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Montxo Armendariz (ezkerrean) eta Bernardo Atxaga, atzo, Donostiako Zinemaldian, Obaba-ren aurkezpenean. IÑAKI LAZKANO / IRUTXULOKO HITZA
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IIrruuddiimmeenneettiikk  zziinneemmaarraa
KULTURA�

Bernardo Atxaga asteasuarraren ‘Obabakoak’ liburuan oinarritutako ‘Obaba’ filma aurkeztu zuen,
atzo, Montxo Armendariz zuzendari nafarrak Donostiako Nazioarteko 53. Zinemaldian

Montxo Armendariz eta Bernardo Atxaga, atzo, Donostiako Zinemaldian emandako prentsaurrekoan. IÑAKI LAZKANO / IRUTXULOKO HITZA 

A.O.- A.G. - BERRIA

Izugarrizko jakinmina zegoen
atzo goizean aurtengo Donos-
tiako Zinemaldiari hasiera
eman zion Montxo Armendari-
zen Obaba filmarenganako.
Bernardo Atxaga asteasuarra-
ren Obabakoak liburuan oina-
rritua, liburua irakurtzen irudi-
katuriko pertsonaiak  eta pai-
saiak aurrez aurre ikusteko
ikusmina. Sarrerak aspaldi
agortuta, jende andana bildu
zen Kursaalean. Tartean, eus-
kal kulturako aurpegi ezagun
ugari: Laura Mintegi, Harkaitz
Cano, Xabier Mendiguren Eli-
zegi, Xabier Montoia, Eider Ro-
driguez, Jon Maia, Fito Rodri-
guez...

Ikusmin berbera errepikatu
zen filmaren ostean Montxo Ar-
mendarizek, Bernardo Atxa-
gak eta Obaba filmean parte
hartzen duten Barbara Lennie,
Pilar Lopez de Ayala, Juan Die-
go Botto eta Mercedes Sampie-
tro aktoreek eskainitako pren-
tsaurrekoan. Kazetariek jakin-
mina zuten Atxagaren Obaba
Armendarizek ongi irudikatu
ote zuen.

Imaginatu bezalakoa

Jakingura bera — «eta beldu-
rra»—  izan zuela aitortu zuen
zuzendari nafarrak: «Irriba-
rrea ahoan irten zela ikusi nue-
nean,arnasa hartu nuen».Hain
zuzen, idazlea «oso pozik» gel-
ditu zen behin Obaba pantailan
ikusi eta gero: «Erabat sartu
nintzen filmean. Emozionalki
ez dago liburuaren eta filma-
ren artean desbedinatsunik.
Zorioneko sentitzen naiz». Ta-
sio ikusi zuenetik zekien Atxa-
gak bera eta Armendariz
«munduko berekoak, familia-
koak», zirela. «Irabaztera joka-
tzen nuen apostu honetan».

Hala ere, Atxagak argi du
idazleak ez direla sortzen di-
tuzten pertsonaia eta lekuen
jabeak. Eta sortzaile bakoitzak
bere bidea egin behar duela
deritzo. «Ezinezkoa da liburu
bat literalki film bihurtzea. Sor-
menaren eroaldia izango litza-
teke». Literatura eta zinema bi
hizkuntza desberdin direlako.

Hain zuzen, Obabakoak libu-
ruko narrazioak josteko haria
sortu du Armendarizek: Lour-
des pertsonaiaren (Barbara
Lennie) bidaia iniziatikoa. Oba-
bako misterioak bere bideo ka-
meran harrapatu nahi dituen
gazte honek lotzen ditu Atxa-
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Urrutiegi dago Obaba

Topiko batekin hasterarren: bai zaila
liburuak pelikula bihurtzea! Are
gehiago, bere izenburua Obabakoak

bada. Izan ere, Atxagak idatzitakoa ez da,
behin eta berriz errepikatzen den mo-
duan, eleberri bat, baizik eta idazleak
hala-nola harilkatu zuen ipuin bilduma
bat. Eta ipuin horiek, oro har, maila oso
ona dutenak, dira liburuari benetako ba-
lioa ematen diotenak. Antzeko zer edo zer
gertatzen da Montxo Armendarizek egin
duen pelikularekin, kontatzen dituen hiru
istorioek –irakaslearena, Pellot anai-arre-
bena eta injenieruaren semearena— as-
koz ere indar handiago dutela, pelikulari
batasuna eman beharko liokeen hari
hauskorra baino.

Ez da zaila zuzendariaren itzala Lourdes
narratzailearen pertsonaian islatuta ikus-
tea,bideo kamera baten bitartez herriaren
oraina eta iragana jaso nahi du, baina isto-
rioak pilatu ahala bere ezintasunaz ohar-
tuko da,eta horrek ezinegon handia sorra-
raziko dio. Azkenean protagonistak bere
ezintasuna onartuko du: Obabako herrita-
rren istorioak biltzen segituko du, baina
ikusleak ez ditu horiek ezagutzeko auke-
rarik izanen.Nolabait, ematen Armendari-
zek «hor konpon» esan nahi duela

Protagonistaren bizipenen bitartez isto-
rio txiki-handien mundura daraman bidea
egitea da Obaba-k proposatzen duena,
erreala eta irreala nahasten diren lekura
ailegatu arte. Horrexegatik, mundu ezeza-
gun batean murgildu nahi gaituelako, thri-
ller batean moduan hasten da Obaba: ka-
merari hitz egiten dio Barbara Lenniek,az-

KKRRIITTIIKKAA�GONTZAL AGOTE (KAZETARIA)

rriaren nortasuna begibistan jartzeko:
postariaren joan-etorriak, tabernako zala-
parta, emakumeen begirada hilgarriak,
ikastetxearen gabeziak... eta Pilar Lopez
de Ayalak txukun erakusten digu bakar-
dadearen gogorra. Pena da aurretik ira-
kurlea izan ez den ikusleak ez jakitea ira-
kaslearen nahigabearen jatorria, liburuan
hain inportantea den «lagunik lagunena»
oso zeharkako aipamenen bitartez, hitzik
egiten ez duten eskutitzen bitartez, baino
ez da agertzen eta bakartasun sentimen-
duaren benetako arrazoia ezkutuan geldi-
tuko da.

Pellot anai-arrebekin bat-batean hiri
giro bortitz eta zaratatsura itzultzen da pe-
likula, baina Eduard Fernandezekin edo-
zein tokitan topo egitea plazera da, are
gehiago egokitu zaion muturreko pertso-
naia antzeztu behar izaten duenean. Bera
eta bere istorioarekin amaierara manten-
duklo den erritmo biziagoa hartuko du fil-
mak.

Eta, azkenik, liburuak duen ipunik boro-
bilena, Esteban Werfell, aurkezten digu
pelikulak. Hau askoz ere interesgarriago
gertatzen da umearen begietatik ikusita,
egun batetik bestera Alemaniara lan bila
itzultzen den Esteban Werfellen ahotik
kontatuta baino.

Gorabeherak gorabehera hiru istorio
horiek salbatzen dute, neurri handi bate-
an, filma, asmo onez eta ofizioz egina da-
goena baina askotan nahiko hotza gerta-
tzen dena. Mapek kontrakoa esan arren,
urruti zegoen Obaba eta gaur ere urruti
egoten segitzen du.

kenaldian mundua ikusteko modua guztiz
aldatu duela aitortuz, iraganean euska-
rriak zirenak —amorantea, ikasketak,
noizbehinkako lanak— orain hutsalak iru-
ditzen baitzaizkio. Gauaren iluntasunak
seinalatuko du Obabarako bidea, suspen-
tsearen ohiko osagaiekin lagunduta: ten-
tsioa sortu nahi duen musika, herritarra-
ren bat-bateko agerpena, haren begirada
mesfidatia eta erantzun misteriotsua...

Baina herrira ailegatzearekin batera Ar-
mendarizek hobekien menderatzen duen
eremura eramaten du pelikula eta lasaita-
suna —hainbatetan moteltasuna— lege-
tzat duen bizimodua erakusten du, pixka-
naka— lehen ordu erdia luzea egiten da—
herritarren izaera eta Obaba-k gordetzen
dituen istorioak ezagutzen hasiko da ikus-
lea. Bere aurreko filmetan bezala  lortuta-
ko herri giroa ona da, nabaria da zuzenda-
riak menderatzen duela narratzeko molde
hori, hala ere mortu bezala agertzen zaigu
orainaldiko Obaba, pertsonaia eta leku
gutxi batzuk baino ez baitira agertuko. Ho-
rien artean dago pelikulako pertsonairik
ahulena, Juan Diego Bottorena, ziur aski
arrazoi fisikoak maite dituzten ikusleak
erakartzeko pentsatuta dagoena.

Askoz aberatsago, biziago, agertzen da
pelikula iraganeko Obabari begira jartzen
denean, hiru istorioak kontatzen dituene-
an alegia. Narrazioak bestelako freskura
hartzen du eta Obaba gertuago dagoela
ematen du, ikusleak bere misterioak eza-
gutzeko aukera izanen duela.

Hiruren arteko lehenak, irakaslearenak,
detaile txiki batzuk baino ez ditu behar he-



garen liburutik hartutako han-
bait istorio. Eta idazleak berak
imaginatu bezalakoak dira is-
torio horietako protagonisteta-
ko asko: Obabako ikastetxea,
irakaslea... eta narrazioen au-
keraketarekin ere ados etorri
da: «Esteban Werfellena libu-
ruko nire gustukoena da».

Horien denen gai komuna,
«Armendarizen lanetan ageri
ohi dena», arroztasun senti-
mendua dela dakusa Atxagak:
irakasle bakartiarena, jatorri

‘‘IIppuuiinnaarrtteeaann  II’’
eerraakkuusskkeettaarreenn
hhaassiieerraa,,  bbiihhaarr

IRATXE ETXEBESTE

Inmigrazioari buruzko egitas-
mo bat dela esan zuten. Gai
hori partaidetzaren bidez lan-
tzeko xedea duela ere bai.Baita
bertan 36 artistak parte hartu-
ko dutela ere, eta horietatik ho-
gei euskal kulturaren inguru-
koak diren bezala, gainerako
hamaseiak beste kultura ba-
tzuetatik datozela. Irazki, Tolo-
saldeko kulturaniztasunaren
aldeko elkarteak antolatutako
IpuinARTEan I proiektuari bu-
ruz ari gara.

«Egitasmoa gauzatzeko le-
hen urrats gisa, bost kontinen-
teetako ipuin, mitologia eta ele-
zaharren bilduma bat osatu
zen,eta artistek bilduma horre-
tako testuetan oinarritutako
obrak egin zituzten gero. Obra
horiekin erakusketa ibiltari bat
eratuko da, eta baita liburu-ka-
talogo bat ere», zioten proiek-
tuaren sustatzaileek hil honen
hasieran Donostiako Koldo Mi-
txelena kulturunean egin zuten
prentsaurrekoan.

Bada erakusketa hori osatu-
ta dute antolatzaileek honezke-
ro, eta bihar bertan egingo
dute bere inaugurazio ofiziala,
19:00etan, Aranburu Jauregian
—prentsarako eta gonbidatu
berezientzako lehenago, hain
zuzen ere, eguerdian izango
da—. Era berean, IpuinARTEan
izeneko liburuaren aurkezpe-
na egingo dute ordu eta leku
berean.

Baina bi horiek ez dira bihar-
koan egitasmo horren harira
egingo dituzten ekitaldi baka-
rrak izango: Santa Maria pa-
rroki elizan kontzertu berezia
eskainiko dute gauean, eta une
berean hainbat margolarik 8 x
2,70 metroko murala margotu-
ko dute bertan. Hala, bertara
hurbiltzen direnek zuzenean
izango dute artistak lanean
ikusteko aukera.

«Herritar, elkarte eta lagun-
tzaile guztien elkarlana esker-
tzeko, eta egun osoan zehar
ekitaldiz ekitaldi izango diren
denbora tarteak arintze aldera,
bi topaketa-otordu antolatu di-
tugu», adierazi dute, bestalde,
Irazki elkarteko arduradunek.
Bertako lehendakari Rita Cal-
deronen arabera, Oargi elkar-

TOLOSA�GIZARTEA

Aranburu Jauregian izango da; izen
bera duen liburua ere aurkeztuko dute

«Euskaldunekin lotutakoarentzat leku
mental berri bat konkistatu behar da»

Iñaki Lazkano / Irutxuloko
HITZA�Montxo Armendarizek
egindako filmak Obabakoak li-
buruaren espiritua duela dio.
Obaba filma hizpide izateaz
gain, Obabakoak liburuaren
erraiak ere biluzi dizkigu.
Euskal kulturaren auziari bu-
ruz ikuspegi berezia duzu. Le-
kuak izango dira ardatz zure
hurrengo liburuan, eta esan-
dakoarekin loturarik bada. 
Lekuak, batez ere, mentalak
dira. Ez dago konkreziorik.
Zentzu horretan, apurka-apur-
ka, ohartuz joan naiz mentalki
zein lekutan kokatzen naute.
Asteasun jaioa naiz. Gipuzkoa-
ko probintzian. Herrixka bate-
ko irakasle eta arotz baten
seme naiz. Elebiduna naiz eta
euskaraz hitz egin eta idazten
dut. Kanpotik leku mental hori
loturik dago baserriarekin,
mendiarekin... estereotipo ho-
rren ondorioa da. Irudi fantas-
magorikoa da. Hondartza on-
doan bizi diren euskaldunak
badira, aristokratak, aboka-
tuak, medikuak. Baina irudi
fantasmagoriko hori proiekta-
tzen da euskaldun guztiengan.
Gainera,euskaldun askok bere
egiten dute irudi hori. Tentsio
hori, hizkuntzarena, oso pre-
sent dago. Beraz, euskaldune-
kin lotutako guztiarentzat leku
mental berri baten konkista
lortu behar dugu.
Montxo Armendarizek egin-
dako kontakizunen aukera-
ketarekin bat zatoz. 
Interpretazioa librea behar du
izan, eta niri, behintzat, filma
asko gustatu zait. Werfell inge-
niariarena da gehien maite du-
dan istorioa. Irakaslea ere oso
fin erretrataturik dago. Pertso-
naiak, gainera, kutsu biografi-
koa du. Ama irakasle izan
nuen-eta Piriniotako herrixka
galdu batean. Horrezaz gain,
muskerra da lekuaren ikur.
Obabaren arroztasuna muske-
rraren arroztasuna baita. Ba-

BBEERRNNAARRDDOO  AATTXXAAGGAA�IDAZLEA 

kardadea eta maitasun eza be-
zalako gaiak oso agerikoak di-
ren arren, arroztasuna da gai
nagusia. Pertsonaia guztiak
arrotzak dira Obaban. Ingenia-
ri alemaniarra, irakaslea... bai-
ta filmeko protagonista. Beste
mundu batzuetatik datoz.
Jende askok filma ez dela li-
buruaren irakurketa zehatza
dio.
Liburuaren irakurketa da zine-
ma. Ezin du inolaz ere literala
izan. Itzulpena da, finean. Nor-
wicheko katedraleko ispilua
bezalakoxea da. Txikia da bai-
na katedralaren xehetasun
oro ikusten da. Liburuaren la-
burpen esanguratsua da fil-
ma. Bere espiritua islatzen du.
Obaba euskaraz pentsatua,
eta gaztelaniaz errodatua
dago.
Alderik bada, baina arte guz-
tietan dago. Itzulpenak hor
daude. Zentzu horretan, beste
itzulpen bat bezalakoa da. Li-
buruetan beti uzten dut euska-
raren marka bat itzulezina:
kanta bat, izen batzuk... eta
Montxo Armendarizek hori
bera egin du filmean euskaraz
abesten den kantarekin.
Zein leku zenuen buruan

‘Obabakoak’ idatzi zenuene-
an?
Ez dago leku jakinik. Asteasu,
Zizurkil eta Albiztur dira nire
bizitzetako erreferentzia nagu-
siak. Baina berrogei urte pasa-
tu dira. Leku horiek ez dira
gaur egun direnak, ordea.
Hortaz, mentalki baliokide bat
bilatu nuen. Itzaltzuko bardoa
zela eta, paraje haietara joana
nintzen. Eta hura ez zela gehie-
gi aldatu kontatu nion Montxo-
ri. Hala, Uztarrotzen errodatu
du film gehiena. Basoz ingura-
turik egon behar zuen Obaba.
Ezinbesteko baldintza zen. Ba-
kartutako lekua behar zuen
izan.
Zure obrak zinemaratzen ha-
siak dira azkenaldian.
Zeru horiek eleberriarekin
film bat egingo da telebistara-
ko. Eta oso pozik nago Aitzpea
Goenagak zuzendu duelako.
Izan ere, oso ondo ezagutzen
du nire mundua. Gizona bere
bakardadean ere sarritan
eman nahi izan da zinemara.
Enrique Urbizuk eta Hollywo-
od-ek, esaterako. Nahiko nuke
Enrique Urbizuk noizbait nire
liburu batean oinarritutako
pelikularik egingo balu.�

IÑAKI LAZKANO / IRUTXULOKO HITZA

almeniarreko Esteban haurra-
rena edo hilik dagoen arreba
barruan bizi duen Lukasena,
kasu. Sentimendu horiek mun-
du osoan uler daitezkeenez,
«filma ez dugu zertan hemen
atzerrian baino hobeto ulertu
behar», zioen.

Euskaraz sortutako obrare-
kin eginiko gaztelaniazko filma
«liburu baten itzulpena beza-
la»   hartu behar dela azaldu
zuen Atxagak. Hala ere, beti,
itzuli ezin den hitz bat edo esal-

di bat uzten duela gaineratu
zuen, «euskaraz bakarrik uler
daitekeena». Horregatik abes-
ten dute euskaraz Obabako
irakasleak eta Manuel ikasleak
Birjina maite kantua.

Atxagak bere liburuan oina-
rrituriko film batekin nahikoa
duela esan arren, atzoko pren-
tsaurrekoan David Nivenekin
maiteminduta zeuden Nafarro-
ako hiru ahizpen istorioarekin
film bat egiteko proposamena
luzatu zion Armendarizi.
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EEGGIITTAARRAAUUAA�

Bihar egingo dute Irazki
elkartekoek IpuinARTEan I
erakusketaren inaugurazioa,
eta izen bera duen liburuaren
aurkezpena. 

BIHAR
12:00. IpuinARTEan I
erakusketaren eta liburuaren
aurkezpen ofiziala prentsa eta
gonbidatuentzat, Aranburu
Jauregian.
19:00. IpuinARTEan I
erakusketa ibiltariaren
inaugurazio ofiziala eta
‘IpuinARTEan I’ liburuaren
aurkezpena, Aranburu
Jauregian.
23:00. Jum Jum taldea:
Afrikako perkusio, txalaparta
eta alboka kontzertua. Era
berean, pintura zuzenean
Gustavo Diaz, Juan Luis
Goenaga, Papin Lucadamo,
Hector Luna, Ricardo Madana
Mateo eta Txitxi
Orbegozorekin, Santa Maria
plazan. 8 x 2,70 metroko
murala margotuko dute.

tean bazkaria egingo dute
14:00ak inguruan, eta kultura
ezberdinen arteko afaria, be-
rriz, 20:30ean Casinoan.

Nazioarteko jakiak

Besteak beste, Dominikar Erre-
publikako oilasko pika, Ekua-
dorreko ceviche eta oilasko
enpanadak, Venezuelako ur-
daiazpiko ogia, Euskal Herriko
Gaintzako gazta eta arrozes-
nea, Marokoko pastela eta pas-
tak, Mexikoko tako frijituak
guakamolearekin, Amerikako
Estatu Batuetako gazta pasta,
Kolonbiako haragi pastelak eta
Saharako oilasko aji-a izango
dituzte aukeran dastatzeko
hala erakusketan nola libu-
ruan parte hartu dutenek.
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NOELIA LATABURU

Udal euskaltegira goaz. Baza-
toz gurekin? Hauxe da 2005-06
ikasturterako Aitzol udal eus-
kaltegiak jendea animatzeko
aukeraturiko leloa. Atzo egin
zuten aurtengo planaren eta
eskaintzaren berri emateko
aurkezpen ekitaldia Iñaki Azal-
degi Euskara teknikariak,
Onintza Lasa Euskara eta Hez-
kuntza zinegotziak eta Aitzol
euskaltegiko zuzendari Miren
Atxagak. 24. ikasturtea dute
honakoa eta erronka nagusia
«ikasleei zerbitzu egokia ema-
tea da, kalitatean, eskaintzan
eta materialgintzan hobetuz;
hau guztia ikasleek euskara bi-
zitzako alor guztietan erabil-
tzea lortu ahal izateko».

Hau gauzatzeko ordutegi,

TOLOSA�EUSKARA

«Ikasleek euskara bizitzako alor guztietara zabaltzea» dute jomuga euskaltegiko
arduradunek 2005-06 ikasturterako; maila guztietarako eskaintza zabala dago

Ezker-eskuin: Iñaki Azaldegi, Onintza Lasa eta Miren Atxaga, atzo eginiko aurkezpenean. NOELIA LATABURU

modulu eta erritmoetan aukera
zabala eskaintzen du euskalte-
giak. Autoikaskuntza sistema
ere badute aukeran, eskoletan

parte hartu ezin dutenentzat.
Horrela, ikasle bakoitzak ados-
ten ditu bere tutorearekin bate-
ra helburuak, ibilbideak eta

beste. Duela bi urte ekin zioten
proiektu honi eta orain arteko
balantzea «positiboa» dela
adierazi dute. Bestalde, euskal-

tegiak aintzat hartzen ditu gi-
zarteko talde bakoitzaren
ezaugarriak, irakasle, guraso,
jatorri anitzeko taldeak eta en-
presetako langileak, esaterako.
Aurtengo ikasturtean Osakide-
tzako langileei zuzendu nahi
diete deialdia batik bat, modu-
lu eta material bereziak eskai-
niz. Kontaktuan jarri nahi du-
ten alor honetako interesatuek
matrikula epe barruan egitea-
ren garrantzia azpimarratu
dute arduradunek.

Ikasturtean garatzen diren
eskolez gain, kanpo ekintza
osagarriei aipamen berezia
egin diote Aitzolekoek, izan ere
hauei esker «errazago egiten
zaio ikasleari ikasgelatik era-
bilera errealerako jauzia».

«Etorkizuna euskaraz dator»

Azken urteetako Tolosako es-
kolaratze datuak aztertu dituz-
te, halaber. Bertan D ereduaren
hazkundea nabarmena da eta,
beraz, «etorkizuneko belaunal-
diak euskaraz» datozela ondo-
rioztatu dute. Joera honi mugak
ez jartzeko eta hauek euskaraz
bizitzeko eskubidea izan deza-
ten, lanean ariko da euskalte-
gia, «alor guztiak euskalduntze
bidean jarriz».

TTOOLLOOSSAALLDDEEKKOO
HHIITTZZAA..IINNFFOO

Eztabaida. Gure
webgunean egun dagoen
eztabaidetako bat da
honakoa: Zer iruditzen zaizu
herriko gazteek Leitzako
Ateka Beltza etxea
erabiltzen hasi izana? Sartu
webgunean eta emaiguzu
zure iritzia gai honen
gainean. 

�

Helduak euskalduntzea
eta alfabetatzea helburu
duen kanpaina abian

IRURA-ANOETA�EUSKARA

Eremu guztietan euskaraz egitea lortu nahi
dute; izen-ematea, hilaren 28a baino lehen

IÑIGO TERRADILLOS

Helduen euskalduntzea eta al-
fabetatzea bultzatuko duen
kanpaina aurkeztu zuten atzo
goizean Irurako eta Anoetako
udalek eta bi herri horietako
ikastolek Irurako udaletxean.
Bertan izan ziren Idoia Olano

Irurako eta Anoetako Euskara
teknikaria, Dani Maiza Anoeta-
ko ikastolako zuzendaria, Fidel
Azpiroz Anoetako alkatea, Ma-
rimi Ugalde Irurako alkatea eta
Josune Aiestaran Irurako ikas-
tolako zuzendaria.

Euskararen erabilera susta-
tzeko hartutako konpromisoak

gogoratu zituzten. Alegia, UE-
MAko kide egitea, Euskara Bi-
ziberritzeko Plana onartzea

Ezker-eskuin: Idoia Olano Euskara teknikaria, Dani Maiza Anoetako ikastolako zuzendaria, Fidel Azpiroz
Anoetako alkatea, Marimi Ugalde Irurako alkatea eta Josune Aiestaran Irurako ikastolako zuzendaria. I. T.

edo Normalkuntza Planak
abian jartzea; baina, hala ere,
«bizitza osoa eremu guztietan
euskaraz egiteko pauso txiki
batzuk geratzen» direla azaldu
zuten. Eta hor, euskaraz hitz
egin bai baina idazten ez daki-
tenak, edo oraindik euskaraz
ez dakiten herritarrak aipatu
zituzten, etorkinen kasua adi-
bide bezala emanez.

Hori dela-eta herritarrak
animatu nahi dituzte euskaraz
treba daitezen: euskaraz daki-
tenak idazteko eta irakurtzeko
ohitura har dezaten, eta ez da-
kitenek ikas dezaten. Halaber,
«trebakuntza hori herrian ber-
tan egiteko aukera eman nahi
diegu», adierazi zuten, eta he-

rrian taldea osatuz gero, esko-
lak bertan emango direla gehi-
tu zuten. Gainera, aukera hori
ongi ez datorkionarentzat es-
kualdeko bi euskaltegietara jo
ahal izango dela eta autoikas-
kuntza metodoaz ere balia dai-
tekeela gogorarazi zuten.

Euskalduntzean eta alfabe-
tatzean ahalik eta jende gehia-
go parte har dezan diru lagun-
tzak emango dituzte bi udalek.
Bertan izena emateko Irurako
udaletxera edo Anoetako uda-
letxera jo beharko dute intere-
satuek hilaren 28a baino le-
hen. Informazio gehiagorako
euskara zerbitzuetara dei 
daiteke: 943 69 13 33 (Irura),
943 65 12 00 (Anoeta).



««IInngguurruummeennaarreenn  
aallddeekkoo»»  lleehheennddaabbiizziikkoo  
eekkiittaallddiiaakk  eesskkuuaallddeeaann

NOELIA LATABURU

Atzo hasi ziren eskualdeko
hainbat herritan Mugikortasun
Iraunkorraren Astearen barru-
ko sentsibilizazio ekitaldiak.
Lehendarrak Irurako ikaste-
txeko LH3ko ikasleak izan zi-
ren. Izan ere, goizean goiz
neurketak burutu zituzten: za-
ratari,aireari, trafikoari, ibilgai-

MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN ASTEA�

Atzo hasi ziren Mugikortasun Iraunkorraren Asteko lehen
ekitaldiak Iruran eta Anoetan; gaur ere badira beste hainbat

Irurako ikastetxeko ikasleek neurketak egin zituzten goizetik. HITZA
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Bizikletak prest utzi zituzten Anoetan igandeko birarako. NOELIA LATABURU

SALGAI
Furgoneta. Volkswagen Multiban
TDI, 102 zaldikoa, SS-AW, egoera
onean. Deitu 626 71 39 04 telefono
zenbakira. (14:00etatik aurrera).

ESKAINTZA

Langilea. Neska bat eskaintzen da
arratsaldeetan lan egiteko.
Interesatuek deitu telefono honetara
lehenbailehen: 617 14 94 41.

LANA
Neska. Legorretako neska behar da

etxeko lanak egiteko eta umea
zaintzeko. Deitu telefono honetara:
609 16 16 35.
Tabernaria. Neska euskalduna
behar da taberna batean 4 orduz lan
egiteko. Deitu telefono zenbaki
honetara: 675 70 11 78.

Sukaldaria. Asteburuetarako eta
oporren ordezkapena egiteko
sukaldaria behar da. Interesatuek
deitu 943 69 19 33 zenbakira.
Emakumea. Emakume euskalduna
behar da umeak zaindu eta etxeko
lanak egiteko Iruran. Interesatuek

deitu telefono zenbaki honetara: 
685 76 80 91.
Zerbitzaria. Neska bat behar da
eguneko menuak zerbitzatzen
esperientzia duena. Astelehenetik
ostiralera. Telefonoa 943 11 98 28
(18:00etatik aurrera deitu).

iragarki laburrak�

EEGGIITTAARRAAUUAA�GAUR 

ASTEASU
Neurketak: zarata, airea,
trafikoa, ibilgailuen
okupazioa, garraio
publikoaren erabilera,
bizikleten erabilera... LH3-4ko
ikasleek, 09:00etan. Egunez
tren eta autobus zerbitzuen
ordutegiak banatuko dira. 

TOLOSA
Mugikortasun iraunkorrari
buruzko mezuak dituzten
banderolak jarri eta hiribusari
buruzko informazioa duten
txartelak banatuko dira:
egutegia eta ibilaldia.
17:30ean Andre Maria plazan
Apika ipuin kontalariaren
saioa Klik-Klak obrarekin,
Haur Liburutegiak antolatuta,
eta txokolate banaketa. Euria
eginez gero, Berdura plazan
izango da. 

VILLABONA
Neurketak: zarata, airea,
trafikoa, ibilgailuen
okupazioa, bizikleten
erabilera..., Fleming eskolako
LH6ko ikasleek, 10:00etan.
Tren eta autobus zerbitzuen
ordutegiak banatuko dira.

ZIZURKIL
Tren eta autobus zerbitzuen
ordutegiak banatuko dira.

luen okupazioari eta bizikleten
erabilerari, besteak beste. On-
doren, tren eta autobus zerbi-
tzuen ordutegiak banatu zituz-
ten, autoaren erabilera murriz-
teko helburuz.

Anoetarrek hartu zuten,
arratsaldean, lekukoa. Ekarri
zure txirrinda eta prestatu
igandeko martxarako! lelope-
an, bizikleta txekeoa egin zuten

plazan, Oriako txirrindulari es-
kolak antolatuta.

Gaur ere ekingo diete hilaren
22ko Autorik Gabeko Eguna-
ren harira antolaturiko «kutsa-
duraren aurkako eta inguru-
menaren aldeko» lehen ekital-
diei Zizurkilen, Villabonan,
Tolosan eta Asteasun. Bihar,
beste batzuk batuko dira.

Gaur hasiko da
Gipuzkoako
Kluben Arteko
Txapelketa

PILOTA�

Aurrera Saiaz eta 
Zazpi Itturri klubeko
pilotariak bertan 
lehiatuko dira

ERREDAKZIOA

Gaur emango zaio hasiera
Gipuzkoako Kluben Arteko
2005-2006 Pilota Txapelketa-
ri, eta bertan ariko dira Au-
rrera Saiaz eta Zazpi Itturri
klubak.

Horrela, lehenengo jardu-
naldian Aurrera-Saiaz klu-
bak 19:30ean Bidanian joka-
tuko du. Lehenengo partida
jubenilen artekoa izango da
eta Aurrera Saiaz-eko Xabier
Telletxeak eta Koldo Galarra-
gak Intxaurrondoko bikotea-
ren aurka jokatuko dute.

Bigarren partida 3. maila-
ko seniorren artekoa izango
da, 2. multzokoa, hain zuzen.
Partida horretan Aurrera
Saiaz 2-ko Axier Telleria eta
Ioseba Senperena pilotariek
Urnietako bikotearen aurka
jokatu beharko dute.

Zazpi Itturri klubari dago-
kionez, gaur 20:00etan joka-
tuko ditu partidak Amezke-
tan; lehenengoa Zazpi Itturri
eta Antiguako 1 klubaren ar-
tekoa izango da, bigarrena
Zazpi Itturri 2 eta Murumen-
diren artekoa, hirugarrena
Zazpi Itturri eta Aurrera Saiaz
2-ren artekoa, eta laugarren
partidan Zazpi Itturri 1 eta
Zazpi Itturri 2 lehiatuko dira.

Biharko partidei dagokio-
nez, Aurrera Saiaz-eko pilo-
tariek 11:00etan hasita joka-
tuko dituzte Tolosako Beoti-
bar pilotalekuan. Lehenengo
partida 3. mailako seniorren
artekoa izango da, 1. multzo-
koa, eta Aurrera Saiaz 1-eko
Unai Aspek eta Ion Orbego-
zok jokatuko dute Tartaloe-
txekoen aurka. Bigarren par-
tida 1. mailako seniorren ar-
tekoa izango da, eta Aurrera
Saiaz-eko Mikel Belllosok eta
Jabi Oteizak  Añorga 2 ko pi-
lotarien aurka jokatuko dute.

IBARRA�

Izaskun-en 
arteko 
bazkaria, etzi
Etzi egingo dute Izaskun ize-
na dutenen arteko ohiko baz-
karia, Izaskunen. 13:30ean
meza izango dute ermitan,
eta ondoren bazkaria Izas-
kun jatetxean. Egun-pasa ho-
netan izena eman nahi dute-
nek 943 67 59 27 telefono
zenbakira deitu beharko
dute, goizez.

IBARRA�

‘Labourd 1609’
filmean parte
hartzeko aukera
Eneko Aritza film laburraren
ondoren inkisizioan oinarri-
turik egongo den Labourd
1609 film luzea egiten dihar-
dute Eneko Aritzaren Lagu-
nak kultur elkartekoek. Ho-
rrek dakarren lana dela eta,
gaur bilera bat egitea eraba-
ki dute, lagundu nahi duen
oro ager dadin. Izan ere,
haien helbururik handiene-
takoa herri guztiak parte har-
tzea da, lokalizazioetan, jan-
tzietan, estra modura... eta
horregatik jotzen dute herri-
tarrengana, gogoratuz ez 
direla profesionalak eta ani-
matzen denak ez duela bel-
durrik izan behar agertzeko.
Hitzordua gaur izango da,
20:00etan, Ibarrako San
Bartolome plazan.

GIZARTEA�

Sukaldaritza
lehiaketa
jubilatuen artean
Tolosaldeko hainbat jubilatu
elkarte Urnietan izango dira
gaur goizean, urtero antola-
tzen den sukaldaritza lehia-
ketan. Aurtengoan bakailoa
pil-pil eran prestatu behar
dute eta, Urnietako elkarteaz
gain, eskualdeko herri haue-
tako jubilatu elkarteek parte
hartuko dute: Amaroz, Anoe-
ta, Irura, Tolosa eta Villabo-
na. Goizeko hamaiketan hasi-
ko dira guztiak sukaldeko la-
nean.



6 tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
OSTIRALA, 2005eko irailaren 16a TOLOSALDEA ETA LEITZALDEA

Garagardo
Azoka abian
da Zerkausian 
I. Garcia�Tolosako VII. Gara-
gardo Azoka abian da, Zerkau-
sian. Igandera arte aukera
izango da bertan hogeita zazpi
garagardo mota eta ohiko me-
nua dastatzeko. Argazkian,
atzo arratsaldean, aurtengo
azokako lehenengo garagardo
pitxerrak zerbitzatzen. IMANOL GAR-
CIA

TOLOSA�VII. GARAGARDO AZOKA

Olazabal 
aresoarrak 
Lezoko txapela
irabazi du 

ARESO�

Atzeko koadroetan 
Aldatz lagun izanik,
22 eta 19 irabazi diete
Apezetxea eta Izari

JAIONE ASTIBIA

Mikel Olazabal aresoar pilo-
tari gazteak Lezoko Pilota
Txapelketa irabazi zuen he-
renegun Aldatz altsasuarra-
rekin batera, Apezetxea-Iza
bikoari, urdinen aldeko 22
eta 19ko tanteoa lortuz.

«Partidua gogorra izan zen
eta luzea», adierazi zion HI-
TZAri Olazabalek berak atzo,
Naxerara (Espainia) bidean,
hara finalerdia jokatzera zio-
ala: «Aurrenean galtzen hasi
ginen 3-1, baina 4nako ber-
dinketaren ondoren, aurretik
jarri eta horrela joan ginen
17ra arte, orduan besteak
aurreratu zitzaizkigun tanto
batez, baina berriz ere buelta
eman eta 22ra ailatu ginen».
Markagailuan ez zen tarte
handirik izan, baina erabat
bizpahiru tantoz aurretik
joan ziren urdinak. Partiduko
gakoetako bat eta aldea eza-
rri zuena, gainera, Olazaba-
len beraren sakea izan zen, 6
tanto egin baitzituen, ustez
faborito izendatzen zuten
Apezetxea goizuetarrak bai-
no 3 gehiago. Bestalde, Alda-
tzek egindako lana ere aipa-
garria izan zen, tanto batzuk
galdu bazituen ere, aurkako
aurrelariari pilotara sartzeko
aukera asko ere ez zizkiolako
utzi. Finaleko pilotaririk ho-
berenaren saria harentzat
izan zen, lauen artean.

Txapelketa honetan, 22 ur-
tez behikoen sailan jokatu du
Olazabalek, hain justu atzo
bete zituen 19 urte, eta aur-
ten irabazi duen Getxoko txa-
pelari orain Etxandiren oroi-
menezko hau gehitu dio.

HHeerrrriiaakk  bbaadduu  wweebb  oorrrriiaa

IMANOL GARCIA

Herriko festetan aurkeztu dute
Alkizako Udalaren web gune
berria. Helbidea erraza da go-
goratzeko: www.alkiza.net.
«Gaur egun teknologia berriek
duten garrantzia ikusita eta he-
rritarrek Udalaren informazioa
eskura izateko jarri dugu mar-
txan webgunea», esan dio HI-
TZAri Jon Roteta alkateak. Euro-
pako Batasunak emandako
diru laguntzaren bidez gauza-
tu dute egitasmoa.

Joxean Zubiaurre alkizarra-
ren enpresak, Webalianzak,
garatu du webgunea.Bi hilabe-
tetan aritu dira proiektuan la-
nean. Oilategitik herri aldizka-
ria egiteko erabilitako informa-
zioa —Zubiaurrek ere parte
hartzen du egitasmo horre-
tan— baliatu dute atal ezberdi-
nak hornitzeko. Zubiaurrek be-
rak egin zuen aurkezpena he-
rritarren aurrean. «Espero
baino jende gehiago azaldu
zen», azaldu dio HITZAri. «Sar-
tuta dagoen informazio kopuru
handia aipatu zuten, eta egu-
nerokotasuna mantenduko
den kezka azaldu zuten. Horre-
tarako arduradun bat jarri da

ALKIZA�UDALA

Herriko festetan egin zuten www.alkiza.net webgunearen aurkezpena

Alkizako Udalaren webgunearen atal bat. HITZA

lak, udal aurrenkontuak, arau
subsidiarioak, deialdiak eta
oharrak... Modu honetara,
Udalarekin egin beharreko
gestioei buruzko informazio
zuzena jasotzeko aukera eman
nahi dute, udaletxera joan
gabe. Bestetik, udalerriari bu-
ruzko datuak daude: kokape-
na, historia, biztanleria, Agen-
da 21, baserriak eta etxeak, Al-
kizako eskola, albisteak...
Herriko elkarteek, abesbatzak
eta Erniope Pilota Elkarteak
beren lekua dute. Turismoak
ere bere tartea du, non mendi
ibilbideei, herriko bi nekazal-
turismoei eta hiru tabernei bu-
ruz informazioa ematen den.

Aiztondo Zerbitzuen Manko-
munitateari buruzko informa-
zioa aurki daiteke beste atal
batean: gizarte zerbitzuak, kul-
tura eta kirola, liburutegia...
Jendeari asko gustatzen zaion
atala argazkiena da. Bertan
ikusi daitezke urtean gertatu-
takoak irudietan, eta baita he-
rriko argazki zaharrak ere. Oi-
lategitik aldizkariak ere bere
lekua du. Testuak euskaraz
daude, eta asmoa dute gaztele-
rara itzultzeko informazio guz-
tia sartuta dagoenean.

Herriko festetan herritarrei egindako aurkezpenaren une bat. HITZA

atal bakoitzeko, eta haiek joan-
go dira informazioa sartzen».

Atal ugari ditu Interneteko
plaza berriak. Alde batetik

Udalarekin zuzenean zerikusia
duten gaiak daude, besteak
beste: Udaleko antolakuntza,
zerbitzuak, ordenantza fiska-



BBaannddeerraa  aallttxxaattuuzz  eekkiinn
ddiieettee  ffeesstteeii  BBiizzii--NNaahhii
jjuubbiillaattuu  eellkkaarrtteekkooeekk  

NEREA LIZARTZA

Urtero bezala, Bizi Nahi elkar-
teak ekintzaz beteriko jaiak an-
tolatu ditu datozen egunetara-
ko. 1982an sortu zen elkarte
hau eta, orduz geroztik, hutsik
ere egin gabe, urtero antolatu
dituzte festak; aurten hogeita
hirugarren aldiz jaso dute fes-
ten adierazlea den elkarteko
bandera. «Ilusio handiz pasa-
tzen ditugu egun hauek», adie-
razi zuen Juan Aristondok, el-
karteko lehendakariordeak.

Atzo eguerdian eman zieten
hasiera jaiei banderaren jaso-
tzearekin. Ondoren, mus, tute,
eskoba eta punttu txapelkete-
tako lehen faseak jokatu zituz-
ten. Jende andana hurbildu zen
elkartearen egoitzara; batzuk
mahai jokoetan parte hartzeko
asmoz eta beste batzuk, berriz,
ikusmin hutsez. Guztira, berro-
gei lagun inguru aritu ziren jo-
koan. Jaietako lehen eguna au-
keratu zuten ere erregina eta
ohorezko bi damak aukeratze-
ko; pozarren egin zuten hauta-
keta elkarteko kideen artean.
Azkenik,egunari amaiera ema-
teko, bertaratu ziren guztien-
tzat mokadutxo batzuk eta
dantzaldia izan ziren.

Baina datozen egunetan ere
ez da festarik faltako Bizi-Nahi
elkartean. Gaur, esaterako, goi-

IBARRA�

«Ilusio handiz pasatzen ditugu egun
hauek», dio Aristondo lehendakariak

Jende asko aritu zen lehian atzo Bizi-Nahi Elkarteko mahai jokoen txapelketan. NEREA LIZARTZA

zean goiz, adinekoei zuzendu-
tako ibilaldia antolatu dute; To-
losa eta Ibarra inguruko bazte-
rretan barrena, bataz beste bi
ordu irauten dituen ibilaldia
egingo dute. Ondoren, parte-
hartzaileek eta bertaratzen di-
renek hamaiketakoa egingo
dute. Arratsaldean, berriz, ba-
kailao lehiaketa egingo dute el-
karteko kideek. Bakailaoa pi-

Elkarteko kide bat, kartetan. N. L.

perrekin eta tomatearekin
prestatu beharko dute lehiaki-
deek. Ordu berean, mahai jo-
koetako irabazleei garaikurrak
banatuko zaizkie. Ondoren, el-
karteko hainbat kidek presta-
tutako afaria jateko aukera
izango da.

Bihar arratsaldeko seietatik
aurrera haur jaialdia izango
da. Txokolatada, aulki jokoa,
itsulapikoak haustea... izango
dituzte, besteak beste. Hainbat
opari banatuko dira partaide-
en artean; hala nola, globoak,
baloiak...

Bestalde, festen antolatzaile-
ek jakinarazi dute igandean
egingo den bazkarirako txarte-
lak oraindik salgai daudela; 18
euroren truke bazkideentzat
eta 24 euroren truke gainera-
koentzat. «Jada jende askok
eman dute izena», esan dute el-
karteko kideek. Beraz, festa
behintzat zihurtatuta dago.
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EEGGIITTAARRAAUUAA�

GAUR
09:30. Ibilaldia zaharrentzat.
Ondoren. Hamaiketakoa.
17:00. Bakailao lehiaketa
elkartekoentzat.
Ondoren. Afaria.

BIHAR, LARUNBATA
11:30. Toka txapelketa.
Garaikurrak izango dira
irabazleentzat.
16:30. Futbol partidua bi
talde ezagunen artean.
18:00. Haur jaialdia. Opariak
banatuko dituzte.

ETZI, IGANDEA
09:00. Diana.
12:00. Meza hildako
bazkideen omenez. 
13:00. Dantzariak.
14:00. Lagunarteko bazkaria.
19:30. Jaiei amaiera. 

Patata tortila
lehiaketa dute
egitekoa bihar
Ateka Beltzan

LEITZA�

Parte-hartzearekin
gustura, astebururoko 
egitarauarekin 
aurrera doaz gazteak

J. ASTIBIA

Patata tortila lehiaketa anto-
latu dute gazteek bihar
eguerdirako, Ateka Beltzan.
Taldeek, «gehienez hiru par-
taidekoak», 12:00etarako
bertaratu behar dute, «ba-
koitzak beharrezko dituen
tresna eta osagaiak» erama-
nez, eta prestaketari ekin.
14:00etan eginen dute dasta-
keta. Eta, ondoren, bazkaria:
entsalada eta edaria, antola-
tzaileek jarriko dituzte.

Orain arteko parte-hartze-
arekin «oso gustura» daude-
la zioten gazteek: «Ekintza
guztietara, jende desberdina
etorri da eta hori ona da, ba-
tez ere Ateka Beltza ikusi eta
mamuak kentzeko», aurreko
asteetako mus txapelketara
eta masaje tailerrera joanda-
koak aitatuz. «Oraingoan
ere», zioten, gonbidapena
«herri guztiari» egin diete.

TELEFONOAK�

Larrialdiak. ((112)) 
Osasuna.
�Alegialdea. Osasun z.: 653212
�Anoeta-Alkiza-Hernialde.
Medikua: 65 23 39
�Asteasu. Medikua: 692423
�Baliarrain. Medikua: 889003 
�Berastegi-Elduain. Medikua:
683361
�Bidegoian. Medikua: 681134
�Ibarraldea. Osasun e.: 672411
�Ikaztegieta. Medikua: 653329
�Irura. Osasun zentroa: 690720
�Leitza. Osasun z.: 948 510800
�Orendain. Medikua: 655595
�Orexa. Medikua: 682228
�Tolosa. 
�Anbulatorioa, larriald:461111
�Gernikako arbola: 006900
�Amarozko dispen.: 672637
�Asunzion klinika 675799 - 

67 53 90 (larrialdiak)
�DYA: 672536
�Gurutze Gorria: 674888

�Villabona. Anbulat.: 006970
�Zizurkil. Aiztondo zerb: 693930
Garraioak.
�Renfe Tolosa: 652889
�Donostiako autobusa: 361740
�Tolosaldea bus: 650621
Besterik.
�Tolosa-Udaltzaingoa: 675858
�Iurramendi egoitza: 670325
�Tolosa gasa: 675320

Ehiza postuen
enkantea 
eginen dute
bihar iluntzean

ARESO�

Usotarako eta 
birigarrotarako dira
27 ehiza-postuak;
udaletxeko aretoan da

J. ASTIBIA

Bihar, larunbata,eta arratsal-
dean, 19:00etatik aurrera ze-
hazki, herriko etxeko batzar
aretoan, «Aresoko lurretan
dauden 27 ehiza-posturen
enkantea» eginen dute. Hala-
xe eman dute jakitera Areso-
ko Udaletik bertatik.

Enkantera aterako dituz-
ten postuak «usotarako eta
birigarrotarakoak» dira, ze-
haztu dutenez. Eta enkantea
egiteko modua «ahots-go-
razkoa» izanen omen da,
«eskaintza egiten den bakoi-
tzean, tantoko, 10 euroko ba-
lioa igoz». Eskaintza onena
egiten duenarentzat gelditu-
ko da postua, baina behin
behingoz.

Izan ere, «sexteoa» delako
epea igaro beharko omen da
erabateko esleipena lortze-
ko, hots, larunbat honetako
enkanteko lehen saioko es-
kaintzak hobetzeko, sei egun
daude: interesatuek prezioa-
ren zortzirena dirutan ekarri
behar dute, udaletxera, hila-
ren 23a,ostirala,19:00ak bai-
no lehen.

Sexteatutako postuekin 2.
enkante saioa eginen dute,
bihar zortzi. Orduan eginen
dute behin betiko esleipena.

Iaz aretoa jendez bete zen. J. A.



AAGGEENNDDAA�

DEIALDIAK

Tolosa. 21:30ean, afaria
agintariekin, La Jaran, eta
Flor de Jara taldearen
emanaldia. Extremadurako
Kultur Astearen baitan.
Ibarra. Eneko Aritzaren
Lagunak elkartea Labourd
1609 ari da filmatzen. Gaur
bilera egingo dute, lagundu
nahi duen oro ager dadin,
20:00etan, plazan.
Ibarra. Bizi-Nahi jubilatuen
elkarteko jaiak. 09:30ean,
ibilaldia; ondoren,
hamaiketakoa; 17:00etan,
bakailoa piper eta
tomateekin lehiaketa;
ondoren, mahai jokoen
finalak; iluntzean, afaria
bazkideentzat.

ERAKUSKETAK

Alegia. Mertxe Etxeberriaren
margolanak. Hilaren
bukaera arte egongo dira
ikusgai, Jubilatuen
tabernan.
Tolosa. Garbiñe Biurrun eta
Maria Jesus Mendizabal
bazkideek egindako eskulan
eta pinturen erakusketa, La
Jara zentroan.
Extremadurako Kultur
Astearen baitan. 
Tolosa. Txaro Medranoren
erakusketa. Hilaren amaiera
arte ikusgai, Lanbroa
tabernan.
Tolosa. Rosa Maria Ruizen
margolanak ikus daitezke
egunotan Sorron
enmarkazio dendan.

GUARDIAKO FARMAZIAKK

Gaur
Tolosa. Olarreaga, A. Korreo kalea, 2.
943 67 01 28.
Leitza. Gimeno, A. Elbarren, 52. 112.

IRRATIAK

Txolarre (107,5 FM)
11:30. 14:00ak arte, Tolosaldeko
Ahotsa magazina. Eguraldia Joxe
Landarekin, albisteak, eskualdeko
oharrak, HITZAren alea...
12:00. Marian Lazkano Zizurkilgo
alkateari elkarrizketa.
12:20. Eskualdeko jai eta azoken
inguruko berriak eta elkarrizketak:
Tolosako VII.Garagardo Azoka, Ibarrako
Azoka, Asteasuko Azoka...
12:40. Tolosaldeko Bilgune Feminista.
13:05. Izkutuko koloreak irrati nobela.
13:10. Lehiaketa eta disko eskainiak.
19:00-21:00. Tolosaldeko Ahotsa-ren
errepikapena.
22:00-23:00. Street Noise musika
saioa.

�HITZAk ez du bere gain hartzen

egunkarian adierazitako esanen eta

iritzien erantzukizunik.

AAGGUURRRRAAKK�

GAURKO 
EGURALDIA

goizez arratsaldez BIHARKO 
EGURALDIA

goizez arratsaldezberoena 2200 hotzena 1177 HITZA-KO BEZEROEN ARRETA ZENBAKIA

Gipuzkoako 
Foru 
Aldundia
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ARGITARATZAILEA. Tolosa Herria Hedabideak S.L.
LEGE GORDAILUA. SS-0398-03
ZUZENDARIA. Leire Montes
EGOITZA NAGUSIA. Araba etorbidea 5, atzea, Tolosa
TELEFONOA. 943 65 56 95 FAXA. 943 65 00 18
LEITZA. Herriko plaza 1. 687 410 118
E-POSTA. tolosaldean@tolosaldekohitza.info 
WEBGUNEA. www.tolosaldekohitza.info

TOLOSA HERRIA HEDABIDEAK S.L.KO KIDEAK:

‘HITZA’ LAGUNTZEN
DUTEN ERAKUNDEAK

udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta,
Areso, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Elduain, Hernialde,
Ibarra, Irura, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona, Zizurkil
besterik: Leitzaldeko Euskara Batzordea

eta Tolosaldeko 
eta Leitzaldeko 
77 gizarte eragilea Zuzendariordea. Iratxe Etxebeste. Kudeatzailea. Itziar Zulueta. Publizitatea. 661 678818. tolosaldean_publi@tolosaldekohitza.info.

Tolosa. 687 410082 - 687 410033. tolosa@tolosaldekohitza.info. Villabona-Aizt. 687 410022. villabona-aiztondo@tolosaldekohitza.info.
Anoetaldea. 687 410022 anoetaldea@tolosaldekohitza.info. Ibarraldea. 687 410032. ibarraldea@tolosaldekohitza.info. 
Alegialdea. 687 410034. alegialdea@tolosaldekohitza.info. Leitzaldea. 687 410118. leitzaldea@tolosaldekohitza.info.

Eusko
Jaurlaritza.
Kultura Saila

HITZA-K BAI EUSKARARI

(zalantzak argitzeko, harpidedun egiteko...) 994433  3300  4433  4466

PPaaiissaaiiaa  iikkuussggaarrrriiaakk
HITZA ARGAZKI LEHIAKETA�Picos de Europa-ko Ruta del Cares izenekoan 

eta Islandiako Gullfoss ur-jauzian jasotako argazkiak dira hauexek

CARES�

Amaia Santamaria Galindo (Tolosa).

Amaia Santamariak Picos de Europa-n (Kantabria,
Espainia) igaro ditu bere opor egunak. Irudi hauxe
bidali digu: «Argazkia Picos de Europa-ko Ruta del

Cares izenekoan aterata dago. Ibilbide hau oso
ikusgarria da, paisaia eder bezain arriskutsua delako.
24 kilometro ibili daitezke ibilbide honetan, eta ia bide

guztia 2 metroko zabalerara iristen ez den pasadizo
batetik egiten da. Irudian ikusten da jendea nondik ari

den ibiltzen eta zelako altuera dagoen».

GULLFOSS�

Izaskun Maiza (Ibarra).

Islandian uztailean hartutako argazkiak bidali
ditu lehiaketara Izaskun Maiza ibartarrak.
Halaxe deskribatu digu irudian jasotakoa:
«Gullfoss ur-jauzia, irudiak esaten duen bezala,
ikusgarria da. Bertan ikusten den ura
glaziarrekoa da, eta harrigarria zer
indarrarekin datorren...».


