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TXINTXARRI TXIKI ABESBATZAKOEN EMANALDIA
Alegiako Txintxarri Abesbatzaren 50. urteurrenarengatik antolatutako emanaldia izango da gaur, 19:30ean › 5
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«Ikusiz ikasteko» aukera
eskaintzen du Ekomuseo berriak
LARRAUL Eskaintza zabala dute; tailerrak dituzte, garai

GRISALLA XVI. mendeko grisalla ere ikusi daiteke herriko

bateko bizimodua ezagutzeko elementu desberdinak...

elizan; erretaularen atzean egon da urte askotan

7

Sokamuturra izan zen atzo goizean Plaza Berrian. KLISK

KOADRILEK HARTUKO
DITUZTE KALEAK
TOLOSA Koadrilak izango dira gaurko protagonistak; biharkoan, aldiz,
Museo etnografikoko sukaldeko irudia. O.I.

Errekortarien Txapelketa ikusi ahal izango da zezen-plazan 18:00etan 2

2
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TOLOSA

Plaza Berrian izan zen atzo goizean sokamuturra. KLISK

Jaietako bi egun
handienen zubi

ERREDAKZIOA

Sortzez Garbia plazan haurrentzako jokoak daude egun osoan. I.T.

›› GAURKO EGITARAUA
10:00.Beotibar pilotalekuan Hitza VI. esku pilota txapelketa.
] 11:00.Erraldoi eta buruhandiak,
dultzaineroekin, Plaza Zaharretik.
] 11:30.Bonberenea Txaranga kalez kale ibiliko da.
] 12:00.Tolosako Koadrilen Egunari hasiera emango zaio Plaza Berrian. Egun osoan: haimaketakoa,
jokoak, txiste, irrintzi eta bertso
lehiaketak, kalejira, dantzaldia,
txaranga, dultzaineroak eta Tolosa
Kantari.
]

Errekortari onenak
ariko dira bihar lehian
Gizartea ›› Tolosan
hasiko da bihar aurtengo
Errekortarien Txapelketa;
20 errekortari ariko dira,
eta 8 sailkatuko dira.

ERREDAKZIOA

San Joan Egunaren eta gaurko Koadrila Egunaren arteko zubi lana
egin zuela atzokoak esan daiteke.
Egunean zehar gaztetxo nahiz
helduentzat ekitaldiak nagusitu
ziren, eta gauean iritsi zen eguneko hitzordu berezi eta aipagarriena. Iñaki Odriozola Mokolo zenaren omenez kontzertua eskaini
zuten herriko hainbat taldek Euskal Herria plazan.
Gaurkoan, berriz, festa giroa
ziurtaturik dago egun osoan zehar,
ekitaldiz beteriko egitaraua izango
baita. Norberari dagokio gustukoenak aukeratzea.

Pasa den urteko ikuskizuneko une bat, Tolosako zezen-plazan. HITZA

] 14:00.Koadrilen bazkaria Euskal
Herria plazan. Ondoren Jo ta hanka musika taldearen emanaldia.
] 12:00.Berazubin, tenisa. San
Joan Sariaren finalak.
] 18:00.Sortzez Garbia plazan
Azkona taldeahaur ikuskizuna.
] 18:00.Trianguloan herri kirol
saioa: Mindegia, Senosiain, Azurmendi eta Otaño aizkolariak; Izeta
II eta Izeta IV harri-jasotzaileak;
eta, Ibarrako emakumezko sokatira taldeak.

19:00.Plaza Berrian Xanpetikidantza eta Larrain-dantza.
] 19:00.Berdura plazan, Sagardo
Eguna.
] 19:00.Iraunkorrak txaranga eta
Mulambo kalez kale ibiliko dira.
] 19:30.Mariachi Garibaldi taldea.
] 23:00. Su festak, 2. bilduma: Astondoa Piroteknia.
] 23:30.Plaza Berrian Inde Kitxen
eta Devon. Ondoren, DJ Black.
] 23:30.Trianguloan kontzertua:
Mariachi Garibaldi.
]

Beste behin ere, Errekortarien
Txapelketa hartuko du Tolosako
zezen-plazak. Bihar izango da hitzordua, 18:00etatik aurrera, eta
bertaratzen direnek zezenen aurrean eginiko saltoez eta jolasez
gozatu ahalko dute.
Errekortarien Txapelketak bi final aurreko izango ditu, eta biharkoa izango da lehena. Bigarren finalaurrekoa Azpeitian izango da
uztailaren 18an. Kanporatze proba
hauetan 20na errekortari ariko
dira lehian, eta saio bakoitzeko 8
sailkatuko dira, Tafallan jokatuko
den final nagusirako.
Errekortariek plazaren hondar
gainean Huelvako Antonio Rubio
Macandro-ren ganadutegiko idisko-zezenak izango dituzte aurrez
aurre. Antolatzaileek azaltzen duten bezala, «idisko-zezen hauek
Domeq kastakoak dira, zutikako
toreorako muleta-joko ederra eskaini ohi dutenak, eta gisa honeta-

koikuskizuneanezdiraatzeangeldituko».

«Ikuskizuna ziurtaturik»
Antolatzaileek diotenez, «ziurtaturik» dago ikuskizuna, izan ere,
«Txapelketan parte hartuko duten errekortariak Euskal Herriko,
Frantziako zein Espainiako onenak dira. Bestalde, edizio honetarako hainbat faborito daudela diote, baina iazko irabazle izan zen
David Ramírez El Peque-rekin geratzen dira.
Errekortari Txapelketa irabazten duenak sari gisara txapela eta
6.004 euro jasoko ditu. «Estatu
mailako saririk garrantzitsuena
da, eta zalantzarik gabe txapelketa
Estatu mailako erreferente argia
da errekortaritzari dagokionean»,
diote.
Bada, ikuskizun berezi honetaz
gozatu nahi duenak bihar
10:00etatik aurrera izango ditu sarrerak eskuragai zezen-plazan.
Helduek 15 euro ordaindu beharko dute, eta gazteek, berriz, 10.
Izan ere, adin guztiei zuzendutako
ikuskizuna da, «ez baita odolik
isurtzen, ez eta animaliarik zauritzen ere; zezen suharrarekin jolas
egitearen zirrara sentiarazten
duen ikuskizun paregabea da».
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Alurr-ekoak Lekeition
izango dira bihar
ERREDAKZIOA

Ibarrako Alurr dantza taldekoak
ikusi nahi dituenak, Lekeition du
aukera bihar. Izan ere, bertan ospatuko den Antzinako Euskal Ezkontzan parte hartuko dute. Tradizio handiko jaialdia da hau.
12:00etan emango diote hasiera
jaiari. Ezkontzako kideak, trikitilariak, dantzariak, Berastegiko txistulariak... kalejiran aterako dira herritik barrena ondoren plazan bukatu eta parodia egiteko. Ibarra eta
Altzoko 36 gazte ariko dira dantzan.
Goizeko ikuskizunaren ostean,
bertan bazkalduko dute, eta
19:00ak inguruan Banintzemanaldia aurkeztuko dute Alurrekoek.
Hala, dantza taldekoek eskualde-

ko herritarrak gonbidatzen dituzte, goizetik, jaiean parte hartzera.
Bestetik, Alurr-ek udaberri honetarako ateratako boletoek badute sariduna. Izaro Garmendia asteasuarrari tokatu zaio saria. Orain,
480 euro edo Ramon Gartzia euskal jantzien diseinatzailearen bi
trajeren artean aukeratu beharko
du.
Era berean, Alurr-ek bultzatuta
San Joan bezperako sua berreskuratu zuten asteazkenean, Ibarran.
Hala, dantza taldekoek, eskerrak
eman nahi dizkie bertan parte hartu zuten guztiei, eta lanean aritu zirenei. Izan ere, bertan ateratako dirua, hemendik gutxira egingo
duten elkartruke bidaia finantzatzeko erabiliko dute.

Eskualdekoak Euskadiko
Txapelketatik kanpo
ERREDAKZIOA

Herenegun hasi zen III. Mailako
Euskadiko Aizkora Txapelketa.
Andoainen jokatu zen lehendabiziko kanporaketa, eta bertan,
Juanjoxe Erdozia nafarra eta Arkaitz Jauregi arabarra sailkatu ziren finalerako.
Andoaingo udaletxe aurreko
goiko plazan izan zen herri kirol
jaialdia, eta bete-bete egin zen plaza saioa zuzenean ikusteko. Bigarren kanporaketa abuztuaren
10ean jokatuko da Aian.
Eskualdeko hiru aizkolarik hartu zuten parte: Asteasuko Jokin
eta Xabier Alkizaletek eta Leitzako Ruben Saralegik. Azken hau hirugarren geratu zen. Erdoziak bederatzi minutu eta hamar segundo
behar izan zituen lana osatzeko eta
Saralegik, minutu bat eta heme-

Udalak
azalpenik ez
diola eman
salatu du
tolosar batek
ERREDAKZIOA

Tolosako San Joan jaiei hasiera
emateko asteazkenean botatako
suzirian ezbeharra pairatu zuen
tolosarrak udaletxean ez diotela
kasurik egiten salatu du. HITZAk ostiraleko zenbakian (2. orrialdean)
azaldu moduan suziriaren makilak bizkarrean jo zuen eta zauri arinak ditu. «Ez daUdaleko inor etorri ezer esatera, jakinda non bizi
garen, eta udaletxean lasai egoteko
esaten digute», esan du.

zortzi segundo gehiago. Gipuzkoako trontza txapelketa ere jokatu
zen San Joan egunean. Bertan, Aitor eta Igor Esnaola anaiak izan ziren garaile.
Aizkora saioaren ondoren jokatu zen trontza txapelketa, Andoainen bertan. Guztira 18 epai egin zituzten kanaerdiko enborrean: 12
etzandako enborrean eta sei zutikakoan. Hiru bikote aritu ziren
lehian: Aitor eta Igor Esnaola (Legorreta), Andoni Rezabal (Aia)-Aitor Roteta (Alkiza), eta Unai Salegi
(Mendaro)-Andoni Zubiaurre
(Mutriku). Eskualdekoa eta bere
bikotea bigarren geratu ziren.
Era berean, bihar ekingo zaio lur
gaineko Euskadiko Sokatira Txapelketako 600 kiloko lehiari,
Loiun (Bizkaia). Bertan lehiatuko
da Areso.

Eskualdeko enpresa askotan
eman diote baiezkoa grebari
Ekonomia ›› ELAk eta
LABek «oso positiboki»
baloratu dute greba
orokorrak enpresetan
jasotzen ari den babesa.
ALEX AREIZAGA (GOIERRIKO HITZA)

Datorren asteartean, hilak 29, greba orokorra egiteko deia egin zuten ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS,
EHNE eta HIRU sindikatuek. Lehen bi sindikatuetako ordezkariek
agerraldia egin zuten atzo, greba
deialdia enpresetako bozketetan
izaten ari den harreraren lehen balorazioa egiteko.
ELAko Egoitz Iturbek eta
Ekaitz Oiangurenek eta LABeko
Josu Amenabarrek eta Oihana Lopetegik aurreratutako lehen balorazioaren arabera, greba deialdia
Tolosaldean izaten ari den harrera
«oso positiboa» da. «Lehen fase
honetan langileriak eta jendarteak
eman duen erantzunarekin oso
pozik gaude», esan zuten sindikatuek. Eskualdeko enpresa handienetan asanbladak jada egin dituztela jakinarazi zuten, eta enpresa
txikietan eta bestelakoetan astelehenera bitarte egingo dituzte. Hala
ere, egiteko daudenetan ere «oso
emaitza onak» izango direla aurreikusten dute.
Sindikatuetako ordezkarien hitzetan, «industriaren sektorean
enpresen %100ean grebari babesa
eman diola esan dezakegu». Hala,
Tolosaldean asko dira jada asanblada egin duten eta grebari baiezkoa eman dioten enpresak. Enpresa ertainetan edo txikietan bozketak ere «bide onetik» doazela
azaldu zuten sindikatuetako ordezkariek. Merkataritzari dagokionez ere sindikatuek «lanketa
egiten» ari direla azaldu zuten, eta
orain artean jaso duten erantzuna
«oso ona» izaten ari da.

Atzo goizean egin zuten agerraldia, sindikatuetako ordezkariek. GOIERRIKO HITZA

Aldaketarekin «ados ez»

›› GREBAREKIN BAT EGIN

Ildo beretik langileak erreforma
zer den ulertu duela nabarmendu
nahi izan zuten sindikatuek. «Langileak ulertu du erreforma honek
zertan eragingo dion, eta baita asteartean erantzun egin behar duela ere».
Asteartera bitartean «Tolosaldea geratuta» egongo den ustea
agertu zuten sindikatuek, baina
hori lehen pausotzat jotzen dute.
«Pauso garrantzitsuenetako bat
enpresetan langileek ulertzea eta
grebara ateratzea da, baina hurrengo pausoa asteartean guztiok
kalean egotea da».
Asteartean Gipuzkoa mailako
protesta ekitaldia Donostian egingo dute euskal gehiengo sindikalak
deituta, goizean. «Han agertu behar dugu zein indar dugun; erreforma ez dela langileen aldekoa eta
ez gaudela ados aldaketarekin».
Honenbestez, 11:00etan Donostian egingo den manifestaziora joateko deia egin zieten langileei. Era
berean, Tolosan 18:00etan Trianguloa plazatik abiatuta eta Leitzan
18:00etan San Migel plazatik manifestazioak egingo dituzte.

DUTEN ENPRESAK
Iurreamendi.Tolosa.
Emusi.Irura.
] Casa Ezeiza.Lizartza.
] Irurako ikastola.Irura.
] Zizurkilgo Udala.Zizurkil.
] Arteka.Villabona.
] Voith.Tolosa.
] Lantier.Ikaztegieta.
] Katea.Ibarra.
] Caldinox.Belauntza.
] Inoximek.Belauntza.
] Calcosa.Anoeta.
] SAM.Tolosa.
] Echesa (Gamesa).Asteasu.
] Unipapel.Aduna.
] C. Oria.Belauntza.
] Tarte.Anoeta.
] Manip. del Araxes.Lizartza.
] Talleres Bost.Asteasu.
] Laga.Villabona.
] Guibe.Irura.
] Perot.Zizurkil.
] Laborde.Tolosa.
] OTA Tolosa.Tolosa.
] Asmek.Zizurkil
] Kelsen.Zizurkil
] Isu Leihoak.Tolosa
] Corenso.Elduain
]
]
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kanpora bizikletaz

Araitz bailara eta Betelu herria ezagutzeko aukera
izango dugu aste honetan. Ibilbideak 47
kilometro ditu.

Araxes
bidelagun
hartuta
JOXEMI SAIZAR

olosaldearekin harreman
handia duen bailara ezagutuko dugu, Araitz, eta jarraian Betelu herria. Hau da Tolosaldetik Nafarroan sartzeko bide
naturalena betidanik. Bide lasaia
da, txirrindularien ibiltoki aparta,
oso trafiko gutxi dagoelako Leitzarango autobidea egin zutenetik.
Araxes, Oriaren ibaiadarra, izango
dugu bidelagun, Nafarroan barneratzeko bidea seinalatuz. Gaur
egun ur fabrika diren eta garai batean bainuetxe izandako Insalus
eta Betelu pasako ditugu. Beteluko
bainuetxeak 1884tik 1966 arte funtzionatu zuen. Insalusekoak gutxiago, 1888tik 1898ra. Bide erdia
Gipuzkoan egingo dugu eta beste
erdia gure lurralde ahizpa (edo
ama) Nafarroan. Nabarmena da
errepide hobea dagoela Nafarroan
sartzerakoan, asfaltatu berria, bai-

T

na gero tarteka aldrebestu egiten
da.
Tolosatik abiatu eta lehen herria
Lizartza dugu. Handik gutxi Nafarroako muga topatuko dugu eta
muga pasa eta berehala bi tunel,
150 eta 230 metrokoak. Kaxiano
soinujole ospetsu zena tunel horiek egiteko lanetan gelditu omen
zen itsu. Konturatu gabe igotzen
goaz, pixkanaka altura hartuz, baina Betelutik aurrera konturatzeko
modukoa bihurtzen da aldapa eta
bizikletaren pinioiak erabili beharrean gaude. Horrela iristen gara
Araxes ibaiaren jaiolekura, 344
metroko altueran.
Araitz bailara (Arribe-Atallu,
Azkarate, Intza, Gaintza eta Uztegi) Aralarreko Malloetara igotzeko abiapuntua izan daiteke. Bertan
bizi dira Txitxi Orbegozo eta Juan
Gorriti artista ezagunak. Beste artista batzuk ere bizi izan dira baila-

ra honetan. Ez da harritzekoa inguru hau aukeratzea, artelan naturala baita. Betelun San Pedro jai
patronaletan izango dira egun
hauetan.
Ibilbide honetako 47 kilometroekin nahikoa ez eta indarrez dagoenak luzapenak oso eskura ditu,
denak goraka, mendi arteko ibilbidea baita: Atallutik 3 kilometrotara
Azkarate, Arribetik 2 kilometrotara Uztegi eta 3 kilometrotara Gaintza, Betelutik 3 km-tara Intza eta
aurrerago, 20,5 km-an, Errazkin 2
km-tara. Lezaeta ere bide ondoan
gelditzen da. Eta gehiago egin nahi
izanez gero, Azpirotz mendatea
hortxe dago: 620 metroko altueran eta beste 3 kilometro. Eta handik beste 3 km eginda, Lekunberri.
Itzultzeko, bide bera erabiliko
dugu. Pixkanaka jaisten doanez,
errazagoa egingo da etxerako
buelta.

Betelu herria. JOXEMI SAIZAR
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Munduko musika eta
mugimenduak abesbatzan
Alegia ›› Txintxarri Txiki
Abesbatzakoek eta musika
tailerrekoek kontzertua
eskainiko dute gaur
19:30ean Kultur Etxean.
ERREDAKZIOA

Txintxarri Abesbatzaren 50.urteurrenaren barruan sartzen da
Txintxarri Txiki Abesbatzak gaur
eskainiko duen kontzertua. Abesbatza gaztearekin batera, aurten
abian jarri duten Kantuaren eta
Jolasaren tailerreko neska mutikoek parte hartuko dute. Kultur
Etxean izango da emanaldia
19:30ean. Txintxarri Txiki abesbatza hamabost gaztek osatzen dute.
Musika tailerrean berriz, sei-zazpi
urteko neska mutilak, bi hilabete
t’erdiz musika jolasaren bidez ikasi dute Idoia Iraolarekin.

Kolore askotako egitaraua
Kontzertu berezia izango da gaurkoa. Dibertigarria. Doinu berriak
eskainiko dituzte, mugimendu askokoak eta munduko hainbat kulturatakoak. Zenbait kantu musika
tresnen laguntzarekin kantatuko
dituzte eta, dantza eta koreografia
asko erabiliko dute abestietan.
Garbiñe Orbegozoren zuzendaritzapean, Txintxarri Abesbatzak
irekikoduemanaldia.XabierLeteren habanera ezagun bat kantatuko dute. Ondoren, Hego Afrikako
Ipharadisikantu herrikoia abestuko dute. Euren lanarekin amaitzeko, Ameriketako Estatu Batuetan
sortu zen gospel doinua aukeratu
dute.
Segidan, txikienen txanda izango da. Idoia Iraolaren taldeak tailerrean ikasitakoak erakutsiko
dituzte. Afrikako, kontinente beltzeko, doinuak eskainiz: Uele,

Kongoko ibaiari izena ematen
dion kantuarekin. Ondoren, Irauten ari nauzu euskal doinu ezaguna eta Pirritx eta Porrotxen Maite
zaitut kantu ezaguna abestuko dituzte.
Txintxarri Txikik ere erritmo
handiko doinuak eskainiko ditu,
Iker Navarro alegiarra lagun dutela. Canço Japonesa abestiarekin
hasiko dira. Lehoi baten historia
kontatzen duen Kuku ué kantua
eta Iritsi da egunaabestuko dituzte
gero.
Kontzertuari amaiera emateko,
hiru taldeak batera ariko dira. Sorotan Beleren Arratsalde honetan
eta Tutira mai kantatuko dituzte.
Pianoan, Mariaje Rekondok lagunduko die. Gitarrarekin, Andoni Agirrezabalak eta Maialen Oiartzabalek. Biolinean berriz, Unai
AgirreurretaetaIxoneUrkiriizango dira.

Txintxarri Txiki Abesbatza 15 gaztek osatzen dute. Aurten, Nafarroara joan ziren egun pasa. HITZA

Esku pilota eta pala partidak
Tolosa ›› Hitza
Txapelketako finalerdiak
gaur eta astelehenean
jokatuko dira Beotibar
pilotalekuan.
ERREDAKZIOA

Hitzako VII.Pilota Txapelketa finalerako bidean da. Gaur eta astelehenean jokatuko diren partidetan, finalean nortzuk ariko diren
erabakiko baita.
San Joan jaietako ekitaldien barruan, Beotibarren goizeko hamarretan jokatuko dira pilota partidak. Hitza Txapelketako nagusien
mailan, Sukia-E.Galarragak Quina
eta Zubiriren aurkako jokatuko
dute.
Jarraian, San Joanetako Jaialdiaren barruan kadeteetan Labaka-Elustondo eta Sagasti-Tolosa

bikoteek neurtuko dituzte indarrak.
Emakumeak berriz, palan jokatuko dute:Nagore-GarmendiaUrkizu-Montesen aurka.
Etzi, hilak 28, jarraituko dute
Hitza Txapelketako finalerdieta-

ko partidek. Kadeteetan, OlanoElustondo eta Goikoelea -Iruretagoiena bikoteak eta jubeniletan,
Urretabizkaia-Elejalde eta Juanenea eta Aizpuru bikoteak. Partidak, arratsaldeko seiretan hasiko
dira Beotibarren.

G Gutunak
Altzotik,
mila esker zuri
Amets polit polit bat izan dut bart
zioen gure abestiak eta oso ondo islatzen zuen ekainaren 13an Eskola
Txikien Festaren atarian zein zen
gure nahia, gure sentipena.
Urte osoko bizipenak genituen
soinean, urte osoko lana eta ahalegina eta amaiera nola ez, amets polit bat bezalakoa izatea nahi genuen.

rretako sentipenak agerian jartzeko. Guk bai, aitortzen dizugu, egun
ederra pasa genuela zure ondoan.
Milakamirurenbueltanosogustura sentitu ginen. Alaitasun eta kolorez bete zenuten gure herria. Ez
hori bakarrik, baita ondo zaindu
eta txukun-txukun utzi ere. Bejondeizula!
“Lehen txiki ginenok
ia handi gara
askoz handiago
zu batzen bazara”

Bi ginen ta zu hiru, zenbat miru.
Miru asko, milaka miru, hori bai,
hegan etorri ordez, autobusez inguratu zineten Otsabioren magalera ekainaren 13an. Eta hantxe
geunden zure zain. Nolako harreraegingenizun?Betealgenuenaurrez esandakoa? Alegia, Altzok
hartuko zaitu bere altzoan.
Harreraren ondotik, ondo pasa
al zenuen prestatutako ekitaldietan? Gustura jardun al zuten semealabek jokoetan? Gustatu al zitzaizun prestatutako erakusketa? Eta,
lekuko aldaketa? Aizu, eta ia herri
osoa oholtza gainera igo ginenean
zer... ondo abestu al genuen?

Esaten zuen abestiaren leloak
edo errepikak. Zer esango dizugu
bada zuri, kontua ez da txiki edo
handi izatea, ez gara bizi handi izatearen desioan. Lehen txiki ginenok orain ere txiki gara, baina nor
izan nahi dugu. Horixe da ekainaren 13an zuri esan nahi genizuna.
Zuri jakinarazteko eta bide batez Altzoko etorkizuna lantzeko,
elkartuginenherriosoa,oraingoak
eta iraganekoak. Zertara etorri ziren bada Altzoko Erraldoi, Imaz
Bertsolaria, Pello Errota, Asteasuko Itsua, Artzaun eta Txanbolin?

Eguerdia iritsi zen eta tripa zorriak sentitzen hasiak dagoeneko.
Egunak merezi zuen eta gosea
kentzeko mokau goxo bat egitea
onena. Frontoian prestatu genuen
bazkaria zuretzat. Ondo bazkaldu
al zenuen? Agian nahiago izan zenuen etxetik ekartzea eta lasai-lasai lagun artean bazkaltzea. Horrela egin bazenuen, kafe ona hartu al zenuen?

Zu batzen bazara aurrezere ziur
geunden eta zer esango dizugu ba
amaieran zuri, izan laguntzaile,
babesle, komunikabide ezberdineko ordezkari, udaletxe, eskola
txikitako ordezkari, irakasle, guraso, ikasle, aitona, amona... eguna
fresko antzekoa izanik ere, gertu
gertuan sentitu genuela zure epela.
Mila esker zuri!

Hainbeste galdera egin ondoren, ordua izango da gure egun ho-

Eskola Txikien Festaren Batzorde
Iraunkorra. Altzo.
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Bihar Gipuzkoako Azkartasuneko Leire Olaberriak urrea
eskuratu du Albaceten
Sega Txapelketa izango da

jokatu den erlojupekoan

Zizurkil ›› 18:00etatik
aurrera, hiru emakumezko
eta sei gizonezkoren
artean jokatuko da
txapelketa.

Ikaztegieta ›› Txapeldun
geratu da Espainiako
erlojuaren aurkakoan. Pista
eta errepidean denboraldi
ezin hobea egiten ari da.

ERREDAKZIOA

Bihar Zizurkilen, Gipuzkoako Azkartasuneko Sega Txapelketa jokatuko da. 18:00etan emango zaio
hasiera eta eskolaren atzeko belardian izango da. Gizonezkoen eta
emakumezkoen saioak izango
dira. Gizonezkoak sei izango dira
eta emakumezkoak hiru.
Emakumeek, 35 metro karratuko bi sail moztu beharko dituzte
azkartasunean. Eta gizonezkoek
aldiz, 100 metro karratuko bi sail
moztu beharko dituzte eta hauek
ere azkartasunean.

ERREDAKZIOA

Zizurkilgo eskolaren atzeko zelaian izango da txpelketa. E. EZEIZA

Sei segalari, eskualdetik
Emakumeen arteko lehian, Yurre
Olano gazteluarra, Aloña Galarraga idiazabaldarra eta Arrate Garin
legorretarra ariko dira. Gizonezkoetan berriz, Jokin Etxeberria

amasarra, Joxe Garbirondo gazteluarra, Andoni Goikoetxea gazteluarra, Juan Joxe Lizaso asteasuarra, Jexux Mari Ormaetxea Urki
orendaindarra eta Mikel Artola
donostiarra izango dira.

Mikel Zalakain gogoan izan dute
VILLABONA ] Herritarrek gogoan dute egun hauetan

ostegun goizaldean hil zen Mikel Zalakain euskal
iheslaria. Herenegun eta atzo arratsaldean, bere lagun, senide eta herritarrak herriko plazan elkartu zi-

ren. Ondoren, herrian barrena manifestazioa egin zuten. Gaur 12:00etan, agerraldia egingo dute herriko
plazan. Gorpua erraustu egin dute eta datorren astean iritsiko da Villabonara. E. MAIZ

U Urteurrena
I. urteurrena

MARIA OTEGI OTEGI
Borrokalari sutsua izan zinen,
eta alaia.
Maribi eta Imanol
Urteurreneko meza bihar, igandea, 12:00etan izango da
Ordiziako Andre Mari elizan.

ORDIZIA
2010eko
ekainaren 26a

Leire Olaberria txirrindulariak
beste domina bat eskuratu du.
Olinpiar Jokoen eta Mundialen
ostean, oraingoan, errepidean, Albaceten jokatu den Espainiako erlojuaren aurkako lasterketa irabazi du. Errepidean lortzen duen lehen domina du hau.
Iazko urtean brontzezko domina jantzi zuen. Ostegunean jokatu
zen lasterketan, ez zuen hutsik
egin eta bera izan zen azkarrena.

19,6 kilometro egin behar izan zituzten erlojuaren aurka. Bigarren
sailkatu zen Bravori 34 segundoko
aldea atera zion eta hirugarren
sailkatu zen Galvezi, 56 segundo.
Ikaztegietarrak, udaberritik
hona, belodromoa, errepidearengatik aldatu du eta emaitza ezin
hobeak lortzen ari da.
Emakumeen Biran sufritzea
egokitu zitzaion baina egoera fisikoa hobetu du eta aurreko asteburuan ere bi garaipen eskuratu zituen. Bata Bergaran eta bestea Zizurkilen.
Pistako denboraldira maila onean iristeko, errepidean Debabarrena-Kirolgi taldearekin ari da. Gaur,
errepideko proban parte hartuko
du eta 100 kilometroko ibilbidea
izango dute.

Loatzokoak Etxarri Aranatzen
LOATZO ] Hilaren 19 eta 20ko asteburuan, Loatzo Musika Eskolako 70
ikasle eta irakasle, Etxarri Aranatzera joan ziren asteburu pasa. Larunbatean kalejira egin zuten herrian zehar eta arratsaldean kontzertu bat eskaini zuten Kultur Etxean. Ordainetan, Etxarriko musika eskolakoek merienda eder bat eskaini zieten. HITZA
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Larraulgo
Ekomuseoa
ikusgai, «ikasiz
gozatzeko»
Kultura ›› Eskaintza zabala du inauguratu
berri duten museoak; tailerrak, erakusketak,
bisita desberdinak...
OIHANA IGUARAN

Larraul barren-barrenetik ezagutzeko moduko eskaintza du Ekomuseoak, mendeetan zehar nekazaritzatik bizi izan den herri baten
ondareak eta bizimodua erakusteko prestatua. Larraulgo baliabide
desberdinak lotu dira bertan, bisitaria asetzeko moduko eskaintza
zabala osatuz.

Lehengoaz gain
Larraulgo zazpi herritarrek osatutako DINA7 kultura elkartea izan
da museo hau prestatu eta kudeatu
duena, eta elkarteko kide den Pili
Otaegik azaldu bezala, «duela 12
urte sortu zen museo etnografikoa
eta grisalla ere ikusgai zen. Baina
gainerako baliabideez ere oharturik, guztiak erakutsi nahi eta ekomuseoa sortzea otu zitzaigun».
Ideia hura izan zutenetik, ordea,
lan asko egin dute herritar hauek,
eta maiatzaren 22an aurkeztu zieten ekimena herritarrei. «Bide batez, bolatoki berria ere estreinatu
genuen», aitortu du Otaegik. Baina
bolatokia ez da nobedade bakarra,
beste asko ere prestatu baititu kultura-taldeak bisitariei begira.

ke, eta bisita osatuago bat nahi izanez gero, ondareen ibilbidea egiteko aukera izango da ferratokia, karobi-zuloa eta baserriak ezagutuz.

Bisita orduak
Ateak irekita ditu beraz Larraulek,
eta hilabete bakoitzeko lehen igandean, 11:00etatik 14:00etara egongo da irekita norbanakoentzat.
Taldean joan nahi izanez gero,
(taldeak 10 lagun izan beharko ditu
gutxienez), hitzordua eskatu beharko da honako telefono zenbakira deituz: 688 803 608.

Ezkerretik askuinera: Pili Otaegi, Aitziber Mendiola eta Karlos Irazu, DINA-7ko kideak. O.I.

Berrikuntzak
Eskaintza berrien artean daude
esaterako, tailer didaktikoak: «lehenago eskoletatik bertaratzen ziren taldeei zenbait tailer egiteko
aukera eskaintzen zitzaien, eta
orain, tailer horiek ugaritu eta parte hartu nahi duen ororen esku jarri ditugu». Honela, bertaratzen
denak bost tailer izango ditu hautagai: ogi tailerra, ukenduena, egurrarena, bertsoena, eta buztinarena. Aukera paregabea bertako garai bateko zein gaurko bizimodua
ezagutzeko.
Nekazaritza bizimoduari begira
ere aukera zabala dute: baserrietako tresnak erakusgai dituen museo etnografikoaz gain, hainbat
bisita jarri baititu aukeran kultura
elkarteak, «ikusiz ikasteko». Adibidez, Txuringadiko errotara joanez gero, nola funtzionatzen duen
ikusiz irina nola egiten den ikasi
ahalko da. Baita ganadutegi baten
funtzionamendua ere, esne-behi
ukuilura joanez gero bisitan.
Hauetaz gain, bertako eskultorea
eta kultura elkarteko kide den Karlos Irazuren tailerra ere ikus daite-

Museo etnografikoko sukaldea. O.I.

Elizako grisalla. O.I.

ELIZAKO GRISALLA
Gipuzkoa mailan, bertan soilik aurkitu daitekeen ondarea du Larraulgo
elizak: duela 14 urte eliza zaharberritzen ari zirela aurkitutako grisalla.
«Erretaularen azpian XVI. Mendetik ezkutuan egon den margolana da»,
azaldu du Aitziber Mendiolak, DINA7 elkarteko beste herritar batek.
Badirudi, garai hartan erretaula eraikitzeko adina diru bildu bitartean,
horman marraztu ohi zirela erretaula antzekoak, gero gurutze eta gainerakoekin apaintzen zirenak. Honela, eliza gehienetan, gerora eraikitako
erretaulek estalirik egongo dira grisalla asko, baina Larraulgo elizan ikusgai dago XVI. mendeko altxor hau.

Bolatoki berria. O.I.

Argitaratzailea: Tolosa Herria Hedabideak S.L.
Lege Gordailua: SS-0398-03
Zuzendaria: Rebeka Calvo
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

Zuzendariordea: Asier Imaz. Kudeatzailea: Jon Mujika.
Publizitatea: 661 678 818 tolosaldean_publi@tolosaldekohitza.info.
Tolosa: 687 410 082-687 410 032. tolosa@tolosaldekohitza.info.
Villabona: 687 410 022. villabona-aiztondo @tolosaldekohitza.info.
Anoetaldea: 687 410 022. anoetaldea @tolosaldekohitza.info.
Ibarraldea: 687 410 118. ibarraldea @tolosaldekohitza.info.
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Tolosa Herria Hedabideak
S.L.ko kideak:
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Goiza Arratsaldea Tenperatura

››

‹‹

2010-06-26
Eguraldia

23°
15°

eta Tolosaldeko eta
Leitzaldeko beste 77 eragile

‘Hitza’ diruz laguntzen duten erakundeak. Udalak: Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo,
Amezketa, Anoeta, Areso, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Elduain,
Gaztelu, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Leaburu, Leitza, Lizartza, Orexa, Tolosa, Villabona, Zizurkil

Bihar
GOIZA
EKAITZA
ARRATS.
EURIA
BEROENA
22°
HOTZENA
15°

Hitza-k Bai
Euskarari
Gipuzkoako
Foru
Aldundia

Hitza-ko bezeroen arreta zerbitzua (zalantzak argitzeko, harpidedun egiteko): 902 82 02 01

A Agenda
Jaiak
Abaltzisketa. San Joan jaiak:
10:30ean VIII. Plater tiraketa lehiaketa Larraitzen herritarrentzat;
11:30ean ume jolasak herriko haurrentzat; ondoren hamaiketakoa;
15:30ean VIII. Mus txapelketa Larrunarri elkartean; 21:00etan sagardo dastaketa herriko plazan
(afaria norbere kontura); ondoren
bertso-saioa Iban Urdangarin eta
Joxe Munduaterekin eta
dantzaldia Itzel taldearekin.
] Leaburu. San Pedro jaiak:
12:00etan jaiei hasiera emateko
suziria; 16:30ean, mus txapelketa
Zazpi Bide elkartean; 21:00etan,
herri afaria pilotalekuan; Ondoren,
asmakizun lehiaketa; 23:00etan,
Joseba eta Andoni trikitilariak;
01:00etan, era askotako musika.
] Tolosa. San Joan jaiak:
10:00etan Beotibar pilotalekuan
Tolosaldeko eta Leitzaldeko Hitza
VI. esku pilota txapelketaren final
aurrekoak; 11:00etan erraldoi eta
buruhandiak plaza Zaharretik;
11:30ean Bonberenea Txaranga
kalez kale; 12:00etan Koadrilen
Egunari hasiera Plaza Berrian
(egun osoan haimaketakoa, jokoak, txiste, irrintzi eta bertso lehiaketak, kalejira, dantzaldia, txaranga eta dultzaineroak eta Tolosa
Kantari taldea); 14:00etan Euskal
Herria Plazan koadrilen bazkaria;
ondoren Jo ta hanka taldea;
12:00etan Berazubin teniseko San
Joan sariaren finalak; 18:00etan
Sortzez Garbia plazan Azkona
Taldea haur ikuskizuna; 18:00etan
Trianguloan herri kirol saioa: Mindegia, Senosiain, Azurmendi eta
Otaño aizkolariak; Izeta II eta Izeta
IV. harri-jasotzaileak; eta Ibarrako
emakumezko sokatira taldeak;
19:00etan Plaza Berrian Xanpetiki-dantza eta Larrain-dantza;
19:00etan Berdura plazan, Sagardo Eguna; 19:00etan Iraunkorrak
Txaranga eta Mulambo; 19:30ean
]

Mariachi Garibaldi taldearen kalejira; 23:00etan su festak (Astondoa Piroteknia); 23:30ean Plaza
Berrian Inde Kitxen eta Devon musika taldeen kontzertua, ondoren
DJ Black; 23:30ean Trianguloan
Mariachi Garibaldi.
] Tolosa. Urkizu auzoan San Pedro jaien hasiera: 12:00etan Suziria eta kanpaiak; 13:30ean auzoko
umeen bazkaria eta ume jolasak;
18:00etan Ate Jokaantzezlana;
21:00etan auzoko afaria bertsolari
eta trikitilariekin.

Deialdiak
] Alegia. Uztailaren 3 eta 4rako Pirinioetara mendi irteera antolatu
du Alegiako Mendi Asanbladak.
Izen-ematea, ohiko tokietan.

›› GUARDIAKO FARMAZIAK
] Ibarra. Iturrioz, I. Euskal Herria, 3.
943 67 09 15.
] Arribe. Garmendia, A. Kale Nagusia. 112.
] Irurtzun. Gastearena, M. Amaya
kalea. 112.

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

A Agurrak

Koloretako euriaren magia
Zorionak!
Unai Arrieta Kortajarena (Amasa).
Gaur 7 urte. Muxu potolo bat
familiaren partetik. Aupa Reala!

TOLOSA ] San Joan gauean, kolorez jantzi zuten zerua
Pirotecnia Zaragozanako suek. Gau giro ederrean,
Oria ibaira hurbildutakoek aho zabalik jarraitu zieten
suaren norabide eta koloreei. Napar zubian jarritako

suek ere ikuskizuna eskaini zuten. San Joan jaietako
azken suak ikusteko aukera gaur izango da, 23:00etan.
Tolosako zerua kolorez tindatuko duten suek, ikusle
berezia izango dute gainera, ilargi betea. JOSEBA MERCADER

