
Urrezko dominak
Tolosa CF Gimnastika
taldekoentzat 
Taldekako Espainiako Kopako lehen fasean
aritu dira; lehen mailako neskek eta 
juniorrek urrezko dominak irabazi dituzte //7

Tolosaldeko Arraun
Kluba, Euskadiko
Batel Txapelketan 
Zilarrezko eta brontzezko bina domina irabazi
dituzte; jubenil nesken eta kadete mutilen
emaitzak izan dira nabarmenenak //7

Jon Ander Peña
buruz buruko
txapelketatik
kanpo
Agirreren kontrako aurre-
kanporaketako partidan
mina hartu eta lehia utzi
behar izan zuen //6
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Euskararen alde
Ozen entzun da Tolosaldean, euskararen aldeko aldarria; larunbat goizaldean pasa zen
eskualdetik 21. Korrika irudi eder eta esanguratsuak utziz; antolatzaileek nabarmendu 
dute hitzordua «handitzen» ari dela eta erakutsi duela «euskaraz bizitzeko nahia»  //4-5

Alegiako Flori Martinez (ezkerretik bigarrena) Miren eta Maider Lasa alabekin, eta Intza eta Aiert bilobekin, ‘Tolosaldeko Ataria’-ren lekukoa eramaten. JOSU ARTUTXA



Tolosan jai giroa
nagusitu da
Udaberri dantza taldeak Dantzari Txiki eta 
Erromeri eguna antolatu zuen larunbatean, eta 
Gure Txokoa elkarteak ardo zurien azoka egin zuen.

Jon Miranda Tolosa

Tolosako Alde Zaharrean nahiz
erdigunean ibili ziren larunbate-
an dantzari txikiak, euskararen
doinu ezberdinak ahotan hartu-
ta eta Euskal Herriko dantza ez-
berdinetara lotuta. Udaberri
dantza taldeko gaztetxoekin ba-
tera, Arabatik, Bizkaitik, Nafa-
rroatik, Lapurditik eta Gipuzko-
atik etorri ziren talde gonbida-
tuak. 16:30ean, Plaza Berrian
emanaldia egin zuten guztiek el-
karrekin. Iluntzetik aurrera,
dantzari helduak erromeri giro-
an murgildu ziren.

Bestalde, Trianguloan, Gure
Txokoa elkarteak III. Ardo Txuri
azoka egin zuen larunbat goize-
an eta 11 upategitako ardoak das-
tatu ahal izan ziren bertan.

Arratsaldean dantzari txikiak Plaza Berrian elkartu ziren dantza egiteko, erromeri giroan. J. M.

Gure Txokoa elkarteak antolatuta III. Ardo Txuri azoka  egin zuten. J. M.

II. ERREPUBLIKA GOGOAN
Foro Errepublikazaleak deituta, hainbat errepublikazale bil-
du ziren igandean Tolosako hilerrian. Lore eskaintza eginez
omendu zituzten fusilatutako errepublikazaleak eta haien-
tzako justizia aldarrikatzen jarraituko dutela esan zuten. I. U.

104 TRIKITIZALE BETE
Larraitz Gain jatetxean egin zuten bazkaria Abaltzisketako
soinu jotzaile eta pandero jotzaileek eta zaleek. Bazkalostera-
ko emanaldia prestatu eta pieza batzuk denak elkarrekin jo
zituzten. Gero dantzan eta kantuan aritu ziren. J. M.

GAZTE EGUNA IKAZTEGIETAN
Ikaztegietako Gazte Taldeko kideek bigarren Gazte Eguna os-
patu zuten larunbatean eta 70 lagun inguru elkartu ziren pla-
zan bazkaltzeko. Bazkalostean, bingo musikatua, txaranga-
rekin poteoa eta gauean kontzertuak izan ziren. E. MAIZ
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Maite Izagirre da
Amasa-Villabonako
EAJren alkategaia  
Amasa-Villabonako Udalean azken legealdian egindako
lanari jarraipena emateko helburuarekin, «ilusioz eta
erantzukizunez» dagoela adierazi du Izagirrek.

Erredakzioa Amasa-Villabona

Egun Amasa-Villabonako alkate
den Maite Izagirre izango da
maiatzeko udal hauteskundee-
tan EAJren hautagaia. Azken le-
gealdian «herrian aldaketa na-
barmena» egon dela azpimarra-
tu du Izagirrek, «paralisia
ordezkatu egin delako inbertsio
estrategikoekin, kultura eskain-
tza berritzailearekin eta admi-
nistrazio eraginkorrago bate-
kin». Herritarrak entzunez guz-
tien alde lan egin dutela eta
«emandako hitza bete» dutela
esan du: «Harro gaude egindako
lanarekin».
«Bi urte pasatxo karguan egon

ondoren, beste behin amasar eta
billabonatar guztien alkatea iza-
teko erronka onartzen dut. Apal-
tasunez, ilusioz eta erantzukizu-
nez, hurrengo legealdian gure

herriak hartu duen bide positi-
boari ekin behar diogun uste
osoa dut», esan du Izagirrek.
Amasa-Villabona inposaketa ba-
tetik akordioaren eta elkarbizi-
tzan oinarritutako eredu berri
batera pasa dela esan du alkate-
gai jeltzaleak: «Elkarrizketaren
bitartez arazoei irtenbidea ema-
ten diegu». 
Amasa-Villabona herriak az-

ken hamarkadako aurrekontu
sozialenak dituela azpimarratu
du hautagai jeltzaleak, eta baita
Gipuzkoak gehien birziklatzen
duen (%80 baino gehiago) he-
rrietako bat dela ere: «Hondaki-
nen sailkapenaren inguruko kul-
tura sustatzen jarraituko dugu».
EAJko lan taldeak helburu

berdinarekin egingo du aurrera,
«herritar guztien ongizatearen
alde». «Berdintasuna, gizarte po-
litika, kultura, industriaren gara-

pena, kalitatezko enplegua, in-
gurumena, argiteria eta oinezko-
entzat gune berriak… dira etorki-
zunean ere, elkarrekin eta elkar-
lanean, Amasa-Villabona
indartsuago baten alde landuko
ditugun gaiak», esan du Izagi-
rrek. «Konpromiso sendoa dugu
eta duela lau urte bezala, amasar
eta billabonatar guztien ongiza-
tea bermatzen jarraituko dugula
hitza ematen dugu». «Ilusio han-
diarekin, gogotsu eta lanerako
prest» agertu da EAJren hauta-
gaia, eta alderdiak zein alderdi-
kideek bere gain berriro jarritako
konfiantza eskertu du. 
Beste behin ardura hau har-

tzea «ohorea» dela esan du, eta
alkate izatearen esperientzia
bere gain duela, «ideia argiekin
eta etorkizuneko proiektuekin,
erantzukizun osoz lanean jarrai-
tzeko gogoz», azaldu da.

Maite Izagirre egungo alkatea da EAJren Amasa-Villabonako alkategaia. ATARIA

UDAL HAUTESKUNDEAK TOLOSALDEA 03www.ataria.eus •107.6 fm 
ASTEARTEA, 2019ko apirilaren 16a

OTEGI BERRIZ ALKATEGAI  
Ikaztegietako EH Bilduk Bakarne Otegi aurkeztu du alkate-
gai. Otegik lau urteko legealdia bete ostean, berriz ere, bere
burua aurkeztu du zerrenda buru. «Ilusioz eta gogoz» aurkez-
ten dela adierazi du, eta legealdi honetan egin moduan, «he-
rritarrenganako gertutasunarekin» lan egiten jarraitzea gus-
tatuko litzaiokeela azpimarratu du. ATARIA

AMILIBIA, HIRUGARRENEZ 
Josu Amilibia egungo alkatea berriro ere hautagai bezala aur-
keztuko da, eta zerrenda hauek osatzen dute: Jone Olasagas-
ti, Arkaitz Izagirre, Ainhoa Arruti, Xabier Zabala, Ainhoa
Arretxe, Xabier Tejeria, Agurtzane Galatas, Leire Saizar eta
Jon Irazu. Maiatzaren 5ean, 12:00etan herri programaren
aurkezpena egingo dute, kultur aretoan, eta ondoren pintxo
batzuk jarriko dituzte. ATARIA

EH BILDUREN ZERRENDA
Alegiako EH Bilduk prest du Arantxa Irazusta buru duen ze-
rrenda, berarekin batera daude Ana Usandizaga, Unai Iraola,
Eider Zubillaga, Amaia Jimenez, Silbestre Balerdi, Inaxio Re-
kondo, Rosi Barandiaran, Imanol Irazustabarrena, Manex Elo-
la,  Ainara Tomasena eta Iñigo Elola. Maiatzaren 2an, 18:30ean
egingo dute aurkezpena plazan. Programaren berri emango
dute, eta babesa agertzeko argazki bat aterako da. ATARIA



Tolosaldeak ere
egin du ‘klika’ 
Bukatu da Korrika. Garestik Gasteizera bidean Euskal Herriko hainbat
txoko pasa ditu, tartean Tolosaldeko hamaika herri. Euskararen aldeko
aldarria Adunatik sartu zen eskualdean, eta Ikaztegietan agurtu zen.

ADUNA

ZIZURKIL

ZIZURKILAMASA-VILLABONA

AMASA-VILLABONA
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TOLOSA

IBARRA IKAZTEGIETA

TOLOSA

ANOETA

IRURA

TOLOSA

ALEGIA
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KIROL EMAITZAK
Areto futbola
BIGARREN B MAILA 
25. jardunaldia
Lauburu-Santurtzi 8-4
Auzoak Zierbena-Laskorain 9-0

Sailkapena
2. Lauburu Ibarra 51p
11. Laskorain 28p

Hurrengo jardunaldia
Cuellar Cojalba (10)-Lauburu (2)
Laskorain (11)-Juv. del Circulo (12)

GIPUZKOAKO SENIORRAK, 
2. FASEA, LEHEN MULTZOA 
3. jardunaldia
Ordizia-Lauburu 7-1

Sailkapena
4. Lauburu Ibarra 0p

Hurrengo jardunaldia
Lauburu (4)-Eskoriatza (3)

GIPUZKOAKO SENIORRAK, 
2. FASEA, BIGARREN MULTZOA 
3. jardunaldia
Idiazabal-Samaniego Orixe 7-4
Anoeta F.T.-Garoa Taberna 3-3

Sailkapena
3. Anoeta F.T. 4p
4. Samaniego Orixe 0p

Boleibola
EUSKAL LIGA, BIGARREN MAILA
26. jardunaldia
Tolobolei Bidebide 3
Kotskas Igartza 2

Sailkapena
6. Tolobolei Bidebide 16-10

Futbola
EUSKAL LIGA
28. jardunaldia
Leioako Emak.-Tolosa CF 0-2

Sailkapena
1. Tolosa CF 69p
2. Arratia 65p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (1)-Zarautz (7)

ERREGIONAL OHOREZKO MAILA
30. jardunaldia
Tolosa CF-Eibar 0-2
Sailkapena
3. Tolosa CF 57p

Hurrengo jardunaldia
Aretxabaleta (11)-Tolosa CF (3)
ERREGIONAL OHOREZKO MAILA
25. jardunaldia
Bergara-Tolosa CF 3-2

Sailkapena
6. Tolosa CF 30p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (6)-Ostadar (9)

ERREGIONAL PREFERENTEA, 
LEHEN MULTZOA
28. jardunaldia
Dunboa Eguzki-Tolosa CF ‘B’ 2-1
Vasconia-Billabona KE 2-1

Sailkapena
5. Tolosa CF ‘B’ 48p
6. Billabona KE 47p

LEHEN ERREGIONALA, 
IGOERA FASEA
7. jardunaldia
Kostkas-Danena 0-0

Sailkapena
3. Danena 9p

LEHEN  ERREGIONALA, KOPA
7. jardunaldia
Intxurre-Antigua Luberri 1-0 

Sailkapena
5. Intxurre 4p

GORENGO MAILA, KOPA
8. jardunaldia
Oiartzun-Intxurre 1-0 

Sailkapena
6. Intxurre 9p

Eskubaloia
LEHEN MAILA NAZIONALA
28. jardunaldia
Tolosa CF-Beti-Onak 33-26

Sailkapena
1. Tolosa CF 48p

Hurrengo jardunaldia
Somos Eibar (9)-Tolosa CF (1)

Saskibaloia
LEHEN MAILA NAZIONALA
24. jardunaldia
Disdira Bitxitegia 72
Red.  M. TAKE 67

Sailkapena
6. Redline Mekanika Take 14-10

Hurrengo jardunaldia
Redline Mek. TAKE (6)-Urgatzi (10)

GIPUZKOAKO LEHEN MAILA
22. jardunaldia
Antigua-Luberri-TAKE 52-46

Sailkapena
8.TAKE 9-13

Peña II.ak ez du
lehen mailako
buruz buruko
txapelketa
jokatuko

Aurre-kanporaketako
Agirreren aurkako
partidan, 12-0 galtzen
zihoala, lehia utzi behar
izan zuen, minagatik.  

J. Artutxa Tolosa

Jon Ander Peñari atea parez pare
zabaldu zion BAIKOk, lehen mai-
lako buruz buruko txapelketa jo-
katzeko aukera eskaini ondoren.
Aurten, iaz finalista izan zen Olai-
zola II.aren hutsunea betetzeko
asmoz, Bilboko enpresak tolosa-
rraren eta Agirreren arteko aurre-
kanporaketako partida antolatu
zuen. Iruñeko Labrit pilotale-
kuan jokatu zuten partida, larun-
batean. Peñak, ez zuen tanto ba-
kar bat egin larunbatean jokatu
zuten partidan. 12-0 galtzen ziho-
ala, bizepsean min hartuta, parti-
da utzi behar izan zuen eta. Hori
dela eta, Agirre sailkatu da final
hamaseirenetako kanporaketa
jokatzeko. Peio Etxeberriaren
aurka jokatuko du partida, nafa-
rrak, Javier Zabala errioxarrari
22-11 irabazi ondoren.

IÑAKI ARTOLAREN TXANDA
Buruz buruko txapelketari, osti-
ralean emango zaio hasiera ofi-
ziala. Labastidan jokatuko dute
final hamaseirenetako lehen par-
tida, Artolak eta Arteaga II.ak.
Partida honetako irabazlea, Jaka-
ren aurka ariko da, hurrengo kan-
poraketan, Tolosan.

Irurako xare
txapelketak
baditu
txapeldunak
Gaztetxoen mailan, Oier Maizak eta 
Xuban Lopetegik lortu zuten irabaztea.
Gazteen mailan, berriz, Julen Zabalegi eta
Iker Isasa izan ziren txapeldun. 

Ametsa Pilota Elkartea Irura

Ostiralean jokatu ziren, Irurako
Ametsa trinketean, xareko txa-
pelketako finalak. Gaztetxoen
mailan, Oier Maizak eta Xuban
Lopetegik, Aimar Heras eta
Nahia Gorritiren aurka lortu zu-
ten garaipena: 2-1. Lehen set
lehiatuan, tanto batez nagusitu
ziren (12-11) txapeldunak. Gal-
tzaileek, baina, hirugarren bat
behartu zuten (9-12). Azken set
erabakigarrian, 8-7 irabazi zuten
garaileek, 3-6 galtzen joan eta

gero. Partida ikusgarria jokatu
zuten, eta ikusleek gozatu ederra
hartu zuten, lau pilotariek era-
kutsitako maila bikainarekin.   
Gazte mailako finalean, be-

rriz, Julen Zabalegik eta Iker Isa-
sak, Matxalen Mendizabal eta
Gorka Huitziri irabazi zioten, 35-
31. Hasieratik aurrea hartu zuten
markagailuan, oso serio jokatuz
eta opari gutxi eginez. Galtzaile-
ek, berriz, ez zuten amorerik
eman, eta tarteka, berdintzeko
aukera izan zuten, nahiz eta ohi
baino hutsegite gehiago egin.

Txapelketan aritu diren pilotariak, sariekin, finalak jokatu ondoren. ATARIA

AIZTONDON ERE, GAZTETXOAK PILOTAN
Larunbatean, XXII. Aiztondo Pilota Topaketako finalak jokatu ziren, Larraulgo frontoian.
Aurrebenjaminetan, Adunak Alkizari (16-5) irabazi zion, eta benjaminetan, Villabonak Adu-
nari (16-10). Alebinetan, Asteasuk Villabonari irabazi zion (16-10). Palaz, berriz, infantiletan,
Asteasuk Villabonari irabazi zion (25-15), eta alebinetan, Irati Polo eta Alaitz Navarro aduna-
tarrek, Jone Agirre eta Amaia Sarasola herrikideen aurka lortu zuten garaipena (16-7).  ATARIA
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Tolosa CF
Gimnastikako
neskak, bikain
Espainiakoan

J. Artutxa

Espainiako Gimnastika Federa-
zioak antolatuta, Taldekako Es-
painiako Kopako lehen faseko
jardunaldia ospatu zen, Guada-
lajaran, pasa den igandean. 17
Autonomia Erkidegoetako 415
kirolari baino gehiagok hartu zu-

Lehen mailako neskek
eta juniorrek, urrezko
dominak eskuratu
dituzte, Espainiako
Kopako lehen fasean.

ten parte. Tartean izan ziren To-
losa CF Gimnastika taldeko ju-
nior eta lehen mailako neskak.
Bientzat ere, «txapelketa ona»
izan dela adierazi dute, entrena-
tzeko izandako tarte laburrean
lortutako emaitza izan delako.
Duela hilabete batzuk, lehen

mailara igotzea lortu zuen talde
bera da garaipena lortu duena:
Irati Agirrek, Joane Zugastik,
Anne Lezeak, Iratxe Martinek
eta Saroi Eskisabelek osatuta-
koa. Azken honek adierazi mo-
duan, «argi genuen, maila hone-
tan, estatu mailan dominak lor-

tzeko aukera gutxiago izango ge-
nuela, maila oso altua baita».
Helburu bakarra zuten: «goza-

tzea». Hortaz, ez zuten espero,
bost pilotekin egindako koreo-
grafiari esker, 17.467 punturekin,
garaipena, eta ondorioz, urrezko
domina eskuratzea. Hauen atze-
tik, Batistana de Tenerife klube-
koak sailkatu ziren, 16.350 pun-
turekin. Hirugarren, berriz, Mur-
tziako Cronos taldekoak izan
ziren, 15.717 punturekin.

Tolosa CF Gimnastika klubeko lehen mailako neskak, urrezko dominekin, igandean, Guadalajaran. ATARIA

JUNIORRAK ERE GARAILE
Baina, lehen mailakoen lorpena
ez da igandean lortutako bakarra
izan. Junior mailan ere lehen
postua lortu zuten Tolosa CF
Gimnastikako partaideek: Isme-
ne Agirre, Carla Aranzabe, Onin-
tza Sukia, Aitane Goikoetxea,
Ane Alustiza eta Mara Herrera.
Hauek, bi uztaiekin eta hiru xin-
golekin osatu zuten ariketa,
13.775 punturekin, Palas EC eta
Corzas Maspalomas kluben au-

rretik sailkatzea lortuz. Espai-
niako Kopako bigarren fasea,
ekainaren 28tik 30era bitarte os-
patuko da, oraindik zehazteke
dagoen tokian. Bien bitartean,
Arantxa Aristondok, Sara Alon-
sok eta Nerea Otaegik gidatutako
taldeek, gustukoen dutena egi-
ten jarraitzea besterik ez dute.
Hala ere, behin eta berriz aldarri-
katzen dute gauza bera: entrena-
tzeko toki duin baten beharra
dutela.

TAK-ek lau domina lortu ditu
Euskadiko Batel Txapelketan
J. Artutxa 

Gipuzkoako Batel Ligan nahiz
Gipuzkoako Batel Txapelketan
lortutako emaitza positiboen
olatu berean iraun dute, astebu-
ru honetan ere, Tolosaldeko
Arraun Klubeko arraunlariek.
Pasaiako estropadan, lehiatu zi-
ren sei batelak sartu ziren finale-
an, eta horregatik, guztiek hartu
dute parte, asteburuan Legution
jokatu den Euskadiko Txapelke-

tan. Bertan, TAK-eko lau taldek
lortu zuten finalean aritzeko
txartela. 
Jubenil neskek eta kadete mu-

tilek lortu zituzten emaitzarik
onenak, zilarrezko dominekin
itzuli baitziren etxera. Neskak,
Hibaikaren atzetik eta Orioren
aurretik sailkatu ziren. Aipatze-
koa da, sailkatze estropadan, le-
hen postua lortu zutela. Mutile-
tan, berriz, Zumaiaren atzetik (bi
segundotara) eta Isuntzaren au- TAK-eko jubenil neskak, Gipuzkoako Batel Ligan, Orioko estropadan. TAK

rretik sailkatu ziren. Infantilak,
bestalde, hirugarren izan ziren.
Neskak, Koxtaperen eta Zumaia-
ren atzetik, eta mutilak, Isuntza-
ren eta Zumaiaren atzetik. Kade-
te neskak eta jubenil mutilak,
seigarren eta hamargarren sail-
katu ziren sailkapen estropade-
tan, eta ez zuten finalera sailka-
tzea lortu. Kadeteak, bigarren
izan ziren igandeko kontsolazio
estropadan, Getariaren atzetik.
Ondorioz, finalerako sailkatu

ziren taldeak, Espainiako Batel
Txapelketan ariko dira, Galizian,
apirilaren 28an. Agian, plazak li-
bre geratuz gero, beste talderen
batek ere lortu dezake aukera
hori. Bitartean, beti bezain lehia-
kor izateko entrenatzen jarrai-
tzea besterik ez zaie geratzen.

Juan Jauregui
Ayestaran 

Apirilaren 15ean hil zen, 90 urte zituela, Elizakoak 
eta Aita Santuaren Bedeinkapena hartu ondoren.

- Goian bego -
Bere emaztea: Norberta Lobregat; seme-alabak: Izaskun eta Karlos, Juan Ignacio
eta Marian, Luis Angel, Ixiar eta Joxe Mari; bilobak: Irati, Onintze eta Iñigo, Eneko,
Unai, Iker; anai-arrebak: Hilario(†) eta Josefina, Florencio eta Paquita, Maria eta
Jose Mari(†), Miguel, Jose eta Mª Cruz; ezkon anai-arrebak: Carlos(†), Filo(†), Juani-
to(†), Segunda eta Leonides(†), Patxi eta Salome, Felipe eta Cristina, Pilar eta Anto-

nio, Jesus eta Ines; laguntzailea: Karen; ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideak.
Haren arimaren alde, otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela, 

ASTEARTEAN arratsaldeko ZAZPIETAN, Gazteluko ANDRE MARIAREN 
JASOKUNDEA parroki elizan, egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker.

GAZTELU, 2019ko apirilaren 16a
Oharra: Gorputz beila Tolosako ORIA BEILATOKIAN egongo da, 

ASTEARTEA eguerdiko 12:30ak arte.
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Kirolak:673 06 11 32. kirolak@ataria.eus
Bezero arreta zerbitzua: 943 30 43 46 

Tolosaldeko Ataria diruz laguntzen duten erakundeak:
Udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain,

Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, 
Irura, Larraul, Leaburu-Txarama, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Amasa-Villabona eta Zizurkil

Tolosaldeko Komunikazio Taldea SMko kideak:

Tolosaldeko
gizarte 

eragileak

ATARIA IRRATIA
107.6FM

ASTEARTEA 16
AGENDA

Deialdiak

Berastegi. Oinez Berastegi eki-
mena, 16:00etan, plazatik abiatuta.
Berastegi. Haur eskolako ate ire-
kiak, 16:15etik aurrera. 
Amezketa. Berdintasuna eta ge-
nero ikuspegia lantzeko hirugarren
saioa, 17:00etan, kultur etxeko bi-
garren solairuko erabilera anitzeko
gelan.
Anoeta.Etxebizitza tailerra
18:00etan, gaztetxean. 

EGURALDIA

Iker Ibarluzea

Gaur.Giroak hobera egin-
go du berriz. Goizean hodei
batzuk izango ditugu, bai-

na eguerdirako zerua nahiko garbi
geratuko da eta giro eguzkitsuaz
gozatu ahalko da. Haizeak ekialde-
ko ukitua izango du, azken ordue-
tan hegotik finkatuz eta termo-
metroak jaitsi egingo dira atzokoa-
rekin alderatuz, maximoak 16-18
gradu bitartean errendituz.

Bihar.Giro nahiko beroa.
Hego-haizeak joko du eta
horrekin termometroek

nabarmen egingo dute gora, egu-
neko erdiko orduetan 22-24 gradu

bitartean joaz goia, baztertu gabe
Tolosaldeko txokorik beroenetan
25 gradura iristea. Zeruan goi-ho-
dei dezente agertuko da, batez
ere, arratsaldean, baina ez dute
ondoriorik ekarriko eta giro atse-
ginaz gozatu ahalko da.

ATARIA IRRATIA
Egun osoan.Euskal musika.  

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30.Elkarrizkettap (Igor Anton).
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:15. Ireki Kaxa (Adriana Gaultier).
23:00.Zer jan.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa. Edurne Aies-
taran Bengoetxea. Kale Nagusia, 7. 
Telefono zenbakia: 943 67 06 48.
Gauekoa.Lourdes Azpiroz Galar-
za. Amarotz auzoa, 9. Telefono
zenbakia: 943 67 51 18.

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

BANATU DITUZTE SARIAK
Leire Zinkunegik eman zion hasiera Berastegiko II. Mikroipuin Lehiaketako sari banaketa-
ri. Ipuin kontalariak Edurnezuriren ipuin berriaeskaini zuen. Aurten iaz baino 20 ipuin
gehiago aurkeztu dira lehiaketara, 65 guztira. Lehen mailan Maialen Azpiroz eta Itzaro Vi-
dal saritu dituzte; bigarren mailan Alex Rekondo eta Laida Malkorra; eta hirugarren mai-
lan Ibai Esnaola eta Marianna Blasi. I.SAIZAR


