakoa: euskal oiloak, an-
tzarak, euskal artzain txakurrak,
galloway arrazako behiak, alpa-
kak eta astoak egongo dira, hain
zuzen. Horretaz gain, umeen-
tzako tailerrak eskainiko dituzte
bertan.

Artisauek landutako lanak es-
kuratu ahal izango dira San
Frantzisko pasealekuan 14 pos-
tutan banatuta. Beste hainbat el-
karteren postuak ere kokatuko
dira hor, askotariko produktue-
kin. Uztaritzetik gerturatutako
taldea, Kokuyo elkartea, Ana-
yurd elkartea, Pausoka elkartea,
Begisare elkartea eta Asmoberri
guraso-elkartea izango dira ber-
tan, besteak beste.
Asteroko azokaren hiru gune-

etan, Zerkausian, Berdura pla-
zan eta Euskal Herria plazan, la-
runbateroko postuak izango
dira. Gainera, Berdura plazan,
asteroko postuez gain, hiru pos-
tu gehiago izango dira, bi artisau
loreekin lana egiten dutenak eta
lore-landare postu bat, zehazki.
Bestalde, bestelako jarduerak

Elikagaien postu ugari izango dira larunbatean. ITZEA URKIZU

Eguberri doinuak
eskainiko dituzte
herriko abesbatzek 
Nerea Pikabea Alegia

Eguberri doinuz beteko da Ale-
giako Juan Bataiatzailea Deuna-
ren eliza etzi, 19:45ean. Txintxa-
rri Txiki eta Txintxarri abesba-
tzek Eguberrietako emanaldia
eskainiko dute. Bi taldeak Gar-
biñe Orbegozoren zuzendaritza-
pean ariko dira eta Mariaje Re-
kondok lagunduko die pianoan.
Ohi bezala, taldeko txikienek
emango diote hasiera kontzer-
tuari eta hiru abesti eskainiko di-
tuzte: Gau ilunak ez badu, Bi ga-
bon kantaeta Alaken.
Txintxarri Abesbatza taldeko

gaztetxoenek ere izango dute eu-
ren tartea, eta bi kantu eskainiko
dituzte: Kanpai soinu, zilar doi-
nu eta Erregiak datoz. Segidan,
helduek beste sei abesti abestu-

ko dituzte: Gaur gabon, I will
sing with the spirit, Orra Mari
Domingi, Fum fum fum, Halle,
Halle, Halle eta Zeruan dizdizka
abestuko dute. Haendelen Alle-
luia eskainiko dute emanaldia-
ren amaieran.
Txintxarri abesbatzako abes-

larien lanak ez dira hor amaitu-
ko. Abenduaren 24an kantu es-
kean ibiliko dira eta Olentzero-
ren harreran parte hartuko dute
herriko hainbat talderekin bate-
ra. 16:30ean abiatuko dira La-
rraitz auzotik. Eguberri egune-
an, berriz, meza nagusian abes-
tuko dute. Abesbatzan kantari
ibili eta hil direnen aldeko meza
izango da. Urteberri egunean el-
kartuko dira, berriro, Txintxarri
abesbatzako abeslariak meza na-
gusian kantatzeko. 
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Zumardia elkarteak
hainbat ikastaro
antolatu ditu
Erredakzioa Tolosa

Eguberri hauetarako natura eta
kirola uztartzen dituen ikastaro-
ak antolatu ditu Zumardia elkar-
teak, eta baita kosmetika natura-
lari buruzkoa ere. Batetik, mendi
eskola antolatu dute, bi adin tar-
terako: 7-11 urte eta 11-14 urte.
BTT eskola hiru adin tarteren-
tzako antolatu dute: helduak, 14-
16 urte artekoak eta 12-14 urte bi-
tartekoak. Eskalatze eskolari da-
gokionez, bi adin tarte jarri

dituzte, 6-9 urte eta 9-14 urte.
Kosmetika naturaleko tailerra
10-14 urte bitartekoentzat da.
Bestalde, iraupen eskiko bi ikas-
taro antolatu dituzte; bat urtarri-
lak 13-14 eta otsailak 3-4ean egi-
teko eta, bestea, urtarrilak 20-21
eta otsailak 17-18rako. 
Informazio gehiagorako eta

ikastaroetan izena emateko 685
720 939 telefono zenbakira deitu
behar da edo whatsapp-a bidali,
edo info@zumardia.eus helbide-
ra mezua idatzi.

egongo dira aukeran. Berdura
plazan eta Zerkausian, girotze la-
netan, punta-puntako bi bertso-
lari ariko dira, Andoni Egaña eta
Oihana Iguaran. Bertan Gartxot
Koblariak, Yanaisak eta Maitane
Iruiñek ere musika emankizuna
eskainiko dute. 
Euskal Herria plazarik abiatu-

ta, berriz, dultzaineroak ariko
dira. Honekin batera, iazko edi-
zioaren arrakasta ikusita, Neka-
zal Elikagaien Erakusketa-Lehia-
keta antolatu dute, baserritarren
produktuak eta postuak balioan
jartzeko helburuz. Gainera, Zer-
kausian, Euskal Herri plazan eta
Berdura plazan dauden postue-
tan sagar erre konpota banatuko
du udalak, astebururo azokara
gerturatzen diren ekoizle eta sal-
tzaileei esker ona adierazteko. 



Aurtengo udal
aurrekontuaren
herena bideratu
da inbertsioen
atalera
Igandean herri batzarra egin zuten
Orendainen eta aurtengo eta
datorren urteko aurrekontuak izan
zituzten hizpide, besteak beste

Imanol Garcia Landa Orendain

Azken urteotan abenduan egin
duten moduan, herri batzarrean
elkartu berri dira Orendainen,
aurtengo eta datorren urteko
udal kontuak azaldu, eta etxez
etxe banatutako galdetegian ja-
sotako erantzunak partekatzeko.
30 herritar inguru elkartu ziren,
inoizko kopuru txikiena. «Bertso-
lari txapelketaren finala egun be-
rean izateak eragin omen du»,
dio Gorka Egia alkateak. «Ez da
beti jendearekin asmatzen erra-
za, eta aurten horrela atera da». 
2017ko aurrekontuari begira-

tuz gero, heren bat langile gas-
tuetara bideratu dute; beste he-
ren bat mantenura, kultur ekin-
tzetara eta udalak ematen dituen
diru laguntzetara; eta hirugarren
herena inbertsioetarako izango
da. «Herri txiki bat izanik aurre-
kontuaren heren bat inbertsioe-
tan joaten bazaigu, uste dut esan
nahi duela herrian gauzak egiten
ari garela, eta hori positiboa da»,
azaldu du Egiak.  
Batzarrean 2018ko aurrekontu

proposamena aurkeztu zuten,
galdetegian jasotako informazio-
arekin inbertsioen atala antolatu
ondoren. Aurrekontuak ez zuen
kontrako iritzirik jaso, beraz hil
bukaerako udaleko osoko bilku-
ran onartuko da. 353.000 euroko
aurrekontua izango du 2018rako
Orendaingo Udalak. 
Parte hartze prozesuaren bitar-

tez herritarrek inbertsioak eraba-
kitzen dituztela esan du Egiak.
Datorren urterako inbertsioeta-
rako 84.000 euro daude aurrei-
kusita, hau da, aurrekontuaren
%23a. «Inbertsioaren atala herri
txiki gehienetan urtean zehar al-
datu egiten da. Diru laguntzak
ateratzen doazen heinean, beste

inbertsioaren bat ere egin daite-
ke». Bide batez, herri txikiei ema-
ten zaizkien diru laguntzen ku-
deaketa kritikatu du alkateak:
«Nahiko negargarria da, eta aur-
ten ere horrela izan da. Diru la-
guntza potoloena atera dute aza-
ro erdialdean, 2018ko otsailean
emango dizkigute erantzunak
eta 2017an zerbait egiten hasi be-
har dugu diru laguntza horiek ko-
bratu nahi baditugu». 

%88KO PARTE HARTZEA
Herri batzarraren beste atal na-
gusietako bat galdetegiaren
emaitzen berri ematea izatea da.
Galdetegia etxez etxe banatu zen
aurretik eta jasotako erantzunen
berri eman zen batzarrean. Ha-
masei urtetik gorako herritarrei
banatzen zaie. Aurten guztira 152
banatu ziren eta 133 jaso ziren,
beraz, %88ak hartu zuen parte
galdetegian. 
Batetik, herritarrek aurreko

galdetegietan proposatutako
proiektuen inguruan lehentasu-
nak zehazten dituzte. Beharrez-
koenentzat jo zituzten lau propo-
samenak ondorengoak dira:
Abaltzisketatik Orendainera oi-
nezko bidea egitea; diru lagun-
tzak jartzea etxearen kanpoaldea
margotu eta konpontzeko; fron-
toia margotzea; eta bertako
zuhaitzen landaketa sustatzea. 
Bestalde, aurreko urtean herri-

tarrek egindako proposamenen
artean baiezkoa eman zitzaienak
ibilbideak txukuntzea eta fruitu
zuhaitzak landatzea izan zen.
Ezezkoa jaso zuena kotxeei olioa
aldatzeko toki bat prestatzea izan
zen. Beste erabaki bat herriko lo-
goa egun den moduan jarraitzea
izan zen. Aurtengo galdetegian
jaso diren proposamen berriak
udalak aztertuko ditu eta ikusi

zeintzuk sartuko diren hurrengo
urteko galdetegian.
Egiak azaldu duenez, udalak

galdetegian jasotako emaitzen
arabera funtzionatzen duela ere
«erakutsi egin behar da». Hau da,
erabakiak 2016 bukaeran hartu
zirenetik, zer egin den, zer ez den
egin eta zer dagoen gauzatze bi-
dean azaldu behar da. 
Egin den proiektuetako bat 

Interneteko azpiegitura da. Gui-
fi.net fundazioarekin osatutako
hitzarmenak arautu duen sare
publiko bat daukate, eta 30 MB-
ko abiaduran doa konexioa. Bes-
tetik, eraikin berrirako sarrera
txartel bidez funtzionatzen du
eta nahi duten herritar guztiek
daukate txartela, liburutegira
joan edota gimnasioa erabiltze-
ko. Hain justu, gimnasioa bera
bukatuta dago eta erabilgarri.
Horrez gain, hainbat herri bide
bukatu dira, aldundiaren diru la-
guntzei esker. Hilerria ere berritu
da. «Herritarrek horma hilobi be-

harra sumatzen zuten. Errautsak
sartzeko horma hilobi ugari egin
dira eta horrekin batera aprobe-
txatu da hilerrri guztia txukun-
tzeko», esan du Egiak. Herrigu-
nea oinezkoentzat jarri da eta as-
teburuetan ibilgailuentzat itxi
egiten da. Bestalde, mantenu lan
asko egin direla dio Egiak: «Za-
bor ontziak berriz margotu eta
txukundu, irisgarritasuna ere
betetzen goaz pixkana koxkak
ekiditeko lan batzuk eginez, ze-
brabideak jarri...». 

EGIN BIDEAN DAUDENAK
Burutzen ari diren hainbat
proiektu ere badaudela azaldu
du Egiak. Esaterako, gogora eka-
rri du eraikin berrian herritarrek
hainbat zerbitzu jasotzeko gela
bat dagoela, ile-apaindegiarekin
eta masajea emateko leku bate-
kin. «Ile-apaintzaile bat edo ma-
sajista bat falta zaigu, edota edo-
zein zerbitzu eman nahi duen
norbait. Deialdia egiten dugu in-

teresa dutenek udalarekin kon-
taktuan jartzeko. Udalak lekua
doan uzten du, herritarrei prezio
duin batean zerbitzua eskaintze-
agatik». Bestalde, baso eskolaren
proiektua ere gauzatze bidean
dagoela azaldu du: «Udaletik
egin beharreko ibilbidea bukatu-
tzat jotzen dugu, Hezkuntza Sai-
letik ezezko borobil bat jaso du-
gulako, baina gurasoak bere ka-
buz antolatzen ari dira eta diru
laguntza eskaera bat egin dute
Kutxa Fundazioan. Eta emanez
gero, baso eskolak aukerak ditu
datorren urtean ateak irekitzeko.
Ea egia den». 
Kale baserria hainbat etxebizi-

tzetan bihurtzeko proiektua ere
aurrera doa. Eraberritzeko
proiektua badute eta hil honen
bukaeran jasoko dituzte kontra-
tisten lehiaketaren aurrekon-
tuak, eta datorren hilean hasiko
dira jende bila. «Beste jarduera
bat, jendeak asko eskatzen due-
na, herriko mugarriak non dau-
den jakin eta haien inguruko bi-
sita gidatu bat egitea da, eta hori
ere martxan dago». 
Auzolanaren gaia ere herri ba-

tzarrean lantzen dute. Egiak ur-
tero egiten du hausnarketa gaia-
ren inguruan: «Udalean dauka-
gun diru horrekin zer egiten
dugun denen artean erabakitzen
dugu, noski, baina denon artean
ere erabaki behar dugu bakoi-
tzak bere ahalegin txiki bat jarri-
ta zer egin dezakegun. Auzola-
nak irudikatzen du alde batetik,
eskubidea dagoela erabakitzeko
zer egingo den herrian, baina be-
tebeharrak ere badaudela, eta
hori izan daiteke herriari zerbait
eskaintzea, ahalegintxo bat egi-
tea». Galdetegian auzolanerako
proposamenak jaso dira herrita-
rrengandik, eta datorren urtean
zerbait antolatzeko asmoa dute.

Eraikin berrian gimnasioa prest dago herritarrek erabili ahal izateko. AINHOA ESNAOLA
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PROPOSAMENAK
Gauzatutako proposamenak

1. Interneteko azpiegitura bukatu.
2.Eraikin berria herritarrei ireki.
3.Gimnasioa.
4.Herri bideak berritu.
5.Hilerria berritu.
6.Oinezkoentzako gunea.
7.Mantenu lanak.

Gauzatze bidean dauden 
proposamenak

1.Herri sarreran abiadura moteltze-
ko pasoa.
2.Hainbat zerbitzu herrian 
eskaini.
3.Baso eskola.
4.Kale baserriaren proiektua.
5.Mugarrien bisitak.
6.Frontoiko eserlekuak 
txukundu.

Datorren urtean abiarazi nahi 
diren proposamenak

1.Herri bideak berritu.
2.Zain baserriko bidegurutzea be-
rritzea .
3.Eskolapioetako lur-sailen 
erosketa.
4.Frontoia margotu.
5.Energia.

Egin ez diren ekintza 
proposamenak

1.Lehen sektoreari lotutako proiek-
tua.
2.Orendaindik Abaltzisketarako
bide berdea.
3.Herritarrentzat sutarako egurra-
ren ustiaketa.
4. Ibiur aldera errepidea ireki.
5.Herri bideen mapa.



OSTEGUNA 21
AGENDA

Deialdiak

Alegia.Umeen Eguna Gaztetxean.
16:30ean ipuin kontalaria eta jarraian,
taloak egin eta merienda.
Altzo.Olentzerotan Jakin Minez-en
barruan Loatzokoen emanaldia, Ba-
tzarremuño kulturgunean.
Tolosa. Ander IzagirrerenPotosihi-
tzaldia, 19:30ean, Topic-en, Amalur
jardunaldien barruan.
Tolosa. Ikimilikiliklik. JA Artzeren uni-
bertsoa erakusketa, Aranburun.  
Tolosa.Aniztasun Hariakerakuske-
ta, Aranburu jauregian. Ukrainako
jantzi eta herri artisautzarekin osatu
du erakusketa Ukraina-Euskadi el-
karteak.
Tolosa.Emakume raketisten ingu-
ruko erakusketa, liburutegian.  
Villabona.Seve Iglesiasen margola-
nen erakusketa, Gurea antzokian.

Kalitatea eta eskulana,
gozogileen soka ez eteteko

Rafa Gorrotxategi ezin banandu
daiteke gozogintzatik. Gozogin-
tzara emana du familia eta berak
hirugarren belaunaldia gorpuz-
ten du. 24 urterekin hasi zen bere
aitarekin, Jose Mari Gorrotxate-
girekin, lanean eta munduko
hainbat txokotan ikastaroak egi-
ten, eta ordutik «betiko» gozoak
egiteaz gain, berritzen eta berras-
matzen dihardu. Duela urte bete
inguru «etapa berri» bat hasi zue-
la dio eta bakarkako bidea hasi
zuen. «Eskuz egindako betiko go-
zogintza da gurea, baina gauza
berriak ere egiten ditugu», esan
du. Urtean zehar pastelak, jate-
txeetarako eskaerak eta ezkon-
tzetarako tartak dira euren egite-
ko nagusia, baina urritik Egube-
rrietako kanpainan sartzen dira
bete-betean, eta turroien artean
ematen dute eguna. Rafa Gorro-
txategik lantaldea oso garrantzi-
tsua dela dio eta urte guztian 9
badira ere, Eguberrietarako 20
izatera pasatzen dira. 
Turroiak eskuz eginak dira,

«eskuz eginak direla diot lehen-
gaiei begira, hainbat txokolatez-
ko geruza jartzen dugu, kalitate
ertain eta goreneko kakaoa era-
biltzen dugu horretarako, eta
esne-gaina eta gurina ere gehi-
tzen diogu kakaoari. Ez dugu
trans motako gantzik edo beste-
lako osagai ez naturalik erabil-

Rafa Gorrotxategik zainetan darama gozoa artelan bihurtzearena;
Eguberrietako kanpainan daude bete-betean, baina hori baino gehiago dira

Gorrotxategi duela urtebete inguru Usabalen irekitako gozogintza lantegian. R. C.

tzen, esaterako. Erabiltzen ditu-
gun almendrak eta beste osa-
gaiak kalitate gorenekoak dira».
Produktu asko badituzte ere

beste hainbaten artean, kakao-
hautsa da berrikuntzetako bat.
«Ohiko kakao-hautsek azukre
asko dute, %18-20a bakarrik da
kakaoa, gainontzekoa azukrea
da. Horregatik okurritu zitzai-
dan %52 kakaoa duen prestatua
ateratzea. Kakaoa eta azukrea
da, baina azukrea kanabera azu-
kre integrala da, eta banilla pixka
bat ere badu. Edateko txokolatea
ere badugu eta baita kakao hutsa
ere. Haurrentzat %32 kakaoa
duen prestatua ere atera genuen
Pirritx eta Porrotxekin batera,
honek ere kanabera azukre inte-
grala du, eta berehalako fibra bat
ere sartu nahi izan diogu hau-
rren artean ematen den gizenta-

sunari aurre egiten laguntzeko
eta kinoa sartu diogu».
Desberdinak direla dio Rafa

Gorrotxategik, bai lan egiterako
garaian, bai erabiltzen dituzten
lehengaiei dagokienez, eta baita
saltzeko moduan ere. «Ez dugu
merkatal gune handiekin lan
egin nahi, batez ere, denda txi-
kietan egon nahi dugu». «Gozo-
gintza lantegi txikietan bezala
egiten dugu lan, baina egia da
beste makinaria bat ere badugu-
la, ontziratzeko eta turroiak
mozteko, batez ere», gaineratu
du. 
Eskuz egindako gozogintza

bera aldatu ez badute ere, hauek
ontziratzeko tekniketan jarri
dute arreta, eta beraz zigarrillo,
teilak eta Gorrotxakhutsean on-
tziratzen dituzte, eta urte guz-
tian saldu ahal dituzte.
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ZORION AGURRAK

Urte askoan!
Ebarista Arrate (Lizartza).Gaur 87
urte. Urte zail honi ere santomasak
iritsi zaizkio. Zorionak eta muxu

asko familiaren partetik.

ZORION
AGURRAK
Urtebetzeak, urrezko
ezteiak, ezkontzak,
jaioberriak...

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa

EGURALDIA
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BIHAR
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FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa. Ignacio 
Olarrega, Korreo kalea, 2. 
943 67 01 28.
Gauekoa.Rosalia Morant, 
Zabalarreta, 1. 
943 67 38 49.
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