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Ekainaren
19an hasiko
dituzte greba
egunak
papergintzan
Guztira 16 greba egun deitu dituzte
ELA, LAB eta CCOO sindikatuek;
sektorearen egoera ona islatuko duen
lan hitzarmen berria eskatzen dute // 5

Duela hogei urteko mapa eguneratu dute;
herritarrentzat egin dutela nabarmendu du
udalak eta izendegi guztia jaso dute // 4

Bordon
dantzariak,
Tolosako
sanjoanak
iragartzeko

Maialen Rodas,
‘Ez erretzeko
zure arrazoiak’
lehiaketako
irabazlea

Alvaro Limousin
tolosarraren ‘San Juan sua
dantzan’ kartelak izan ditu
boto gehien; guztira 26 lan
jaso dituzte, iaz baino
gehiago, eta herritarrek
internetez bozkatu dute //2

Tabakoaren aurkako
eguna dela eta
antolatutako
Instagram-eko argazki
lehiaketa irabazi du
ibartarrak; Villabonan
jaso du saria // 3

IMANOL GARCIA LANDA

Toponimoen mapa
berria prestatu
du Amezketako
Udalak

«Gaur egun publiko
gutxiago dago, baina
maila sekulakoa da»
JUAN MIGEL OTAEGI ‘BETELU’
HARRI-JASOTZAILE OHIA
Harri-jasotzaile ohia bidaniarrak aspaldi utzi zituen plazak,
nahiz eta oraindik erakustaldiren bat edo beste egiten duen //7
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25 urterako
kontratua sinatu
dute udalak eta
Musika Bandak

Hainbat tasen
borondatezko
ordainketa
epea zabaldu
du udalak
Erredakzioa

Aurrerantzean, udalaren zerbitzu bat
izatera igaroko da. Gutxienez, 25
emanaldi eskainiko ditu urtean, eta
147.000 euroko laguntza jasoko du.
Josu Artutxa Dorronsoro
Tolosako Udalak eta Musika
Bandak, 25 urterako hitzarmena
izenpetu berri dute. Udalak urteko 147.000 euroko ekarpena
egingo dio bandari. Kontratuan
jasotzen da, gainera, udal zerbitzua izatera igaro den bandak,
formatu, testuinguru eta mota
ezberdinetako emanaldiak eskaini behar dituela, Tolosan eta
herritik kanpo. Urtean, gutxienez, 25 ohiko emanaldi eskainiko ditu, baita aurrez adostutako
ez ohiko hainbat kontzertu ere.
Era berean, emankizunetan
banda osatu behar duten gutxieneko musikari kopurua zehaztu
da: haize-egurrezko instrumentuak jotzeko 18 lagun, haize-metalezkoak jotzeko 14, eta perku-

siozkoak jotzeko, 3. Horrez gain,
astean gutxienez 2 aldiz entseatuko dute, interpretazio musikalaren kalitatea bermatzeko.
Bestetik, musika bandako kideak Eduardo Mocoroa Udal
Musika Eskolako ikasleak edo
ikasle ohiak izatea eskatzen da,
salbuespen egoeretan izan ezik.
Gainera, elkarteak ordainduko
ditu kideen, instrumentuen, jantzien eta garraioaren gastuak.
Olatz Peon funtzioetan alkatea
denak adierazi du musika banda
«guztiz errotua» dagoen elkartea
dela. «Tolosaren kultur-bizitzan
garrantzi handia izan du, gure
nortasunaren parte garrantzitsua da, eta herriaren sormen
kultural zein musikalean zeresan handia du. Datozen urteetan
jarraipena izango du».

Antxon Jaular, musika bandako kidea, eta Olatz Peon, kontratua sinatzen. ATARIA

Alvaro Limousin eta Olatz Peon funtzioetan alkatea, kartel irabazlearekin. ATARIA

‘San Juan sua
dantzan’,
festetako irudia
Sei kartelen artean Alvaro Limousin
tolosarrarena izan da bozkatuena, 306
botorekin. Guztira, San Joan jaien
irudia aukeratzeko 733 boto izan dira.
Erredakzioa
Hilaren 21ean, udan sartzearekin batera, San Juan festak iragarriko dituen suziria lehertu, eta
jai koloretsuei hasiera emango
zaie. Aurrez, ordea, udalak festak antolatzen dihardu. Hain
justu, jada aukeratu dute 2019ko
sanjoanak iragarriko dituen kartela. Alvaro Limousin tolosarraren ‘San Juan Sua Dantzan’.
Jaietako irudi nagusirako, bordon-dantzariak protagonista dituen kartela izan da aukeratua.
Oso pozik agertu da Limousin,
diseinu grafiko ikasketetan hasi
berria: «Jaietako argazki ezberdinak ikusiz sortu zitzaidan
ideia, eta dantzariak sanjoanen
ikur gisa irudikatzeko hautua
egin nuen». Ilusio handiz landutako proiektua izan dela adierazi
zuen, saria jasotzean. Hain justu,

IRAGARKI LABURRAK
Komertziala
Tolosa.Landanet enpresak komertzialak behar ditu. Baldintza ezin hobeak: lan-kontratua, soldata finkoa,
komisio altuak hilero eta formazioa
enpresaren kontu. Bidali kurrikuluma info@landanet.nethelbidera
edo deitu 943 318 606 zenbakira.

500 euroko saria eskuratu du.
Guztira, 26 lan aurkeztu dira aurten, iaz baino 9 gehiago, eta horietatik seik lortu zuten Lara
Mendizabal, Eider Epelde eta
Jon Gaztañagak osatutako epaimahaiaren galbahea pasatzea.
Ondoren, bozketa irekia egin
zen, aurten estreinakoz internet
bidez soilik, eta 733 boto jaso
dira. Horietatik, %56,75 emakumezkoenak izan dira, eta
%43,25, berriz, gizonezkoenak.
Kartel bakoitzak lortutako
emaitzei erreparatuz, Limousinen lanak botoen ia erdiak lortu
ditu, 306. Bigarren sailkatu den
‘Sutako eta Jaiko gaua’ lanak, berriz, 231 boto lortu ditu. Hirugarren izan den ‘Zuk Su’ kartelak,
135 boto. Laugarren ‘San Juanak
2019 Tolosa’ kartela izan da, 29
botorekin. Azkenik, bosgarren
eta seigarren ‘Jolgorio’ eta ‘En
llamas’ lanak izan dira, hurrenez
hurren, 25 eta 9 boto lortuta.

Astelehenean, hainbat tasen borondatezko ordainketa epea zabaldu zuen udalak. Honakoak
dira tasak: hondakinak, IBIak,
taxiak, kutxazain automatikoak
eta Belena bizikleta patioarena.
Ordainketa epea uztailaren 8ra
bitarte luzatuko da.
Tasa helbideratuta dutenei,
zuzenean egun horretan pasako
zaie ordainketa, kontu korrontetik. Gainerakoek, berriz, aurtengo tasak helbideratzeko aukera
dute hilaren 27ra bitarte. Bestalde, hilaren 14rako bere helbide
fiskalean agiri ez helbideratua jasotzen ez duenak, kopia bat eskatzeko aukera izango du UDATE zerbitzuan borondatezko
epea amaitu baino lehen.
Ordainketa banketxeetan edota sarean burutu daiteke,
www.tolosa.eus webguneko
'Nire ordainketa' plataforman.
Horrez gain, udal bulegoetan ere
ordaindu daiteke, baina txartela
erabiliz soilik; ezin da eskuz edo
transferentzia bidez burutu. Informazio gehiago nahi duenak,
aurrez aipatutako webgunera jo
edo 943 697 458 telefono zenbakira deitu dezake.

Lekunberritik
Bedaiora, igandean
MENDIA // Alpino Uzturrek antolatuta, 20,4 kilometroko txangoa
egingo dute, igandean. Lekunberrin hasi, eta Albiasutik, Intzatik eta Azkaratetik igaro ondoren, Bedaion amaituko da.
07:30ean irtengo dira San Frantzisko eliza paretik. Bazkideek 13
euro ordaindu behar dituzte;
besteek, 15. Informazio gehiago,
eta izen ematea, www.alpinouzturre.eus webgunean.

Orotariko ikastaroak,
KZgunean
TEKNOLOGIA // Hilabetero bezala, ekainean ere, mota guztietako ikastaroak antolatu dituzte
KZgunean. Gehienak, 4 ordukoak dira, eta gazteleraz. Daten, ordutegien eta saioen inguruko informazioa, www.kzgunea.eus bisitatuz aurki daiteke.
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Herriko festetako
haur danborradan
izen ematea zabalik
ANOETA // Ekainaren 19an,
19:00etan izango da danborrada, txupinazoarekin batera. Izen
emateak, udaletxean, liburutegian edo ikastolan egin beharko
dira eta gaur da azken eguna.
Aurten gurasoak danborradan
parte hartzeko aukera izango
dute, 12 laguneko gutxieneko
talde bat osatuz gero. Entseguak
egingo dira ikastolan ekainaren
11n eta ekainaren 17an, bi egunetan, 17:10ean.

PATXIKU PAGADIZABAL KALEA
Irurako Udalak kalea berritzea erabaki du eta 102.664 euro
erabiliko ditu horretarako (BEZa gabe). Eregi Herrilan eta
Zerbitzuak enpresari esleitu zaizkio lanak. Zoru berria egiteaz gain, bertan dauden zerbitzu sareak berrituko dira. J. M.

Umeentzako
txirrindularitza
lasterketa eta krosa
ANOETA // Txirrindularitza lasterketa ekainaren 8an 16:00etan
hasiko da eta izen emateak ikastolan, udaletxean edo liburutegian egin beharko dira ekainaren 6a baino lehen. Benjaminek,
alebinek eta infantilek parte
hartu ahal izango dute. Ekainaren 15ean, berriz, 09:30ean herriko plazatik abiatuko da herriko festetako umeentzako krosa.
Izen emateak, ikastolan, udaletxean edo liburutegian egin beharko dira, ekainaren 7ra arte.

DBHko gazteentzat
ekintzak antolatu
dituzte udan

ESTALPEA HAUR PARKEAN
Martxoaren 14an esleitu zion Irurako Udalak San Migel plazako haur parkea estaltzeko obra Urbabil 2.000 SL enpresari.
BEZa barne, 80.544 euroko kostua izango du lanak eta dagoeneko hasita daude obrak. J. M.

ANOETA // Bi egun pasa egingo
dituzte, Hondarribian uztailaren 6an eta Donostian uztailaren 13an. Izen emateak, ekainaren 7ra arte egin beharko dira
udaletxean edo liburutegian.
Hondarribian egingo duten
egun pasan, paddle surfa egiteko aukera izango dute gaztetxoek eta Donostian, scape room batean parte hartu eta irla bisitatuko dute.

Santio jaietako
'Papera bitxi bihurtuz'
programaren azala
ikastaroa Adunan,
aukeratzeko lehiaketa larunbatean

Etxebizitzetan
birgaitze energetikoa
lantzeko saioa, gaur

AMASA-VILLABONA // Ekainaren
10era arte aurkeztu ahal izango
dira lanak Zuretzat bulegoan.
Lanarekin batera gutun azal itxi
bat aurkeztu beharko da eta bertan parte hartzailearen izen-abizenak eta telefonoa jarri behar
dira. Lehiaketan parte hartu
ahal izateko herrikoa izan behar
da eta 16 urtetik gorakoa. Lanek
erabat originalak izan behar
dute eta azalaren formatua 21x21
zentimetrotakoa izango da.

ADUNA // Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen eta Obra
Hidraulikoetako sailak, Adunako Udalarekin eta Tolosaldea
Garatzen agentziarekin elkarlanean, eta Gipuzkoa Argitu programaren barruan, etxebizitzetan birgaitze energetikoa sustatzera eta bide batez, herritarren
bizi-kalitatea hobetzera zuzendutako doako tailerra antolatu
du. Gaur, 18:30ean egingo dute
kultur aretoan.

ADUNA // Larunbatean, ekainaren 8an izango da ikastaroa,
10:00etatik 13:00etara, Elordiko
lokalean. Gaur da izena emateko
azken eguna, udalean goizez
943 69 25 71 telefonoan, edo liburutegian arratsaldez, 943 69
26 89 telefonoan; bestela, kultura@aduna.eus helbidera idatzi
daiteke izena emateko. Ikastaroa doakoa da eta 12 urtetik gorakoek parte hartu ahal izango
dute.

Ez erretzeko
arrazoien berri
eman dute,
argazki bitartez
Villabonan, ostiralean, tabakoaren
aurkako egunean, gazteekin ekitaldiak
antolatu eta Instagram-eko argazki
lehiaketako sariak banatu zituzten
Jon MIranda Amasa-Villabona
Duela lau urtetik hona koordinatuta lanean ari dira eskualdean
Gipuzkoako Minbiziaren Aurkako Elkartea, Amasa-Villabona
eta Tolosako udalak, ESI Tolosaldea, Asuncion klinika eta Tolosaldea-Goierriko Osasun saila.
Nerabezarorako Prebentzio Mahaiaren testuinguruan ekimenak sustatzen dituzte eta kanpainak martxan jarri.
Azken hilabetean Ez erretzeko
zure arrazoiak lehiaketa abiarazi dute Instagram-en. 40 argazki
inguru jaso dituzte eta horietako
gehienak ostiralean ikusgai izan
ziren Errebote plazan. Maialen
Rodas ibartarrak aurkeztutako
lanak jaso du lehen saria. «Tabakoak gorputzean eragiten duen
erreakzioa islatu nahi nuen argazkian eta beltza kolore indartsua, eta aldi berean zikina denez, puntu gogorra ere badu lan
honek», esan du irabazleak. 150
euroko txekea jaso du Rodasek.
Tolosaldean osasun arloan aritzen diren erakundeek, lehiaketa antolatzeaz gainera, tabakoaren eta kalamuaren kontsumoa
murrizteko helburuarekin beste

hainbat ekimen jarri dituzte
martxan. Ikastetxeetan tailer hezitzaileak egin dira maiatzean,
Tabakoa-kalamua korapiloa
izenburupean. Nerabeei zuzendutakoak izan dira eta substantzia horiek kontsumitzeak eta
edukitzeak zein ondorio dituen
hausnartzeko balio izan dute.
Erniobea institutuko eta Zubimusu ikastolako DBHko hirugarren mailako ikasleak Errebote
plazara gerturatu ziren ostiralean eta ginkana batean parte hartu ahal izan zuten. Amasa-Villabonako udaltzainak izan ziren
bertan eta substantzia hauek
gainean eramanez gero, zer-nolako isunak jaso ditzaketen azaldu zieten gazteei. Osasun sailekoek berriz, tabako eta kalamuaren kontsumoak gorputzean
uzten dituen ondorioak azaldu
zizkieten. Ikasleek bertatik bertara tabakoak dituen osagaiak
ezagutu zituzten.
Maider Sierra, Gipuzkoako
Minbiziaren Aurkako Elkarteko
psikologoak azaldu duenez, «dependentzia honen inguruan
erantzun bateratua ematea da
gure nahia eta zerbitzu hobea eskaini nahi diegu erretzaileei».

Maialen Rodas lehiaketako irabazlea, bere lanaren ondoan. J. M.
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Bihar Harri Jaia
eguna ospatuko
dute Bedaion
Bedaiotarrek kuttuna duten eguna da Harri Jaia;
uzta babesteko eskatu ostean, bertso eta trikiti
doinuz lagunduta egingo dituzte otorduak
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Amezketako Udalak
toponimoen mapa
berria argitaratu du
Hogei urte pasa dira Amezketako Udalak herriko mapa
argitaratu zuenetik; mapa eguneratu dute, eta herritarrei
banatzeaz gain, bisitariei banatzeko baliatuko dute
Eneritz Maiz Etxarri Amezketa

Iazko Harri Jaia eguneko une bat, trikitiz girotuta. I. GARCIA LANDA

E. Maiz Bedaio
Urteetako historia du Harri Jaia
egunak Bedaion, eta urtero-urtero, usadioari jarraituz hutsik
egin gabe ospatzen dute. Asentzio egunetik zortzi egunetara,
hau da, ostegunez ospatzen den
jai herrikoia da. Egun berezia eta
maitatua dute bedaiotarrek.
11:00etan emango diote egunari hasiera, eta meza nagusia
entzuteko aukera izango dute
elizan, Unai Mendizabal Mendi
eta Mikel Artola bertsolariekin.
Ondoren, prozesioa egingo da
San Isidro santua ateraz elizatik.
Nekazaritzak eta erlijioak bat
egiten duten eguna da Harri Jaia
eta uztak babesteko eskatuko
diote San Isidrori. Harri jasa batek uzta guztiak suntsitu zituen,
eta orduz geroztik, Harri Jaia
eguna egiten dute uztak babesteko eskatuz.

Meza ondoren, eta behin prozesioa amaituta, hamaiketako
ederra egingo dute Artubi elkartean. Txorizoa, haragi egosia eta
salda izango dituzte prest antolatzaileek, bertaratzen diren
guztientzat.
Unai Mendizabal Mendi zizurkildarra eta Mikel Artola alegiar
bertsolariak bertsotan egin dute
saioa, eta Fidel eta Eva Dorronsoro aita-alabak, trikitia eta panderoa astinduko dituzte hamaiketako garaian, dantzarako aukera eskainiz.
14:30ean bazkaria izango da
Abaetxe jatetxean. Ondoren,
merienda garaian trikitilariek
eta bertsolariek bigarren saioa
eskainiko dute.
Eguna bukatzeko eta aurtengo
Harri Jaiari amaiera emateko,
jan-edanak ez du amaierarik
izango eta, 21:00etan herri afaria
egingo dute Artubi Elkartean.

Amezketako Udalak herriaren
mapa berria argitaratu du. Hogei
urte pasa dira paperean mapa toponimikoa argitaratu zutenez
geroztik, eta lanketa egin ostean
aurten eguneratzea erabaki
dute.
Batik bat herritarrentzat egin
dutela adierazi dute udaletik,
baina herrira gerturatzen diren
bisitariei banatzeko ere baliatuko dute: «Helburu garrantzitsuetako bat Amezketa herria herritarrei hobeto ezagutzeko aukera
ematea da», eta gaineratu dute
«baliabide egokia da, zalantzarik
gabe, herriko txoko desberdinen
izenak ezagutzeko».
Pasa diren urte guzti horietan,
«herriko toponimia bera eta bere
idazkera aldatzen, egokitzen eta
eguneratzen joan dira», gaineratu dute, eta «zer esanik ez, urteotan Amezketako eraikinak fisikoki aldatu egin dira, eta baserri
eta etxebizitzak beste itxura batekin edo kokapen berri batean
berreraikiak izan dira».
Toponimien mapa da. Herriko
izendegi guztia eguneratuta jasotzen du: baserriak, kaleak, lekuak, mendiak, errekak,... Euskaltzaindiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera egindako
lana da esku artean dutena.
Bi alde ditu mapak, eta alde
batean, erreka eta errekatxoen

Bi alde ditu Amezketako mapa toponimikoak. ATARIA

izenak zerrendatu dituzte, eta
baita baserrienak ere. Guztiak,
mapan koordenadez aurkitu
daitezke. Beste aldean, Amezketaren kokapenaren mapa du,
muga guztiak zehaztuz eta leku
izen guztiekin. Gainera, Amezketakoak diren Aralarko saroien
inguruko informazioa ematen
du, argazkiz lagunduta.

SAROIAK ARALARREN
XX. mendearen hasieran, Amezketako Udalak hamaika saroi
erosi zituen Aralarko lur komunetan. Arritzagako haranaren
inguruetan kokatzen dira: Aintzegi, Arritzaga, Buruntzizin,
Etziza, Etzizegi, Gereziolatz, Igaratza, Igaratzaarralde, Mendotzarte, Pardeluts eta Salin.

Frankoniko baratzean kalteak
eragin dituzte asteburuan
Alegiako eskolako haurren
barazkietan eta negutegian
egin dituzte kalteak
Erredakzioa Alegia
Asteburuan Alegiako Frankoni
gunean dagoen baratzean txikizioak egin dituzte.

Ezezagunek landatuta zeuden
barazkietan eta negutegiko plastikoan eragin dituzte kalteak eta
zuloak. «Lekak eta baina arbak
hondatu dituzte besteren artean», nabarmendu dute.
Alegiak Udaletik argitu dutenez: «Horrelako jokabideak salatu nahi ditugu, eta gogorarazten

dugu Frankoni eremuko baratzea herriko eskolako haurrek
lantzen dutela, herriko hainbat
helduk lagunduta».
«Gizalegez jokatzeko deia egiten da, eta herritarren batek zerbait ikusi izan balu, udalarekin
harremanetan jartzea eskertuko
da», eskatu dute udaletik.

Barazkiak eta negutegia puskatu dituzte. ATARIA
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Papergintzako
langileentzat 16 greba
egun deitu dituzte
Lan hitzarmen berri baten alde borrokan ari dira
Gipuzkoako papergintzako langileak; CCOO, ELA eta
LABek ekainaren 19rako proposatu dute lehen greba eguna
Irati Saizar Artola
Denbora daramate Gipuzkoako
papergintzako langileek negoziaketetan. Patronalaren aldetik
eskaintzetan hobekuntzarik
ikusten ez dutenez, ELA, LAB eta
CCOO sindikatuek 16 greba egun
deitu dituzte. Atzo eman zuten
horren berri, Donostiako Adegi
patronalaren egoitza parean
egindako protestan.
Sindikatuek azaldu dutenez
lan hitzarmen berri baten alde
egingo dute, «sektoreko langileek sortutako aberastasuna banatu eta eskubideetan aurrerapausoak emango dituena». Gipuzkoako papergintzak bizi duen
egoera «oso ona» dela adierazi
dute, eta hori islatzen duen negoziaketa bat nahi dute. «Soldata
igoera garrantzitsuak, lanpostu
berriak, lan erreformen aurkako
blindajeak, diskriminazioen desagertzea eta lan baldintzak hobetzen dituzten baina inolako
kostu ekonomikorik suposatzen
ez duten eskaeren alde egiten
dugu», azaldu dute.

Protesta egin zuten, atzo, ADEGIren egoitza parean. ATARIA

Horren aurrean, sektoreko delegatuek 16 greba egun proposatuko dituzte, papergintzako langile asanbladetan berretsiak izan
daitezen. Ekainaren 19, 20, 26 eta
27; uztailaren 3, 4, 10 eta 11; irailaren 18, 19, 25 eta 26; eta urriaren 2,
3, 9 eta 10ean izango dute greba.
Ekainaren 10ean izango dute
hiru sindikatuek negoziaketako
hurrengo bilera, eta adierazi dutenez, proposamen berri bat era-

mango diote Adegi patronalari:
«Bilera hori negoziaketa hauetan
inflexio puntu bat izan dadin espero dugu». Izan ere, salatu dutenez, orain arteko patronalaren
eskaintzak oso urriak izan dira,
eta «euren helburua eskaintzak
pixkanaka hobetzen joatea da negoziaketa ahalik eta gehien luzatzeko». Hori horrela, sektoreko
langileek greba egunekin bat
egin dezaten eskatu dute.

Pala eta pilota
Gaur da azken
izen
eguna Ibarrako txapelketako
ematea, zabalik
udaleku
BERASTEGI Berastegiko San
irekietan
Lorentzo jaietarako pilota eta
pala txapelketa antolatu du Ureapuntatzeko
//

I. Saizar Artola Ibarra
Oporretan Euskaraz 2019 udaleku irekietan parte hartu hartu
nahi duenarentzat gaur izango
da matrikulatzeko azken eguna.
Udalekuak bi adin tartetan banatuko dira, eta matrikula horren
arabera egin behar da: 2-3 urtekoak (2015ean eta 2016an jaiotakoak), Uzturpe ikastolan matrikulatu beharko dute; eta 4-10
urte bitartekoak (2009tik 2014ra
jaiotakoak), internet bidez edota
Txiribitu Aisialdi Taldearen lokalean egin beharko dute,
17:00etatik 19:00etara.
Matrikula presentzialki egiteko, izen-emate fitxa beteta, karnet tamainako argazkia eta osasun txartelaren fotokopia eraman behar dira. Izen emate fitxa
Ibarrako Udalaren webgunetik
deskarga daiteke.
Bestalde, helbide honetan ere
apuntatu daiteke: http://sportmadness.com/oporrakeuskaraz.
Bide hau erabiliz gero, webgunean txertatu behar dira argazkia
eta osasun txartelaren irudia.
Ordaintzeari dagokionez, udalak berak kobratuko du. Horretarako, izen-emate orrian kontu
korronte zenbakia jarri behar da.
Haur kopurua mugatua denez, izen emate hurrenkera
errespetatuko da eta ibartarrek
lehentasuna izango dute.

pele elkarteko kirol taldeak, eta
zabalik da izena emateko epea.
Bikoteka soilik parte hartu daiteke, eta izena emateko azken eguna ekainaren 16a izango da. Urepele elkartean bertan eman daiteke izena.

Ostiralean bodegara
irteera egingo dute
Gaztainondokoek
BERASTEGI // Ekainaren 7an, ostiralean, Gaztainondo elkartekoek irteera antolatu dute Alfarora, Errioxara. Marques de Montercierzo bodegara joango dira
lehenik, eta bisita egin ostean,
Azagrako Venecia jatetxean bazkalduko dute. Beraz, aurreikusita zegoen Jose Inazio Ugartemendiaren bisita bertan behera
geratuko da.

Ekainaren 17tik
aurrera apunta daiteke
Bilboko irteerara
IBARRA // Bizi Nahi elkartekoek
irteera antolatu dute Bilbora,
ekainaren 22an. Orain, ordea,
oporrak direla eta, izena emateko bulegoa itxita dago 14ra arte.
Beraz, ekainaren 17tik aurrera
berriro irekiko dute izena emateko aukera. Bilbon goiza pasa
eta Zornotzako Autzagane jatetxean bazkalduko dute.

INA ZEBERIO GOGOAN IZAN DUTE

MURAL BERRIA DUTE IBARRAN

Ertzaintzak duela 21 urte hil zuen Ina Zeberio lizartzarra Gernikan. Asteburuan gertaera hori gogoan izan dute, nola Lizartzan, hala Gernikan. Lizartzan mendi irteera egin zuten, eta bere omenezko monolitoaren aurrean
ekitaldia egin zuten; Gernikan ere, lore eskaintza egin zioten. ATARIA

Tolosatik Ibarrara bidean, Euskal Herria kaleko 2 zenbakian, murala margotu dute GKo Galleryko kideek. Aurrez, beste irudi bat zegoen, baina, Ibarrako Udalekoek azaldu dutenez, «egoera txarrean zegoen, zaharkituta, eta
hormako zatiak erortzen ari ziren». I. SAIZAR
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Tolosaldea,
Euskotren Ligako
traineruen aurretik
VIII. Antiguako Ama
Estropadan bigarren
egin dute TAK-eko
arraunlariek
Asier Imaz
ETE liga hasteko estropada bat
gelditzen den honetan, Tolosaldea traineruak emaitza polita
lortu zuen Ondarroan, igandean.
12 traineruk hartu zuten parte
VIII. Antiguako Ama erlojupeko
estropadan. Ondarroa, Lapurdi
eta Isuntza atzean geratu ziren
lehen ziabogan, baina beste bederatzi traineruak 6 segundoren
barruan amaitu zuten lehen luzea. Azkarrenak TAK-ekoak izan
ziren, 5.29ko denborarekin; Orio
bigarrenari hiru segundo atera
zizkien. Arraunketa txukun bati
esker abiadura bikainean iritsi

ziren ziabogara. Maniobra ez zen
ona izan, ordea, eta segundo batzuk ihes egin zieten.
Bigarren eta azken luzean horiak izan ziren azkarrenak, denboraldi honetan ia seguru indartsuenak eurak izango direla erakutsiz. Tolosaldeak ez zuen
behera egin eta helmugan bigarren denborarik onena egin
zuen. Lehiaren ikusgarritasuna
lehen bederatzi sailkatuen denborek islatzen dute, 12 segundoren barruan sartu baitziren. Hor
ziren, adibidez, Oriorekin batera
Euskotren Ligan ariko diren
Arraun Lagunak (3.), Donostiarra (7.) eta Hondarribia (8.).
Hurrengo igandean Lekeition
izango dira TAK-eko arraunlariak, eta ondoren, ekainaren
15ean, ETE ligari sailkapen estropadekin emango diote hasiera,
Pasaiako uretan.

Lehen mailara itzuli
da Julen Lopetegi
Erredakzioa
Sevilla FC-k iragarri duenez,
2022. urteko ekainera bitarte Julen Lopetegi izango da taldeko
entrenatzailea. Amaitu berri den
denboraldia Real Madrileko entrenatzaile bezala hasi zuen asteasuarrak.
Gaur aurkeztuko dute Julen
Lopetegi Sevillan, izen bereko
taldeko entrenatzaile bezala. 53
urteko asteasuarra 2003/2004

denboraldian hasi zen entrenatzaile lanetan, atezain izateari
utzi ondoren. Rayo Vallecano
entrenatu zuen bigarren mailan
denboraldi horretan. Ondoren,
beste hainbat talde gidatu ditu
Lopetegik: Real Madrilen bigarren taldea, Espainiako 19, 20 eta
21 urte azpikoen selekzioak, Porto, Espainiako selekzio absolutua eta Real Madril. 10 jardunaldiren ondoren, azken talde horretatik kaleratua izan zen.

XXI. URTEURRENA

Ina Zeberio
(1998ko ekainaren 5ean eraila)

Ez agurrik, ez adiorik, gero arte baizik.
Gure bihotzean betiko. Maite zaitugu.
Etxekoak
LIZARTZA, 2019ko ekainaren 5ean.

ESKUZ

Imaz-Pablo
Zufiria-Aranburu

BENJAMINAK A
(AURRETIAKOA)

(FINAL ZORTZIRENAK)

BERASTEGI

Murua-Elola
Zubillaga-Lobo
Aristeta-Barbero
Lopetegi-Munduate
Castro-Iglesias
Ayestaran-Saralegi
Meulman-Otaegi
Zufiria-Aranburu

Larrarte-Garmendia
Gorostidi-Galarza
Garmendia-Hernandez
Ormaetxea-Urkola-Elola
Otaegi-Mayoz
Karrera-Artola-Belaunzaran

ALTZO
16
6
8
16
16
8

ALKIZA
Goñi-Karrera
Galarraga-Gurrutxaga
Garaikoetxea-Otegi
Tolosa-Yurrita
Sanchez-Alijostes
Gabarain-Rehecho

16
11
16
10
16
3

(FINAL ZORTZIRENAK)

Aldalur-Arandia
Aperribai-Esnaola
Zubillaga-Saizar
Arruti-Val-Roteta
Otaño-Gurrutxaga
Saralegi-Saralegi
Arteaga-Nazabal
Herrero-Iturrioz-Garmendia

8
16
16
7
11
16
16
10

Urruzola-Gorriti
Sagarna-Kamio
Lanzeta-Iraola
Martin-Saizar
Mintegi-Acosta
Ezkioaga-Iruretagoiena
Telletxea-Zabala
Ruiz-Eizagirre

12
16
11
16
2
16
16
12

IRURA

BENJAMINAK B
(AURRETIKOA)

16
2
16
1
8
16
8
16

ALEBINAK
(AURRETIAKOA)

ALBIZTUR
Herrero-Iturrioz-Garmendia
Aizpurua-Gaztañaga

2
16
12
16
1
16

ALBIZTUR
7
16
6
16
16
15
2
16

ALKIZA
Artola-Freitas Dos Santos
Larrarte-Garmendia
Iparragirre-Tejeria
Ormaetxea-Urkola-Elola
Iraola-Navarro
Aizpurua-Odriozabala
Vidaurreta-Lacarra
Lacarra-Erro

Gurrutxaga-Gartzia
Saralegi-Saralegi
Astibia-Aizpuru
Arruti-Val-Roteta
Gibelalde-Paulino-Artola
Aperribai-Esnaola

(FINAL ZORTZIRENAK)

BERASTEGI
Garcia-Estevez
Sanchez-Alijostes
Goitia-Arsuaga-Elduaien
Garaikoetxea-Otaegi
Gonzalez-Zufiria
Goñi-Karrera
Altuna-Arandia
Otaegi-Mayoz

14
16

Goenaga-Olasagasti
Ayestaran-Saralegi

ZIZURKIL
Iparragirre-Aranburu
Agirrezabal-Lanzeta
Insausti-Lopetegi
Agirre-Tolosa
Altuna-Perurena
Larrarte-Oñate
Elola-Unanue
Izagirre-Segurola

16
7
16
9
16
8
16
14

PALAZ

ALEBINAK
(3. JARDUNALDIA)
BIDANIA
Juanena-Beobide
Agirre-Etxarri
Saizar-Agirrezabala-Villena
Luluaga-Iturrioz
Zabala-Iruretagoiena
Ezeiza-Juantorena
Agirre-Murua
Sarasola-Navarro

18
15
18
2
18
16
3
18

KABETEJUBENILAK
(3. JARDUNALDIA)
BIDANIA

ALTZO
16
0

16
4
16
8
16
6
16
9

7
16

Olano-Karrera
Agirre-Murua
Iturrioz-Aranburu
Urkola-Herrero

8
25
25
24
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«Teknika ikasten
da gorputza
ezinean
dagoenean»
JUAN MIGEL OTAEGI ‘BETELU’
HARRI-JASOTZAILE OHIA

Harri-jasotzean aritzeko gustukoa izan behar
duela argi du Otaegik. Plazetako jarduna orain
urte asko utzi bazuen ere, oraindik ez dio uko
egiten jasoaldi batzuk egiteari.
Imanol Garcia Landa
Bidania-Goiatz
Juan Migel Otaegi Betelu-k (Bidania-Goiatz, 1958) aspaldi utzi
zion plazetan harri-jasotzean
aritzeari, baina ez du guztiz alboratu harri-jasotzaile sena, eta tarteka egin izan du erakustaldi bat
edo beste.
Gaur egun oraindik erakustaldiren bat edo beste egiten ibiltzen zara.
Berez nik aspaldi utzi nion harrijasotzeak egiteari. 61 urte ditut
orain eta 37 urte nituela utzi
nion. Tarteka erakustaldi bat
edo beste egiten dut, baina oso
tarteka.
Noiz hasi zinen harriak jasotzen?
Plazan hemezortzi urterekin
hasi nintzen. Apustu bat egin
nuen 100 kiloko harri zaharrarekin. Gero jokatu nuen esku bakarrarekin, 20 urte nituela, Uretaren aurka. Nik esku barrarekin
100 kiloko zaharra eta hark bi eskurekin 125 kilokoa jaso zuen.
Berak irabazi zuen, abantaila ere
handia zen eta.
Eta nola murgildu zinen mundu horretan?
Mutil koskorra nintzenean harri
kaskar bat edo beste jasotzen
nuen, mojoi zaharren bat, eta zakuak altxatzen ere bai. Gero 100
kiloa jasotzen hasi, eta horrela.
Gu eskolarik ez dugu izan, tarteka lagun bat edo besteren laguntza besterik ez. Soldaduska eta
gero, jarraitu nuen, eta udan erakustaldi mordo bat egiten genituen. Lantegitik atera eta ahal
zenean prestatzen ginen. Ondoen udan prestatzen nintzen, erakustaldien arabera. Noski, hortik
bizi gabe. Lana egin beharra zegoen eta ez nuen egun bat bera

ere galdu. Lanera joanez, zaila da
prestatzea. Futbolean bezala dirurik izango balitz... Gustatu
egin behar zaizu.
Zein dira egin dituzun marka
nabarmenenak?
Guinness marka egin nuen hiru
harri ezberdinekin. Bost minutuko txandatan, 152,5 kiloko kubikoarekin 5 jasoaldi egin nituen, 6 jasoaldi esku bakarrarekin 152,5 kiloko zilindroari, eta 10
jasoaldi 152,5 kiloko errektangularrari. Bestalde, 211 kilo jaso nituen 77 kilo pisatzen nituela. Eta
pisu bikoitza jaso nuen esku batekin, 77 kilo nituela ere: 20 jasoaldi egin nituen bost minutuko
hiru txandetan.
Harri-jasotzaileak berezkoa
izan behar du indarra?
Indarra ez da jatetik-eta etortzen, indarra ekartzen da goma
bezala, tiratuta. Egun bat bestearen ondotik tiratu, eta horrela
hobetzen da. Harriekin ari zarenean, garrantzitsua da egunero
harri berari tiratzea, ez batetik
bestera pasatzea. Teknika ikasten da gorputza ezinean dagoenean, orduan ikusten delako
nondik tira egin behar den. Indarra soberan baduzu harri bat altxatzeko, alferrik da, altxatuko
duzu eta listo. Baina ezinean ibiltzen zarenean, gaur pixka bat
gehiago, bihar pixka bat gehiago,
orduan ikasten da.
Gaur egun harri-jasotze txapelketetara edota saioetara joaten zara?
Beti ez, baina ahal dudanean joaten naiz. Gustatzen zait ikustea.
Zu plazetan aritzen zinenetik
asko aldatu da?
Gaur gimnasioak-eta daude, eta
lehenago izaten zen entrenamendua egin eta mendira joan,
ona zelako. Eta askotan zu ondo

Juanito Zinkunegi eta Juan Migel Otaegi. I.G.L.

ez egon eta hala ere, jarraitu egiten zenuen txikitu arte, eta hori
ez da ona. Zu ondo ez bazaude,
ez da komeni entrenatzea. Hurrengoan joango zara eta egingo
duzu hobeto. Gaur egun gimnasioetan pisuak dituzu, abdominalak egitekoak, eta hor asko hobetzen duzu. Ni berandu samar
hasi nintzen, baino aritu nintzen
gimnasioan. Indar asko hartzen
da hanketan, gerrian, besoetan...
Eta hori garrantzitsua da.
Plazetan aritzeari 37 urterekin utzi zenion, beraz.
Oraindik sasoiko nengoen, baina
uztea erabaki nuen, kontu pertsonalengatik. Gustura geratu
nintzen, lesiorik izan gabe bukatu bainuen.
Txapelketetan ere arituko zinen.
Joaten nintzen, baina hor ibiltzen nintzen, besteen tartean.
Harri Txikien txapelketan bigarren eta hirugarren egindakoa
ere banaiz. Zelai eta Izeta izaten
ziren, besteak beste, aurkari nagusienak.
Goiazkoa da ‘Gibitegi’, bere
garaian 300 kilokoa altxatutakoa. Harremana izango zenuen berarekin.
Bai, Inazio Otaegi, harri-jasotzaile handia eta gizon handia.
Beti estimatu dut. Laguna da eta
erakustaldiak-eta batera egiten
genituen.
Lehen gazte gehiago animatzen ziren harri-jasotzea egitera?
Orduan afizio gehiago genuen,
eta baziren inguru honetan harri-jasotzaileak. Gibitegiren

anaia zaharragoa, Joxe Mari,
hura ere oso ona zen. Hauen lehengusua, Xanti Arostegi, hori
ere ondo moldatzen zen. Eta Ramon Egiguren ere bere pisu bikoitzean marka nabarmena
egindakoa da.
Gaur egungo egoera nola
ikusten duzu?
Gaur badago gazte jendea aritzen dena eta gustura ikusten ditut saioak. Publikoa gutxiago
dago, baina harri-jasotzaileen
maila sekulakoa da. Eskolak ere
badaude orain, Izetarena, Ostolazarena, eta Zelaik ere entrenatzen ditu zenbait harri-jasotzaile.
Behin ere pentsatu duzu gazteei erakustea?
Festetako erakustaldiak egiteko
Juan Zinkunegi Labaka eta biok
aritzen gara gazte batzuei erakusten. Hainbeste badakigu, eta
horretan moldatzen gara.
Zure pisuari dagokionez, 80
kiloren inguruan ibili izan zinen. Harri handiekin aritzeko arinegi?
Esku batekin moldatzen nintzen ondo. Horrela jasotzeko
abilidadea behar da, teknikak
asko balio du. Gainera, kanpotik
errazago ikusten da bestak nola
hobetu dezakeen. Esaterako, Aimar Irigoieni eta Ostolazari esku
bakarrarekin harriak nola jaso
erakutsi nien. Esku batekin ez
da indarrarekin bakarrik aritu
behar.
Zure adinarekin asko ez dira
ariko harri-jasotzen.
Ez dut uste asko izango direnik.
Hemen buruan haizea izateak

«HARRIARI BERAK
BILATZEN ZIZKION
TRUKO ASKO»
Juanito Zinkunegi Labaka bidaniarrak laguntzen dio Otaegiri harriak
jartzen, saioak egin izan dituenean.
«Hau oso gogorra izan da bere
denboran», esan du Zinkunegik
Otaegiri buruz. «Bere buruari behartu asko eman dizkio, eta saiatu
eta saiatu, eta ezinean trukoak bilatu dizkio harriari». Maisuen esanak gutxi ibili dituela gaineratu du
Zinkunegik: «Bere kasa ibili da eta
berak bilatzen zizkion harriari truko
asko. Horretan oso gogorra izan da.
Berak esan duen moduan, tiraka indarra ekarri egin du beti».
ez du balio, hemen tira egin behar zaio. Harri-jasotzen beti
moldatu naiz. Jardun egin behar du, saio batzuk egin. ‘Ibili
gabe ez hadi egon’ esaten didate, eta ni pixka bat aritzen naiz.
Batzuk astean saio bat egiten
behintzat saiatzen dira; nik, berriz, azken momentura arte ez
dut ezer egiten. Hor garrantzitsuena ilusioa izatea da. Gure
adinerako maila ematen dugula
esango nuke.
Eta jarraituko duzu tarteka
saioaren bat egiten?
Batez ere, besteak ikusten ariko
gara. Tarteka agian egingo dugu
zerbait, omenaldiren bateanedo harriren bati jasoaldi bat
edo beste eman, baina pixkanaka guztiz uzten joatea komeni
dela uste dut.
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Irurar gazteen esperientzia
atletismo munduan

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

ASTEAZKENA 05
AGENDA

Erredakzioa Irura
Irura Bizi Elkarteak irurar gazteek atletismo munduan duten
esperientzia ezagutzera emateko hitzaldia antolatu du, Korrikaz bizi izenburupean.
Bihar izango da hitzordua,
ekainak 6, 18:30ean plazako
gela borobilean.
Solasaldian parte hartuko
dute Irurako Maria Lasak eta
Ane Etxeberriak eta bi gazteen
ahotik ezagutu ahal izango da
atletismoaren mundua.
Lasak iaz, 20 urtez azpiko
800 metroko Espainiako Txapelketa irabazi zuen denboraldi bikaina osatuz. Aurtengo
denboraldirako Playa de Castellonekin fitxatu zuen, baina,
iazko denboraldian bezala, Tolosan eta Donostian entrenatzen du.
Ane Etxeberriak ere denbora
bikainak egin ditu Tolosa CF
Atletismo taldearekin, eta bere
esperientziaren berri emango
du herrian bertan.

Deialdiak
Zizurkil.Ingurumenaren Nazioarteko
Eguna: 17:15etik 17:45era auzolana
familiartean, eta 17:45etik 20:15era
txapa, eskulan, berrerabilpen eta
hondakinen domino tailerrak, plazako
estalpean.
Ibarra.Irailean izango den eta Euskal
Herriko 47 herritarri eragingo dien
makro epaiketari buruzko batzar irekia 17:00etan, kultur etxean.

ATARIA IRRATIA
09:00-11:00. Pasahitza.Eskualdeko
berriak, Iker Ibarluzearekin eguraldia,
Tolosaldea Garatzeneko tartea, Idoia
Apaolaza psikopedagogoa eta Mikel
Ozaita Kale Kantoitik.
11:00-12:00.Eutsi goiari.
12:00-13:00. Entzuteko jaioak.
16:00-18:00.Zebrabidea.
18:00-20:00.Goizeko onena.
20:00.(H)ari naizela.

Lasa, erdian, Munduko Txapelketarako txartela lortzean. FOTOCARLOSGRAFIAS

ZORION AGURRAK

ZORION
AGURRAK
Urtebetzeak,
urrezko ezteiak,
ezkontzak,
jaioberriak...
943 65 56 95
ataria@ataria.eus
San Esteban 20
Tolosa

Urte askoan!
Ekain Gabellanes Calvo. Gaur sei urte!
Muxu pila bat etxeko guztien partetik!

Argazkia bi egun lehenago
ekarri mesedez

ATARIA IRRATIA
107.6 FM

28 KANALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
16:30.Ur eta lur.
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik.
22:00.Lotsagabe (Ima Zestau).
22:30.Galdegazte.
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik.

FARMAZIAK
Gaur
TOLOSA.Egunekoa.Jesus Mari
Etxebeste Elosegi.

Gernikako Arbolaren lorategiak, 3.
Telefono zenbakia: 943 65 10 40.
Gauekoa.Lourdes Azpiroz Galarza.
Amarotz auzoa, 9.
Telefono zenbakia: 943 67 51 18.

EGURALDIA
IKER IBARLUZEA
Gaur.Tenperaturen beherakada nabarmena. Ipar-mendebaldeko haizeak eta erdimailako geruzetan sartuko den aire
hotzagoak tenperaturen beherakada
nabarmen bat ekarriko dute, eguneko
erdiko orduetan gehienez 14-16 graduan geratuz maximoa. Gainera zeruan hodei asko izango dugu eta euria
ere bueltan izango da. Goizean zaparrada mardulak botako ditu, ekaitz kutsukoak izatea baztertu gabe. Arratsaldean zaparrada tartekatuagoak
izango dira eta egun amaierarako
atertzeko joera hartuko du.
Bihar.Giro lasaia berriz ere
bueltan. Hego-haizea bueltan izango da, egunaren
amaieran bolada gogorrekin eta horrekin giro lasaia eta epela izango
dugu egun osoan. Zeruan hodeiak eta
ostarteak tartekatuko dira, non arratsaldean zehar hodeiak nagusituko
diren eta egun amaieran zerua estalita geratuko den. Hala ere, euririk egiterik ez da espero. Termometroek
koska dezentea egingo dute gora eta
eguneko erdiko orduetan 20-22 gradu atseginetan errendituko da maximoa.
TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

