
Amezketan jende asko egon zen Zumadi eskolako ikasleen emanaldia ikusteko.N. URBIZU

Hirukiden, besteen artean txalaparta jo zuten.HITZA Leidorren Ereitek antolatutako emanaldia.ESTI EZEIZA

Orixe institutuko ikasle batzuk dantzatzen (Oinkari dantza taldekoak).HITZA

Laskorainen jaialdia egin zuten ere, euskara munduan hizpide.HITZA

MEREZI DUEN EGUNA
Euskara›› Festa giroan ospatu zuten atzo hainbat
herri eta ikastetxetan Euskararen Nazioarteko
Eguna: ilusioa eta gogoa ikusi zen txoko guztietan.

ERREDAKZIOA

Euskarak merezi duen eguna os-
patu zuten atzo: Euskararen Na-
zioarteko Eguna, hain zuzen. Ikas-
tetxe gehienetan ospatu zuten jai
giroan, eta denetan euskara izan
zen protagonista. 

Amezketako Zumadi eskolan
musika zuzenean eta abesti zaha-
rrekin ederki pasa zuten arratsal-
dea. Guraso eta herritarren kon-
painian izan ziren. Markesaren
alabarekin, edota txikiagokoen
esaldi bitxiekin barre batzuk egin
zituzten ikusleek.

Hirukiden eta Orixen jaia
Hirukiden, ekintza asko egin di-
tuzte. Begira nazazu euskarazlelo-
pean, adin guztietako ikasleek jo-
rratu zuten gaia. Txikienek Xabil
maskota marraztu eta margotu
zuten, abestu eta eskulanak egin
zituzten, besteak beste.

LHn pasabideak girotu, txiste-
ak, bertsoak landu, trikitilariekin

abestu, antzerkiak, irratirako gra-
baketak... egin zituzten. DBH, Ba-
txilergo eta Zikloan, berriz, Xabi
Paya, Oihane Perea, Etxabe, Sus-
trai Kolina eta Uxue Alberdik pro-
pio prestaturikoa entzun zituzten.
Ondoren hausnartu eta gela bakoi-
tzak lelo bat sortu du. Azkenik, txa-
laparta, trikitilariak eta dantzariak
izan ziren.

Orixe institutuko ikasleek dan-
tza, akordeoia jo eta abestu egin
zuten. Bestetik Himalaiara egini-
ko espedizioak, Asier Izagirrere-
kin, eta Josu Iztuetaren bidaiei bu-
ruzko hitzaldia izan zen.

Mantto eta Argitxo
Samaniegon Euskararen Nazioar-
teko Egunean Mantto maskotaren
urtebetetzea ere ospatu zuten. 104
urte bete ditu eta urte hauetan guz-
tietan zintzo jardun du euskararen
eta ingurumenaren alde. 

Laskorainen Argitxoren urte-
betetzea ospatu zuten Euskararen

Egunean: agi denez, 121 urte bete
ditu Uzturren bizi den gure lagu-
nak. «Badakigu, euskarak egiten
gaituela euskaldun; badakigu, eus-
karak eman, ematen eta emango
dizkiola izena eta izana Euskal He-
rriari, euskararen herriari» diote
Laskorainen.  

Goizetik festa giroa izan zuten:
pregoia, Argitxo irratsaioa egin eta
entzun, euskararen aldeko abes-
tiak abestu, ipuin-kontaketak, eus-
karazko filmak ikusi, paxintxiak
jan...  

2 TOLOSALDEA TOLOSALDEKO ETA LEITZALDEKO HITZA
ASTEARTEA, 2007KO ABENDUAREN 4A

Eskuliburua atzerritarrentzat
Tolosaldea Garatzenek Galtzaun-
di eta Eregirekin batera euskaraz
hitz egiteko eskuliburu bat argita-
ratu du. Honekin Tolosaldean bizi
diren atzerritarren artean euska-
raren erabilera sustatu nahi dute.
Ideia Tolosan 2003tik martxan
dagoen inmigrazio lan mahaian
sortu zen. Lan mahai honetan, in-
migrazioa lan mundua, hezkuntza
eta formakuntza inguruko hainbat
ordezkarik hartzen dute parte eta
Tolosaldeko 2007-2009 inmigra-

zio planaren barruan kokatzen da.
Liburuxka honetan eguneroko
esaldiak jasotzen dira: agurrak, lan
mundua, osasuna, garraioa... Ho-
rrekin batera baliagarria izan dai-
tekeen hiztegitxoa jaso dute 8 hiz-
kuntzatan. 

Interesatuek Tolosaldea Gara-
tzenen, Galtzaundin, Larramendi
kaleko etorkinen aldeko elkartee-
tan (Sos Arrazakeria, Ereite eta Ja-
torkin) edo eskualdeko udaletxee-
tan jaso ahal izango dute hurrengo
astetik aurrera.  


