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TOLOSA SAN JOAN JAIAK
Tradizioz beteriko jaiak dira Tolosako sanjoanak; aurten ere usadioak ez du hutsik egin eta urteroko hitzorduak
errepikatu dira; atzoko San Joan egunean eskopetari eta bordontzariak izan ziren protagonista   //2-4
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ARGAZKI GUZTIAK
San Joan eguneko bideo eta argazki
guztiak Atariaren webgunean:
www.ataria.eus

Banatzailea

Tolosaldea.34 urteko mutil gaztea
almazeneko lanak, banaketa edo
kamioi txikiarekin lan egiteko prest.
CAP eta karretillero karnetak. Lane-
rako gogoarekin. 618 254 960.

IRAGARKI LABURRAK

Jaien hasiera iragartzeko suziria, ezkerrean, Tolosako txistulari bandaren eskutik; kuadrilla egunari hasiera emateko txupinazoa, eskuinean, Plaza Berrian. A. IMAZ / I. GARCIA

Sanjoanen aje gozoa
Lau egunetako jaiak agurtu dituzte bart, Tolosan; musikaz,
dantzaz eta, batez ere, festaz betetako sanjoanek aje zapore
gozoa utzi dute ehunka tolosarren gorputzetan

I.Saizar / I. Terradillos 

Sanjoanetako lau egunek asko
izan dute berezitik, beste behin.
Festa asteburuarekin bat toka-
tzeak, eta eguraldi onak, are
gehiago animatu du giroa. 

Ostiralean lehertu zen suziria,
eta kuadrilla egunak hartu zion
erreleboa, larunbatean. Igandea,
berriz, San Joan suak jaso zituen
begirada guztiak. 
Azken eguna, atzokoa, esko-

petariena, musikariena, dantza-

riena, eta herritarrena izan zen.
Dianarekin hasi, eta eskopeta-
rien tiro hotsek, prozesioak,
buru-handi eta erraldoiek, eta
dantzariek eman zioten jarraipe-
na egunari. Euskal Herria plazan
erre zituzten goizeko azken bol-

borak. Plazan bertan, duela 20
urte inguru Joxe Mari Gorrotxa-
tegik berreskuratutako tradizio-
ari eutsi zioten. Hain justu, bere
seme Rafa Gorrotxategik, Toti
Martinez de Lezea idazlea albo-
an zuela eman zion lore ezberdi-
nez osatutako sorta bat Olatz
Peon alkateari. Honek, hurrengo
urteko sanjoanak arte gorde eta
sutara botako ditu, sorgin eta iz-
piritu txarrez babesteko. Arra-

tsaldean, berriz, Arrameleko me-
zaren, Trianguloko tiroen eta
Zumardiaundiko aurreskuaren
txanda izan zen. Honenbestez
datorren urteko jaien zain geratu
dira festazale porrokatuenak. 
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Eskopetari guztiak Euskal Herria plazan elkartu ziren, guztiak batera bolbora erretzeko. I. TERRADILLOS

Rafa Gorrotxategik eta Toti Martinez de Lezeak Olatz Peon alkateari lore sorta eman zioten unea;Amarozko konpainia desfilean eta bordon dantzariak San Juan dantzatzeko presto . I. SAIZAR / I. TERRADILLOS



Arrameleko San Joan kaperatik Triangulora iritsi ziren bordondantzariak, udalbatza eta eskopetariekin batera. ASIER IMAZ

Trianguloan elkartu ziren eskopetarien konpainia guztiak, eta lehen aldiz, Musika Bandako zuzendari Enrike Arostegik ere agindu zuen deskarga. A.I.

Ezkerrean, udalbatzako kideak eta bordondantzariak Zumardiaundian. Eskuinean, Irene Caminos trial txirrindulariari agurra eskaintzen. A.I.
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San Joan
eguna 
ospatu dute
Belauntzan eta
Abaltzisketan
Tolosa ez da San Joan jaiak 
ospatzen dituen herri bakarra;
Abaltzisketan eta Belauntzan ere
festa izan dute azken egunetan

Erredakzioa 

Jai giroa izan da nagusi Belaun-
tzan eta Abaltzisketan azken
egunetan. Sanjoanak ospatzen
dituzte bi herrietan, eta ohi beza-
la hainbat ekitaldi izan dituzte
herritarren gozamenerako.
Atzoko San Joan eguna ospatze-
ko meza izan zuten bi herrietan
lehenik, eta ondoren, hamaike-
takoak egiteko elkartu ziren. As-
teburuan zehar ere izan zuten
festa; dastatzeak, jokoak, musi-
ka... denetarik izan dute bi he-
rrietan, aukeran.

Abaltzisketan, atzo, meza egin zuten lehenik eta hamaiketakoa egiteko bildu ziren gero. R. C. 

Abaltzisketan larunbatean haur jolasekin hasi zuten eguna. E. M.
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Belauntzan ostatuan bildu ziren herritarrak atzo, hamaiketakoa egiteko; larunbatean berriz, bolo eta toka txapelketa izan zuten. R. C. - E.M.
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Julen Gabirondo gehiegi
izan da Etxeberria eta
Ormaetxearentzat  

Asier Imaz Abaltzisketa

Julen Gabirondo da Gipuzkoako
sega txapelduna. Igandean joka-
tu zen finala Larraitzen, sargori
punttu dezentekoarekin. Erraz
nagusitu zen urnietarra, bai sai-
letan eta baita kilotan ere. Ordu-
beteko lanean aritu ziren finale-
an lehiatu ziren lau segalariak.
2.473 kilo moztu zituen txapel-
dunak. Epaileek txartel gorri bat
atera zioten, 20 kiloko galera
ezarriz. Bigarren Jokin Etxebe-
rria sailkatu zen. Bedaion bizi
den amasarrak 2.288 kilo eraman
zituen pisura. Jexuxmari Orma-
etxea Urki sailkatu zen hiruga-
rren, 2.156 kilorekin. Alegian bizi
den orendaindarrak zuen guztia
eman zuen ordubeteko lanean.
Gazteena izan zen laugarrena,
Jon Otegi, 2.022 kilorekin.
Gipuzkoako Sega Txapelketa

amaitu ondoren, Euskal Herri-
koa jokatzen hasiko dira segala-
riak, eta tartean izango dira es-
kualdekoak.

Finalaren ondorengo sari banaketa.  ATARIA

Gabirondo gailendu
zen Gipuzkoako Sega
Txapelketan; ondoren
Etxeberria eta
Ormaetxea izan ziren

Jexuxmari Ormaetxea ‘Urki’, finalaren une batean.  JON LEUNDA

Tolosako
palistak,
txapeldunorde
Herriartekoan  

Erredakzioa Tolosa

Herriarteko Txapelketaren fina-
la jokatu zuten tolosarrek Azkoi-
tiaren aurka, gomazko paletan,
igande eguerdian. Lehen partida
irabazi arren, 2-1 galdu zuen To-

Donostiako Altza
auzoan jokatutako
finalean Azkoitiaren
aurka 2-1 galdu zuten 

losak, eta beraz, txapeldunorde
izan da. 
Bi herriek lehen aldiz jokatzen

zuten finala. Buruz burukoan,
frontoi osoan, 4-20 irabazi zuen
Tolosako ordezkariak. Binaka-
koan azkoitiarrak gailendu zi-
ren, 20-12, eta banaka zazpi koa-
droetan, 20-13 irabazi zuen az-
koitiarrak. Donostiako Altza
auzoko frontoian jokatu zen fi-
nala, eta jende ugari izan zen
partidak ikusten.

Jokin Etxeberria, segarekin, finalaren une batean.  JON LEUNDA

Larrarte eta Maiz, txapeldun nagusietan  

Imanol Garcia Landa 

Gipuzkoako Lau eta Erdiko Pilo-
ta Txapelketak jokatu ziren aste-
buruan, eta Miren Larrarte bida-
niarrak emakumezkoen lehen
edizioko txapela lortu zuen, 22-
13 irabaziz Arrillaga aginagarra-
ri, biak Su-Berri elkartekoak.
Eneko Maiz billabonatarrak 22-6
irabazi zion Jon Urbieta astea-
suarrari, biak Behar Zana elkar-
tekoak, Beotibar frontoian joka-
tutako finalean.

Gipuzkoako Lau eta
Erdiko finalak jokatu
dira asteburuan, eta
eskualdekoak izan dira
irabazle nagusietan

Ezkerrean, emakumezkoen finaletako sari banaketa; eskuinean, Maiz eta Urbieta, Behar Zanako Iñaki Lizasorekin.  ATARIA

Larrartek nagusien lehen mai-
lan lortu zuen txapela, Andoain-
go Arrate pilotalekuan. Bertan
emakumezkoen nagusien biga-
rren mailako finala ere jokatu
zen, eta Intxurre elkarteko Tolo-
sa amezketarrak galdu egin zuen
22-17 Gazteleku elkarteko Men-

dizabal andoaindarraren aurka.
Beotibar frontoian, beste bi final
jokatu ziren. Jubenilen lehen
mailan, Tolosa-Aurrera elkarte-
ko bi pilotari nor baino nor: Altu-
nak 22-18 irabazi zion Amianori.
Kadeteen lehen mailan, beste
Amiano bat, aurrekoaren anaia

eta Tolosa-Aurrerakoa, aritu zen
lehian Mundarro elkarteko Lize-
agaren aurka, eta azkenean 22-19
galdu zuen.
Larrartek azaldu duenez, «ha-

sieratik lau tantoko aldea atera
nion, eta eroso aritu nintzen.
Partidaren erdi aldean, bera

atzera botatzen hasi zen, bere in-
darra baliatuz, eta hor arazo
gehiago izan nituen, baina oro-
korrean pilota mugituz moldatu
nintzen». Bestalde, Larrartek
Anoetako festetan jokatutako
neska federatuen pala txapelke-
tako finala irabazi zuen, Garazi
Eizmendi aiarrarekin batera.
Maizek sakearen bidez lortu

zuen bere garaipena: «Urbieta
aurten denboraldi oso ona egi-
ten ari da, eta txapelketan zehar
maila handia erakutsi du, baina
finalean ez zuen bere egunik
onena izan. Nik gauza handirik
egin gabe irabazi nuen. Sakeare-
kin min handia egin nuen, eta
errestoan berak huts batzuk egin
zituen, eta errestatu zituenak
nahiko aukeran utzi zizkidan».
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Laugarren eginda ez dira gustura
geratu Tolosaldea trainerukoak  

Imanol Garcia Landa 

«Gazia» izan da Tolosaldea trai-
neruak ETE ligako hirugarren
estropadan lortutakoa. Lauga-
rren amaitu dute TAKeko
arraunlariek 27. Donibane Zibu-
ruko estropadan, eta sailkapen
orokorrean hirugarren jarraitzen
dute. Malen Oiartzabal arraunla-
ri tolosarrak azaldu duenez, «ez
gara sentsazio goxoarekin gera-
tu. Ostiraleko entrenamendua
oso ona atera zitzaigun, ontzia
oso aske zihoan, eta proba egu-
nean errepikatzeko gogoz gindo-
azen, gure buruarekin konfian-
tza hartu eta pausotxo bat ema-

tera». Irteeran epailearekin «tira-
bira» bat izan zutela gaineratu
du, eta ez zirela «oso prest» atera.
«Irteera oso garrantzitsua da,
ahal dela aurretik jartzeko. Ez
gara atera gure maila emanez,
eta hor eskemak apurtu zaizki-

gu, eta gero ez dugu lortu estro-
padari nahi genuen buelta ema-
tea».
Hibaika izan zen estropadaren

irabazlea, aurreko bietan bezala,
eta Zumaia helmugaratu zen bi-
garren, 10 segundora. Kaiku izan

Tolosaldea trainerua, larunbateko estropadan.  IÑAKI SUAREZ

Unai Iribar,
bigarren XLII.
Jose Mari Anza
Memorialean  

Erredakzioa Tolosa

Lehendakari torneoko txirrindu-
laritza proba jokatu zen atzo To-
losan, XLII. Jose Mari Anza Me-
moriala, San Joan jaien barruan.
Laboral Kutxako Unai Iribar
ibartarra bigarren helmugaratu
zen. Irabazlea Lizarte taldeko
Carlos Ruiz izan zen, Gazteluko
gainean ihes egin eta Tolosako
helmugara bakarrik iritsi ondo-
ren. Atzetik taldetxo bat iritsi
zen, eta horietatik azkarrena
izan zen Iribar. Hirugarren pos-
tua Baque-Ideus-BH taldeko Jon
Agirrerentzat izan zen. 
Proba bertan istripua izan zen

txirrindulari baten eta bolunta-
rio lanetan ari zen Oriako txirrin-
dulari eskolako lehendakari ohia
den Javier Goenagaren artean.
Amarozko bidegurutzea bidera-
tzen ari zen Goenaga eta tropel-
txo bateko azken txirrindulariak
jo zuen. Lurrera erortzerakoan
buruan kolpea hartu zuen eta ko-
norterik gabe geratu zen. Bihotz-
biriketako bizkortzea bertan
egin zioten eta ondoren ospitale-
ra eraman zuten, egoera «la-
rrian», Ertzaintzaren arabera.
Txirrindulariak, bere aldetik, le-
pauztaia hautsi zuen istripuan.

ETE ligako hirugarren
estropada izan zen
jokoan asteburuan, eta
TAKekoentzat proba
ez da nahi bezala joan 

zen hirugarren, 12 segundora,
eta Tolosaldearen ondoren (18
segundora) Deustu helmugaratu
zen 26 segundora. Hori horrela,
ohorezko txandan mantentzen
da Tolosaldea, sailkapeneko hi-
rugarren postuan, 25 punture-
kin. Hibaikak 33 puntu ditu, Zu-
maiak 29 puntu, eta Deustu eta
Kaiku berdinduta daude 24 pun-
turekin. 
Hibaika eta Zumaia «oso in-

dartsu» daudela dio Oiartzaba-
lek, eta ez dutela akatsik egiten.
«Ohorezko txanda oso berdindu-
ta dago, aurreko estropadan iku-
si zenez. Guk dena  ondo eginez
gero, goian izango gara. Garbi
dago akats gutxien egiten duena
goian egongo dela, eta gaur guri
tokatu zaigu akatsak egitea, bai-
na estropada honen inguruan
ezin dugu ezer gehiago egin eta
entrenatzen joan beharko dugu
hurrengoari begira». 

Unai Iribar, Tolosako probaren sari ba-
naketan. MERTXE LABRADOR

Egoitz Zalakain hirugarren izan da
Urdaibaien egindako I. Bizkaia Triatloian  

Imanol Garcia Landa 

Egoitz Zalakain triatloilari tolo-
sarra hirugarren sailkatu zen la-
runbatean jokatu zen I. Bizkaia
Triatloi proban. Urdaibaiko
Biosferan egindako proban

lehiatu zen tolosarra, Gustavo
Rodriguez irabazlearengandik
15 minutura helmugaratuz.
Bermeo eta Gernika artean jo-

katu zen I. Bizkaia Triatloia. Igeri
1,9 kilometro egin zituzten, 86 ki-
lometro bizikletan eta 21 kilome-
tro korrika. Rodriguezek
3.59.23ko denbora egin zuen hel-
mugan; bigarren Pello Osoro
izan zen 4.05.26ko denborarekin
eta Zalakainek 4.14.19ko marka
egin zuen proba amaitzeko. Osoro, Rodriguez eta Zalakain.  BIZKAIA TRIATHLON

Gustavo Rodriguez
irabazlearengandik 
15 minutura iritsi zen
triatloilari tolosarra

Rikardo Urkola Roteta

Zure irrifar gozoa
eta egoera latz honetan

izan duzun kemena eta duintasuna
izango ditugu gogoan.

Muxu haundi bat Rikardo.

Urkolatar lehengusu eta osaba-izebak.

TOLOSA, 2019ko ekainaren 25ean
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ASTEARTEA 25
AGENDA

Deialdiak

Ibarra.Arroparen kolektibizazioa
18:00etan, KZgunean. Arropa har-
tzera zein uztera joan daiteke.
Belauntza.Sanjoanak: Saiheski ja-
tea eta suziriak, festei amaiera ema-
teko, 20:00etatik aurrera.
Amezketa. Ugarteko Amuarrain el-
karteak antolatzen duen urteroko
betizu jatea herri bazkaria izango da
aurten. Hilaren 29an izango da eta
joan nahi duenak aurrez txartela
erosi beharko du Ugarteko Goikoe-
txea-enea tabernan edota Amez-
ketako Ametza tabernan. Gaur da
txartelak erosteko azken eguna.
14:00etan jarria dute ordua, Ugarte-
ko frontoian. Bi menu jarri dituzte au-
keran, helduena eta 12 urte arteko
haurrena. Helduek, 32 euro ordaindu
beharko dute bazkarirako txartela,
eta haurrek, aldiz, 12 euro.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Uda bete-beteko gi-
roa. Termometroak balio al-
tuetan ibiliko dira eta egune-

ko erdiko orduetan 29-31 gradu bi-
tartean errendituko dira
termometroak. Haizeak 
hego-ekialdetik joko du hasieran eta
arratsaldean aldiz ipar ukitua 
hartuko du, gauean tenperaturak
zertxobait freskatuz. Zeruan goi-
hodei batzuk agertuko dira 
egunean zehar eta arratsaldean
bero-hodeiren bat garatuko da, ino-
lako eraginik gabe.

Bihar.Bero zakarra. Hego-
haize biziaren eta erdi-mai-
lako geruzetako aire beroa-

ren eraginez, termometroak asko
igo eta balio oso altuetan kokatuko
dira. Eguneko erdiko orduetan 37-39
gradu bitartean kokatuko dira, baz-
tertu gabe Tolosaldeko txokorik be-
roenetan 40 graduak harrapatzea.
Zeruan goi-hodei batzuk eta arra-
tsaldeko bero-hodeiren bat salbu,
eguzkia jaun eta jabe izango da.
Gauean gutxi freskatuko du.

ATARIA IRRATIA
09:00. Pasahitza.Eskualdeko be-
rriak, Iker Ibarluzearekin eguraldi ira-
garpena, Joseba Landa Bartzelona-
tik, Josu Lopez Gazpio kimikaria eta
Quark zientzia atala. 
11:00. Hamaiketakoa. Eutsi goiari.
12:00. Pasahitza Entzuteko jaioak. 
16:00.Zebrabidea. Magazina. 
18:00.Goizeko onena. 
20:00.Kokondo. Musika saioa, Os-
kar Tenarekin.

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa.
Edurne Mujika Martinez. 
Korreo kalea, 3. Telefono zenbakia:
943 67 09 15.
TOLOSA. Gauekoa.
Lourdes Azpiroz Galarza. 
Amarotz auzoa, 9. 
Telefono zenbakia: 943 67 51 18.

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

Datorren urtera arte
agurtu dute kukua 
Festa luzeak izaten dituzte Anoetan; hilaren 15ean ospatu
zuten kuadrillen eguna eta egunak dira festen ikur den
kukua plazara jaitsi zela; atzo bukatu zituzten ekitaldiak

Erredakzioa Anoeta

Kukuak agurtu ditu jada, anoe-
tarrak, eta kanpandorrera igo
zen igandean. San Joan bezpe-
rako suaren jaia egin zuten le-
henik, eta San Joan zortziko eta
dantza egin ondoren agurtu zen
jaietako ikurra. Atzo ere izan zi-
tuzten ekitaldiak hala ere, izan
ere, jubilatuen eguna ospatu zu-
ten, eta bazkaria eta dantzaldia
izan zituzten.
Ekitaldiz betetako jaiak izan

dituzte anoetarrek. Adin eta
gustu guztietara zuzendutako
hitzorduak izan dituzte. Larun-
batean bertan, gazteen eguna
izan zuten, eta ederki gozatu
ahal izan zuten joko, kalejira eta
bestelako ekitaldiekin.

Gazteen eguna izan zen larunbatean; Kulki egon zen plazan, eta buruhandi eta erraldoiak ere izan ziren. ENERITZ MAIZ


