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LIZARTZA
MOZORROAK DANTZAN
Tolosaldean inauteriak ospatzen lehenak dira lizartzarrak, eta larunbatean
eman zieten hasiera; urtero bezala, txekorra lagun hartuta antzerkia egin 
zuten frontoian, eta Otsolar dantza taldeak ere bere emanaldia eskaini zuen //4

M
AI

ER
 UG

AR
TE

M
EN

DI
A

Aurrematrikula epea Urtarrilaren 25etik otsailaren 5era TOLOSALDEKO IKASTOLAK

Iñaki Artolak
erakustaldia eman
du Beotibarren
Artola-Albisuk 13-22 irabazi dute Bengoetxea VI
eta Untoriaren aurka; hirugarren postuan
daude eta Altuna-Merino II zazpigarrenean //7

Osasun
langileek
«kezka» azaldu
dute arretaren
inguruan

OSI Tolosaldea ematen 
ari den osasun arreta 
dela eta, Tolosaldeko
osasun alorreko langileek
agerraldia egin zuten
larunbatean //5

Santa Lutzia 
eta Uzturre
arteko bidean,
informazio
panelak

Tolosako Udalak Santa
Lutziatik doan bidea
ezagutarazteko eskuorria
banatuko du; ibilbidean
bost panel eta mahai
panoramikoa jarri ditu //2

Beotibar pilotalekua jendez bete zen partida ikusteko. A. IMAZ



Santa Lutzia eta
Uzturre arteko
ibilbidea,  gertuago 
Bost panel eta mahai panoramiko bat jarri dira ibilbidean,
eta Tolosako Udalak eskuorria banatuko du azalpenekin 

Erredakzioa Tolosa

Uzturrera igotzeko bide erabilie-
na Izaskungo bidea da, baina ba-
dira beste bide batzuk ikuspegi
zoragarria eskaintzeaz gain 
bitxikeria interesgarriak 
gordetzen dituztenak, Santa Lu-
tziatik Uzturrera doan bidea esa-
terako.
Tolosako Udalak ibilbide hau

ezagutarazteko eskuorri bat ba-
natuko du. Eskuorri honetan
ibilbide honi buruzko informa-
zioa emateaz gain Uzturrera
gaur egun erabilienak diren bes-
te bideekin konbinazioak egite-
ko gonbidapena luzatzen du.
Horrez gain, gaur egun Tolosan
dauden ibilbide labur homolo-

gatuei buruzko informazioa ere
azaltzen da.
Eskuorri hauek udaleko harre-

ran, kultur etxean, turismo bule-
goan, Usabal kiroldegian eta
mendi elkarteen egoitzetan es-
kuratu ahal izango dira.
Eskuorri honen protagonis-

tak, ibilbideko paneletan bezala,
mende hasieran (1904. urtean
zehazki) Miserikordia etxean
bizi izan ziren bi umezurtz izan-
go dira. Urte horretako padroia-
ren arabera Rufinak sei urte zi-
tuen eta Estanisek hiru. Bikote
horrek egingo ditu ibilbidearen
gidaritza lanak.
Uzturrera igotzeko Santa Lu-

tziatik irtenez gero, Miserikordia
Zaharreko lursailetatik pasako

da. Gaur egun lursail honen jabe-
goa publikoa da eta Tolosako
Udalak, Naturtzaindia elkartea-
rekin batera, ekosistema natura-
la berreskuratzeko eta balioan
jartzeko jarduera desberdinak
egin ditu. Ibilbide honetan, bost
panel eta mahai panoramiko bat
jarri dira, eremu honetan aurkitu
daitezkeen «altxor» guztiak he-
rritarren esku jartzeko.
Kontuan hartu behar da ibilbi-

de horretan Miserikordia Zaha-
rreko aztarnak aurkituko direla,
eraikin horrek gordeta duen his-
toriaren erakusgarri. Tolosako
Dorrea edo Telegrafo Dorrea ere
ezagutu ahal izango du ibilta-
riak, eta bere funtzioa zehazki
zein zen jakin. Bestalde, ibilbide-
an Uzturreko mendilerroa eta
Tolosa beraren jatorri geologikoa
ezagutzeko begiraleku apropo-
sak daude, eta hori dela eta, ibil-
bidearen puntu batean geologia-
ri buruzko panel bat ere jarri da
eta mahai panoramiko bat ere
bai.

Uzturre mendia, Santa Lutzia auzotik ikusita. I.G.L.

Ken 7-ren emanaldia
Kulturzale bonuaren
barne izango da
TOLOSA // Neguko egitaraua er-
dian izana arren, Tolosako Uda-
letik gogora ekarri nahi izan
dute udaberriko egitarauan
izango den saioetako bat: Ken 7
taldeak Phoenicoperusdiskoa
aurkeztuko du apirilaren 15ean.
Kontzertu horretarako sarrerak
dagoeneko salgai daude bai in-
ternet bidez (www.kutxasarre-
rak.net) bai eta Leidorreko
leihatilan ere, baina kulturzale-
entzatere izango da leku erre-
serba. Udaberriko egitarau osoa
itxi orduko azalduko du udalak
informazio guztia, baina, bitar-
tean, Kulturzalebonua erosteko
asmoa duenarentzat (oraindik
baldintzak zehaztu gabe daude),
jakinarazi du Ken 7 taldearen
kontzerturako aukera barne
izango dela.

Eski irteera antolatu
du Oargi elkarteak
asteburu honetarako
TOLOSA // Urtarrilaren 29, 30 eta
31 egunetarako eski irteera anto-
latu du Oargi mendi elkarteak
Arette-Belagua ingurura. Auke-
ra egongo da eski alpetarra egi-
teko La Pierre Saint-Martin (Are-
tte) pistetan edo ipar eskia egite-
ko Belaguako pistetan. Nahi
dutenek trabesia egiteko aukera
ere izango dute inguruetan. Os-
tiral arratsaldean atera eta Aso-
lace aterpetxean egingo dute
gaua bi egunetan, bertan gosal-
du eta larunbateko afaria barne.
Izena emateko info@oargi.org
posta elektronikora idatzi behar
da, eta horretarako azken eguna
etzi izango da, hilak 28a. Izena
emateko garaian 40 euro aurre-
ratu behar dira, Laboral Kutxa-
ren 3035 0028 11 0281141038
kontuan.

Musika bandaren
Inauteri Pregoi
Kontzerturako deia 
TOLOSA // Tolosako Musika Ban-
dak urtarrilaren 31n Inauteri
Pregoi Kontzertua emango du,
eta bertan parte hartzeko gonbi-
dapena luzatu die bandako kide
ohiei. Bandatik azaldu dutenez,
kontzertuan jo ahal izateko be-
harrezkoa izango da gaur eta
etzi, 20:30ean Eduardo Mokoroa
musika eskolan egingo diren en-
tseguetara azaltzea.

Podologo zerbitzua
etzi, goizez, izango
dute herrian
AMEZKETA // Podologoaren hu-
rrengo zerbitzua hilaren 28an,
etzi, izango da. Abenduan hasi
zen zerbitzu berria, eta goizez
izango da. Zehazki, ordutegia
09:30etik aurrera izango da.
Txanda hartzeko orria orain arte
bezala erretirodunen lokalean
egongo da edo bestela
688631952 telefono zenbakira
deitu dezake. 

ELURRA ZAPALDUZ
Delika edo Nerbioi kanoiaren inguruan ibilaldi polita egin be-
rri dute Tolosako Alpino Uzturre elkartearen irteerara joan-
dako 44 mendizalek. Beratza eta Santiago mendiak igo zituz-
ten, eta Nerbioiko ur jauzia, Urduña herria eta Txarlazo eta
Salbada-Gorobel lerroko beste mendiak ikusiz zelaigune ba-
tean ibili ziren elurra zapalduz. Bestalde, gogora ekarri dute
mendiko federatu txartela egin daitekeela astearte eta oste-
gunetan, 19:00etatik 20:00etara, elkartean. ATARIA
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Kudeaketa publikoko
ospitalea eskatu dute

Maier Ugartemendia Tolosa

Tolosaldeko osasun alorreko
langileek agerraldia egin zuten
larunbatean Tolosan.  Aitziber
Alzaga, Pilar Palomares eta Ja-
vier Aranak hitz egin zuten lan-
gileen izenean eta bertan adiera-
zi zuten «2016ko azaroan Osasun
Sailak INVIZArekin (Asuncion
Klinika) sinatuta daukan hitzar-
mena bukatuko dela». Egoera
horren aurrean, euren «kezka»
azaldu nahi izan zuten OSI Tolo-
saldea ematen ari den osasun
arreta dela eta: «Osakidetzaren
sareko ospitale publiko bat ezin
da konparatu Tolosaldean dago-
ena bezalako klinika pribatu-
kontzertatu batekin, batik bat
kontuan izanda zer gabezi di-
tuen».

Osasun langileen esanetan,
Tolosaldean osasun langileen
eta gaixoen arteko ratioak kude-
aketa publikoko eskualde ospita-
leetan baino «nabarmen txikia-
goak» dira. Gainera, ez daukate
«presentzia fisikoko guardiako
espezialistarik» traumatologian
eta kirurgian, eta ez presentzia-
korik, eta ezta lokalizaturik ere
otorrinolaringologian eta urolo-
gian. 
Espezialisten arloan kezka na-

barmena ageri dute. Batetik «es-
pezialitate dezente» lanaldi par-
tzialeko espezialistek artatzen
dituztelako. Bestetik, langile tal-
dean espezialistak «sarri» alda-
tzen direlako. Eta azkenik, «es-
pezialista izan gabe» sendagile-
ek espezialisten lanak egiten
dituztelako. Zenbait kasutan,

«sendagile erretiratuak» lanean
aritu izan direla ere salatu zuten.
Horretaz guztiaz gain, Tolosal-

dean langile publikoek dituzten
baldintzak baino «okerragoak»
dituztela salatu zuten. Eta baita
sistema informatikoa «ez dato-
rrela bat Osakidetzak duen siste-
marekin» ere.
Baldintza horietan, langileak

saiatu arren, kudeaketa publiko-
ko eskualde ospitale batek eman
dezakeen kalitateko arreta, «ne-
kez» eman dezaketela salatu zu-
ten.
Horregatik guztiagatik, Tolo-

saldeko herritarrek bi eskaera
egin zituzten: «Kudeaketa publi-
koa izango duen eskualde ospi-
tale publikoa. Eta espezialitatee-
tako anbulatorioa, behar bezala
hornituta eta osatuta izatea».

Osasun alorreko langileek euren «kezka» azaldu dute OSI
Tolosaldea eskaintzen ari den osasun arretaren inguruanInauterietako sua piztu da Lizartzan

Maier Ugartemendia Lizartza

Jada eman diete hasiera Lizar-
tzako inauteriei. Lehen eguneko
indarrarekin ekin zioten larun-
batean jaiari. Festarako giroa na-
baria zen, frontoia bete egin bai-
tzen antzerkia eta Otsolar dantza
taldearen emanaldia ikusteko.

Inauterietako ezartzen diren ez-
ohiko agintari bereziek adi ja-
rraitu zuten emanaldi guztia.
festa buru izaten baitira egun ho-
rietan.  
Agurra, sorgin dantza, zapata-

ri dantza, kaxarranka, eta abar
dantzatu zituzten adin ezberdi-
netako herritarrek. Guztira 70

pertsona inguruk parte hartu zu-
ten antzerkian edo dantzan. Ma-
lentxo Arrospide, Otsolar dantza
taldeko arduradunak, adierazi
zuenez «adin guztietako» herri-
tarrek parte hartzeko aukera
izan dezaten saiatzen dira, nahiz
eta «horrek urtean zehar lan
gehiago egitea» eskatu. Hala ere,

lan horrek «merezi» duela uste
du Arrospidek.
Garai batean, txekorra plazan

hiltzen zen lehen asteburuan, bi-
garrenean jan ahal izateko. Gaur
egun, txekorra hiltzen ez badute
ere, txekorraren festa hura oroi-
tzeko txekorraren bisita jaso zu-
ten. Eta gibela ere dastatu zuten
frontoira gerturatu ziren guz-
tiek. Emanaldiaren ondoren,
parte hartzaile guztiek elkarre-
kin bazkaldu zuten.

Iluntzean, kantu poteoa izan
zuten. Herriko musikariekin ba-
tera Lizartzako inauterietarako
sortutako doinuak kantatuz ibili
ziren. Aurtengo inauterietako
berrikuntzetako bat izan da.
Lehen asteburuak, datorren

asteburuan datozen egunetara-
ko gogoa pizteko balio izan zien
lizartzarrei. Izan ere, hurrengo
asteburuan izango dute ospaki-
zun potoloa: puska biltzeak, mo-
zorroak, bazkaria.... 

Lehen asteburuarekin hasiera ofiziala eman badiete ere, bigarren
astebururako mozorroak eta dantzak prestatzen ari dira jada

Antzerkian eta dantza emanaldian hirurogeita hamar lizartzarrek parte hartu zuten, eta lepo bete zen frontoiari une bikainak eskaini zizkieten . MAIER UGARTEMENDIA
Osasun arlo ezberdinetako langileak izan ziren agerraldian: sendagileak, erizainak, fisioterapeutak, administrariak... M. U.

2015ean jaiotako lau haurrek Sorginak Taldearen oroigarriak jaso zituzten.  M. U.

Ongietorria egin
diete 2015ean
jaiotako haurrei

Maier Ugartemendia Orendain

Larunbatean festa eguna izan
zuten Orendainen. Sorginak Tal-
deak antolatuta Zarena Zarelako
festa ospatu zuten. Festaren hel-
burua «gauza onak» ospatzea eta
goraipatzea izan zen. Adin ez-
berdinetako herritarrek herriari
egiten dioten «ekarpena» modu
positibo batean baloratu nahi
izan zuten. Guzti hori mahai gai-
neratuz.  
Pasa den astean ospatu zuten

San Sebastian egunean jada egin
zieten omenaldia herritar ba-
tzuei: Julian Urkola, Geno Men-
diburu eta Pakita Ormaetxeari. 
Larunbatean, berriz, 2015ean

jaiotako herritarrak izan ziren
protagonista: Uxue, Izar, Enara
eta Araitz. Zarena zarelako fes-
tan ongi etorri eman zieten sor-
ginek, eta oparitxo bat ere jaso
zuten, oroigarri moduan. Horrez
gain, antolatutako festan aurpe-
giak margotzeko aukera, argaz-
kiak ateratzekoa, jolastekoa eta
meriendatzekoa ere izan zuten. 
Arratsaldeko festaren ondo-

ren, poteoari ekin zioten Oren-
daingo ostatuan eta gauean afa-
ria izan zuten Eltxo elkartean; 70
pertsona elkartu ziren afaltzen.
Festarekin jarraitzeko musika
izan zuten Xapre trikitilaria, Los
Rubis taldea eta karaokea ere
izan baitzituzten.

Orendaingo Sorginak taldeak antolatuta
‘Zarena Zarelako’ festa ospatu dute
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neratuz.  
Pasa den astean ospatu zuten

San Sebastian egunean jada egin
zieten omenaldia herritar ba-
tzuei: Julian Urkola, Geno Men-
diburu eta Pakita Ormaetxeari. 
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KIROL EMAITZAK
Areto futbola
BIGARREN B MAILA
16. jardunaldia
Debabarrena-Lauburu 1-2

Sailkapena
1. Zierbana 38p
2. Pinseque 34p
3. San Juan 33p
6. Lauburu Ibarra 26p
16. Sala Cadrete 5p

Hurrengo jardunaldia
Lauburu-Xota

Eskubaloia
LEHEN NAZIO MAILAKOA,
C TALDEA
19. jardunaldia
Tolosa CF-Pulpo 29-17

Sailkapena
1. Tolosa Eskubaloia 29p
2. Trapagaran 25p

3. Uharte 24p
4. Anaitasuna 24p
5. Eibar 23p
6.  Bidasoa 21p
16. Pulpo 0p

Hurrengo jardunaldia
Barakaldo-Tolosa Eskubaloia

Futbola
GIZONEZKOEN OHOREZKO 
ERREGIONALA
19. jardunaldia
Aloña Mendi-Tolosa CF 2-1

Sailkapena
1. Tolosa CF 41p
2. Anaitasuna 36p
3. Mutriku 33p
4. Ostadar 33p
5. Hernani 32p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF-Elgoibar

4. jardunaldia
Intxurre-Billabona 3-1

Sailkapena
1. Intxurre 12p
2. Behobia 12p
3. Mondragon 9p
10. Billabona 1p

Hurrengo jardunaldia
Intxurre-Mondragon
Billabona-Getariako Keta

Pilota
LEHEN MAILAKO BINAKAKO
TXAPELKETA
8. jardunaldia
Irujo-Rezusta 22
Altuna III-Merino II 16
Bengoetxea-Untoria 13
Artola-Albisu 22

Sailkapena
1. Irujo-Rezusta 7-1
2. Olaizola II-Urrutikoetxea 6-2
3. Artola-Albisu 6-2
4. Bengoetxea-Untoria 4-4
5. Ezkurdia-Barriola 3-5
6. Irribarria-Zubieta 2-6
7. Altuna III-Merino II 2-6
8. Berasaluze-Beroiz 2-6

Hurrengo jardunaldia
Altuna III-Merino II
Artola-Albisu

MIGEL SOROA-OGI BERRI 
TXAPELKETA 
Jubenilak
Exposito-Aranguren 22
Garcia-Ruiz 9
Promesak
Prado-Iruretagoiena 22
Apaolaza-Urizar 20
Eliteak
Errandonea-Martinez 22
Ugalde-Kastillo 19

Saskibaloia
EBA LIGA, A MULTZOA
12. jardunaldia
TAKE-La Flecha 89-65

Sailkapena
1. Ardoi 10-2
2. Pas Pielagos 10-2
3. Cantabria 9-3
4. Santurtzi 9-3
7. TAKE 6-6
14. La Flecha 2-10

Hurrengo jardunaldia
La Gallofa-TAKE

EMAKUMEZKOEN ERREGIONALA,
IGOERA FASEA
5. jardunaldia
Tolosa CF-Mutriku 3-2

Sailkapena
1. Arizmendi 15p
2. Tolosa CF 12p
3. Urnieta 12p
5. Ordizia 9p

Hurrengo jardunaldia
Ostadar-Tolosa CF

ERREGIONAL PREFERENTEA, 
BIGARREN MULTZOA
17. jardunaldia
Tolosa CF-Bergara 3-0

Sailkapena
1. Amaikak Bat 44p
2. Mondragon 36p
3. Urola 33p
11. Tolosa CF 20p
16. Antzuola 7p

Hurrengo jardunaldia
Ilintxa-Tolosa CF

LEHEN ERREGIONALA, 
IGOERA FASEA, 2. MULTZOA

06 KIROLAK 107.6 fm • 105.0 fm • www.ataria.info 
ASTEARTEA, 2016ko urtarrilaren 26a@TOLOSALDEAKIROL

700 HAUR INGURU TOLOSAKO KALEETAN LASTERKA
Giro ederrean ospatu zen igandean Ero Etxe elkarteak antolatutako XXIX. Krosa. Tolosan 700 haur inguru ibili ziren korrika. Neska benjaminetan Maier Ola-
no (Lakorain Ikastola) izan zen biziena, eta mutiletan Aitzol Etxeberria (Laskorain Ikastola). Alebinetan lehenak Teresa Ibarbia (Laskorain Ikastola) eta Axel
Arrikarte (Pello Errota) izan ziren; eta infantiletan, Paula Del Pozo (Aralar BHI) eta Aimar Oyarbide (Laskorain Ikastola). ‘Ataria.info’ webgunean daude ar-
gazkiak zintzilikaturik, lasterketako sailkapenekin batera. Aipatu, oroigarriren bat helmugaratu guztiek jaso zutela. ANDONI UZKUDUN



Artolaren partida borobila,
Altuna III.a bolada irauli nahian
Sei jardunaldiren faltan Artola-Albisu hirugarren postuan daude 6-2ko
balantzearekin; Altuna III.a-Merino II.ak laugarren postua bi puntura dute 

Asier Imaz 

Iñaki Artolak partida borobila jo-
katu zuen atzo Tolosako Beoti-
bar pilotalekuan. 15 tanto egin zi-
tuen, eta ez zuen bakarra ere gal-
du. Horrez gain, aurrelari handi
baten seriotasuna erakutsi zuen,
eta argi, Oinatz Bengoetxea bai-
no gehiago izan zen. Hala eta
guztiz ere, leitzarrak uneoro pi-
lotari arriskutsua dela erakutsi
zuen; txispa berezia dauka. 
Garaipen horrekin, sei jardu-

naldiren faltan, bosgarrenari
hiru partidako aldea ateratzen
die Artola-Albisuk. Finalerdiak,
beraz, esku eskura dituzte.

Alegiako haurrek Bengoetxearekin egoteko aukera ere izan zuten. A. IMAZ

Marino Lejarreta eta
Pablo Berasaluze,
Kasino Elkartean
TOLOSA // Tolosako Kasino El-
karteak hitzaldia antolatu du
gaur arratsaldean, 19:30ean. Ma-
rino Lejarreta txirrindulari ohia
eta Pablo Berasaluze pilotaria
egongo dira bertan, hau da, Ka-
sino Elkartean. «Buruz buru»
ariko dira biak euren ibilbidea-
ren inguruan hizketan. Elkarte-
tik herritarrak bertara gonbidatu
dituzte.

Mikel Arruabarrena
tolosarra Huescak
fitxatu du
FUTBOLA // Ekaina bitartean bi-
garren mailako Huescan jokatu-
ko du tolosarrak, Eibarrek utzi-
ta. Denboraldi amaiera bitartean
arituko da Huescako taldeare-
kin, eta gaur aurkeztuko dute.
Huescak, berriz, jokalaria berari
eta Eibarri eskerrak eman diz-
kie, beste eskaintza batzuen ar-
tean, berea aukeratu izanagatik. 

Joseba Otaegik
oraindik finalean
egoteko aukera dauka
AIZKORA // Urrezko Binakako
Aizkolarien Txapelketaren jar-
dunaldi berria jokatu zen La-
kuntzan. Otaegi eta Lopezek Vi-
cente eta O’Toole australiarra-
ren aurka jokatu zuten, eta
galtzaile irten ziren. Multzoa
hiru bikotek osatzen dute, eta
azken jardunaldia Vicente-O’-
Toole eta Larretxea-Azurmen-
dik jokatuko dute. Lehenek ira-
bazten badute Otaegi-Lopez bi-
garren geratuko dira. Finalera
sartzeko beste multzoko bigarre-
nei irabazi beharko diete: Re-
kondo-Saralegiri. Hiru bikoteak
berdinduta geratzen badira,
denborak hartuko dira kontuan. 

Beotibarren jendetza elkartu
zen atzo, eta 58 minutu iraun
zuen partidaz gozatu zuten. Go-
rriek egin zuten lehen tantoa,
bina jarraian, Artolak hiru tanto
egin eta 1-3 jarri zuten markagai-
lua. Launako eta bosnako ber-
dinketen ondoren, urdinek au-
rrea hartu zuten berriro, baina
Oinatz Bengoetxeak bere maila
erakutsi, eta 12-8 jarri ziren au-
rretik. Leitzarraren momentu
onenak izan ziren: artista. 
Atsedenaldiaren bueltan dena

aldatu zen, eta Artola izan zen
jaun eta jabe. Jokoa dominatzen
hasi zen alegiarra, eta horrez
gain, tantoa erraz amaitzen.

640 ETA 500 KILOTAN, IBARTARRAK AZKENA
Ibarrako Belabieta kiroldegian goma gaineko 8X8ko sokatira jardunaldia jokatu zen, larunbatean. 640 kilotan finala jokatu
zuten eta Ibarra azkena geratu zen. Lesioak medio Ibarra zazpi tiralarirekin geratu zen saioaren erdian. Muruetak jantzi zuen
txapela. 500 kilotan lehen jardunaldia jokatu zen eta Ibarra azken postuan sailkatu zen. Hurrengo jardunaldia, urtarrilaren
30ean izango da, Berriozarren. Tiralariak 600 eta 500 kilotan ariko dira lehian.  A. IMAZ

Amaieran, 13-22, eta zaletuen
txalo zaparrada. 
Eskualdeko beste ordezkariak

igandean jokatu zuen, Donos-
tian. Azken partidako sentsazio-

ak berreskuratzeko asmoz joan
zen partidara Jokin Altuna, bai-
na aurkakoa gertatu zitzaion.
Amaieran, 22-16, Irujo-Rezusta
nagusi.
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Josefa 
Antonia Salsamendi Urkizu

(Paulo Garaialderen alarguna)
Urtarrilaren 23an hil zen, 88 urte zituela,

Elizakoak eta Aita Santuaren Bedeinkapena hartu ondoren.
- Goian bego -

Ez ditugu gogoratzen, ez horixe, bularreko zure lehen laztana,
zure lehen muxua, irrifarra edota sehaska kanta!

Baino ziur gara, bai horixe, hortik datorkigula bizitzeko indarra!
Eskerrik asko guztiagatik,
asko maite zaitugu ama!

Zure seme-alabak: Mariaje, Pilar, Lourdes, Fatima, Ion, Iñaki, Paulito (†) 

ALEGIA, 2016ko urtarrilaren 26a

Miguel 
Calahorra Arana

Urtarrilaren 25ean hil zen, 83 urte zituela,
Elizakoak eta Aita Santuaren Bedeinkapena

hartu ondoren.
- Goian bego -

Bere emaztea: Tomaxi Lazkoz; seme-alabak: Juanmi eta Alicia Murua, Virginia
eta Joxan Oiz; bilobak: Eider, Beñat, Laida, Oihan;  anai-arrebak: Mª Ines,
Josetxo, Jose Luis; ezkon anai-arrebak: Eugenia eta Eugenio, Mercedes(†) eta
Juan, Isabel eta Antonio, Felisa eta Ramon, Casimiro, Eusebio(†) eta Loli;
zaintzailea: Luisa; ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideak.

Haren animaren alde, otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela,
ASTEARTEA  arratsaldeko ZAZPIETAN, Tolosako SAN FRANTZISKO
parrokian,  izango den hiletara. Aldez aurretik, mila esker.
Oharra: Gorputz beila Tolosako FUNERARIA ORIA TANATORIOAN egongo
da, GAUR ASTEARTEA arratsaldeko 16:45ak arte.

TOLOSAN, 2016eko urtarrilaren 26an

Hilberriak eta urteurrenak



ASTEARTEA 26
ATARIA IRRATIA

09:00-11:00. Pasahitza.
Eskualdeko berriak, artearen 
txokoa, errezeta eta lehiaketa, deitu
10:45etik 10:55era. Oihana Iguaran
Kale Kantoitik. Antton 
Telleriaren eskutik eguneko abestia.  
11:00-12:00. Hamaiketakoa.
Tolosako albisteak.
12:00-13:00. Entzuteko jaioak.
Musika saioa.
16:00-18:00. Zebrabidea.
18:00-20:00. Goizeko saioak 
utzitako onena. 
20:00-20:30. Kokondo.Oskar 
Tenaren musika saioa.

28 KANALA
12:30.Zaindu zaitez
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
20:00.Tolosako Udaleko plenoa
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.
Egunekoa.Olarreaga, I. Korreo
kalea, 2. Telefonoa: 943 67 01 28.
Gauekoa.Morant, R. 
Zabalarreta lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 67 38 49. 

AGENDA

Deialdiak

Tolosa.Samaniegoko ikastetxeko
kultur astearen barruan, Finlandiako
hezkuntza aditu baten eskutik, hi-

tzaldia izango da, 17:30ean, Topic
zentroan: Finlandiako hezkuntza
sistemaren giltzarriak, gurean 
aplikatzeko modukoak?
Amasa-Villabona.Fleming ikaste-
txeko kultur astearen barruan, Nola
hezi berdintasunean?  hitzaldia 
izango da, 17:30ean, Gurea zineko
erakusketa gelan. 
Tolosa.Hirukide ikastetxeko Giza
Eskubideen Astean, Emakumea eta
Giza Eskubideak mahaingurua izan-
go da. 
Tolosa.Casino elkarteak Marino 
Lejarreta eta Pablo Berasaluze bu-
ruz buru jarriko ditu solasaldian,
19:30ean, elkartean bertan. 

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

GAUR.Hego haizea ibiliko
da, ahul orokorrean, egun
osoan zehar. Goizean

behe-lainoa izango da, altxatu eta
zerua urdin azalduko da, erdi edo 
goi mailako hodeiren batekin. 
Tenperatura 17-18 gradutan
mantenduko da.

BIHAR.Oso aldaketa gutxi.
Goizean behe-lainoa izango
da, segituan altxatuko du.

Hego haizea ibiliko da, arratsalde
partean hego-mendebaldeko 
haizea nagusitu  da, eta aurreko
egunetan baino hodei gehiago sar-
tuko dira. Hodeiek ez dute ondoriorik
ekarriko. Udaberri ukituko eguraldia,
tenperatura 17-18 gradurekin. 

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

BERTSOA ZUBI
HIRIBURU

ZAHARREAN

Jexux Murua Tolosa

Seietarako Leidorko eserleku
guztiek bazuten apopiloa. Zahar
eta gazte, emakume eta gizon,
zain zeuden bertsolariek noiz
ekingo bere saioari, irrikaz. Aur-
ten zazpi urte bete dira lehena
antolatu zuenetik Txolarre irra-
tiak, beti erantzun dio bertso-
jaialdi honek zaleen mirari eta
hala izan da oraingoan ere.
Seiak bi minutu pasatsu ekin

zion saioari Amaia Agirrek, gai-
jartzaileak. TOLOSALDEKO ATARIA-
ren esker eta «eske» hitzak luzatu
ondoren, Andoni Egaña, Unai
Iturriaga, Unai Mendizabal, Ai-
tor Mendiluze, Beñat Gaztelu-
mendi eta Maialen Lujanbiori
eman zien hitza. Hortik aurrera,
saioak iraun zuen bi orduetan
barna, izan genuen entzuleok
bertsolari hauen emari bikainaz
gozatzeko aukera. Amaiak eder-
ki zuzenduta, ur sakon eta axale-
koetan ibili gintuzten; eman zi-
guten zer pentsa eta egin genuen
barre. «Ia aurtengo hau atera-
tzen dan sekula baino hobia»
esanez amaitu zuen Mendizabal
zizurkildarrak bere hasierako
agurra. Ez dakigu hainbestera
iritsi ginenez, baina lasai esan
genezake bertso-saio ederra en-
tzun genuela, eta oso gustura

etxeratu zirela bertsozaleak zein
bertsolariak, hurrengo urtekoa-
ren zain. Saio amaierako elkarri
jotako txaloaldi luzea lekuko.
Hitz hauekin agurtu gintuen
Maialen Lujanbiok, eskerronez
bera ere:

Tolosalde ugaria
herri askoren kabia
komunitate hori josteko 
badezu haria
Tolosaldeko ataria
jende txaloka aria
karinoz ta eskuz egina hau zan
gure oparia.

ZOZKETAN, BI HARPIDETZA
Tolosaldeko Ataria-k, Leidor
bete zutenen artean bi harpide-
tza zozketatu zituen. Guztira, 251
txartel jaso ziren irteeran jarrita-
ko bi kutxen artean. Bi hauek
izan dira zortedunak: 

Antxon Etxaniz (Tolosa) 
eta Julian Arrastoa (Zizurkil)

Ataria eta zaleen artean zubi sendoa egin zuten bertsolariek
Leidorren. Gozatu ederra hartu zuten bertsozaleek saioan

Tolosako inauteriak gainean direla nabaria izan zen bertso saioan. I. URKIZU
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