
Elkartasuna
Tolosako elkarteek elkartasun estropada antolatu dute, seigarrenez;

alzheimerra eta bestelako dementziak dituzten familiei lagunduko
diete aurten, Buru-Bihotzez elkartea babestuz
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Kontsultatu itzazu zure optikan kanpainaren
ezaugarriak.Ezingo da beste eskaintza 
batzuetan erabili.

lehena zerbitzu optikoetan

Gure betaurreko guztiak

bilduma berrietakoak dira 
www.multiopticasgipuzkoa.com

kon2natu
erre�exuen aurkako

graduatuak
+ 

eguzkitako graduatuak

99€

Hemen zure iragarkia joan daiteke

publi@ataria.eus

661  678  818
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TOLOSALDEKO KOMUNIKAZIO TALDEA, SM-KO KIDEAK: 

Tolosaldeko gizarte eragileak

TOLOSALDEKO ATARIA DIRUZ LAGUNTZEN DUTEN ERAKUNDEAK:
Udalak:Abaltzisketa, Aduna, Alegia, Alkiza, Albiztur, 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

ATARIAk ez du 
bere gain hartzen
aldizkarian 
adierazitako 
esanen eta iritzien 
erantzukizunik.

S ufritu egingo duzue», esan zien magistra-
tuak. Gutxienez 12 emakume zigortu dituzte
hijab-a eramateko derrigortasunaren aurka
protesta egiteagatik, Iranen. Monireh Arabs-
hahik, Yasaman Aryanik eta Mojgan Kesha-
varzek, guztira, 55 urte igaro beharko dituzte

espetxean, burutik zapia kendu eta Tehe-
rango metroan, emakumezkoen bagoian,
loreak oparitzeagatik. Europar Batasuna
isilik geratu da, orain dela aste batzuk argi-
taratu zen albiste honen aurrean.

Bada denbora emakume irandarrak go-
bernuaren aurka altxatu zirela, kalera irten
eta beraien eskubideak aldarrikatzera au-
sart irteten direla. Horretarako egun bat
aukeratu dute, asteazkena, eta Asteazken
zuriakbezala izendatu. Kolore zuria, oro
har, bakearekin lotuta dago, baina, kasu
honetan, protesta egiteko erabiltzen dute.
Zuriz jazten dira, zapia burutik kendu leku publikoetan,
grabatu, eta bideoa sare sozialetara igotzen dute, #white-
wednesday traolarekin. Poliziak, ordea, ez du errukirik;
gero eta gehiago dira espetxearekin zigortuak izaten ari
direnak.

Gogoratzen dut, lehengo urteko urrian, nire lagun
Amir-ekin Teherango kaleetatik paseatzen nindoala. Izu-
garrizko trafikoa zegoen, eta, plaza batetik igarotzen ari
ginela, emakume batek, koska batera igo, eta buruko za-
pia kendu zuen, makil batekin astinduz, protesta mo-

duan. Segituan ohartu nintzen asteazkena zela. «Goazen
azkar hemendik, polizia aurki iritsiko da eta», esan zidan
lagunak, eta nik hitzik esan gabe jarraitu egin nion. Hu-
rrengo egunean, ordea, bideoa ikusi nuen sare sozialetan.
Polizia etorri zenean izugarrizko iskanbila sortu zela ikusi
ahal izan nuen, jendearen artean asko emakumearen

alde eta beste asko aurka. Zaila egiten zait
ulertzea, eta neure buruari galdetzen diot
zergatik den hain larria zapia burutik ken-
tzea; iruditzen zait gobernu irandarrak ba-
duela gaur, inoiz baino gehiago, horren
aurreko lanik. Amir-ekin berriro hitz egite-
ko beharra sentitu nuen, buruan nituen
ideiak, gutxienez, zertxobait argitzeko.
Deitu, eta Romantic kafetegian geratu gi-
nen te bat lasai hartzeko asmoz.

«Aitak beti esaten dit, hasiera batean
irandar guztiak zirela iraultzaren aldeko-
ak, 1980. urtean erlijiosoek boterea lortu

zuten arte. Orduz geroztik, emakumeak izan dira kalte-
tuenak, beste gauza askoren artean, hijab-a jantzi eta gor-
putza estaltzeko inposaketarekin. Nik ere, homosexual
bezala, dakizun bezala, ez daukat inongo eskubiderik. Ez
dakit nola amaituko den hau guztia, ez du irtenbide bake-
tsurik, baina argi dago askok gobernu aldaketa bat nahi
dugula. Erlijioarekin zerikusirik ez duen gobernu berri
bat».
Snap taxia hartu eta gauean iritsi nintzen nire gelara.

Loak hartu ninduen segituan. Jadanik etxean eta ia urte-
bete beranduago, gosaltzen ari naizen bitartean, gaur al-
biste berri hau irakurri dut: «Saba Kord Afshari, 24 urteko
espetxe zigorra, hijab-aren aurka protesta egiteagatik.
Emagaldutzat jotzen du gobernuak». 

Amir-ek esaten duen bezala, ez, egoera honek ez du ir-
tenbide baketsurik.

URA ITURRALDE
ARGAZKILARIA

Asteazken zuriak Iranen

Zuriz janzten dira, zapia burutik kendu
leku publikoetan, grabatu, eta bideoa

sare sozialetara igotzen dute,
#whitewednesday traolarekin

Azaleko irudia: 
Ibai Luque 

URTEKO HARPIDETZA KUOTA: 80 €
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Ikasturte berrirako
prest da Zumardia 

Josu Artutxa Dorronsoro

Natura, hezkuntza eta kirola uztar-
tzen ditu Tolosako Zumardia el-

karteak. Naturan praktika daitezken
kirol eta jarduerak denen eskuetan ja-
rri nahi dituzte, naturaren ezagutza,
babesa eta defentsaren alde lan egi-
nez. Kirolaz gozatuz, garapen pertso-
nala indartu eta taldeen arteko zubiak
sustatzen dituzte, elkarlana, parekide-
tasuna eta parte hartzea bezalako giza
baloreak aldarrikatuz. Horrez gain, bi-
zitza aktiboaren garrantzia bultzatzen
dute. Hori guztia dela eta, azken ikas-
turteetan egin moduan, 2019-2020
saiorako ere ikastaro ugari antolatu di-
tuzte, eskualdeko haur, gazte nahiz
helduei eskainiak. 

Batetik, mendiaz, naturaz eta ingu-
rumenaz gozatzeko aukera eskaintzen
dute. Urrian hasita, ikasturte osoan
zehar, larunbat goizetan izango dira

Mendi eskolan, Trail eskolan
eta Baratze eskolan trebatzeko
aukera eskainiko diete bertako
haur, gazte nahiz helduei 

saioak, eta Ibon Artola mendi gidaria
eta kirol teknikaria izango da irakas-
lea. Hilean behin, mendi irteera egin-
go dute, Aralar, Pagoeta, Aizkorri edo-
ta Urbasa ingurura, besteak beste. El-
kartetik adierazi dutenez, «erritmo
oso lasaietan ibiliko gara. 3 ordu ingu-
ruko irteerekin hasi eta, ikasturteak
aurrera egin ahala, 5 ordu inguruko
ibilbideak egingo ditugu». Hala ere, ir-
teera bakoitza eguraldiaren arabera
aukeratuko dute, eta aste horretan
bertan zehaztu.

Saio horien helburuak, jarduera fisi-
koaz eta ingurumenaz gozatzea, se-
gurtasuna, orientazioa eta beste an-
tzeko edukiak ezagutzea, eta mendian
ibiltzeko ohitura sustatzea dira. Talde-
ak osatu ahal izateko, gutxienez 6 la-
gunekoak eta gehienez 12koak izan be-
harko dute. Bazkideek 140 euro or-
daindu beharko dituzte; gainerakoek,
berriz, 155 euro.

Ibon Artolak berak 2019-2020 ikas-
turteko Trail Eskola ere bideratuko du.
Zumardiako Trail Eskola haurrak, gaz-
tetxoak eta helduak mendian korrika
ibiltzeko formatzera zuzenduta dago.

Tolosa eta inguruko mendietan korri-
ka egiten ikastearekin batera, inguru-
menarekiko errespetua eta mendiaga-
tiko maitasuna bultzatzen dituzte.
Ikastaroa irailaren 23an hasiko da, eta
ekainaren 19ra bitarte luzatuko da, eta
klaseak astelehen, astearte eta asteaz-
ken arratsaldeetan izango dira. Hau-
rrei eta gaztetxoei dagokienez, 2003
eta 2011 urteen artean jaiotakoek
eman ahalko dute izena.

Taldeak osatzeko adinak hartuko
dirtuzte lehen erreferentzia bezala,
baina irakasleak kide bakoitzaren
ezaugarriak eta beharrak balioztatuta,
norbanako bakoitzarentzat talde ego-
kiena dena bilatzen saiatuko da. Tal-
deak gutxienez 5 lagunekoak eta
gehienez 10ekoak izango dira. Prezio-
ei dagokienez, 18 urtetik beherakoek,
32 euro ordaindu beharko dituzte hile-
an (bazkideek, 29 euro), eta helduek,
berriz, 36 euro hilean (bazkideek, 33
euro).

Baratzeak ezagutzeko, sei saio
Azkenik, baratze bateko bizimodua
ezagutu edota barazkien ereiteari eta
zaintzari buruz gehiago jakiteko auke-
ra ere izango da, Eli Trojaola Inguru-
men Zientzietan lizentziaduna eta Ne-
kazaritza Ekologikoan esperientzia-
dunari esker. Hainbat adinetan
interesa pizten duen jarduera izanik,
haurrei nahiz helduei zuzendua egon-
go da, hau da, 6-10 urte bitarteko hau-
rra, eta hari lagunduko liokeen heldu
bati. Hala ere, haurrak interesa izango
balu, bera bakarrik joan daiteke, baita
bi haur heldu bakarrarekin ere; baina,
8 urtetik beherako haurrak heldu bate-
kin lagunduta joatea eskatzen dute.

Guztira 6 saio izango dira, Iurrea-
mendiko baratze parkean. Irailaren
19tik urriaren 24ra izango dira saioak,
ostegunetan, 17:30etik 19:00etara. In-
guruko klima dela eta, eguraldi txarra
egingo duen egunak aurreikus daitez-
keenez, egun horietan aterpean egite-
ko jarduerak osatuko dituzte. Haur ba-
tez eta heldu batez osatutako bikoteak
65 euro ordaindu beharko ditu (bazki-
deek 59 euro); haurra bakarrik joanez
gero, 60 euro ordaindu beharko ditu
(bazkideek, 54 euro); eta, azkenik, bi
haur eta heldu batez osatutako hiru-
koteak, 100 euro ordaindu beharko
ditu (bazkideek, 90 euro).  Hiru ikasta-
roen inguruko informazio guztia zu-
mardia.euswebgunean aurki daiteke.

Besteak beste, naturaz eta mendiaz gozatzeko aukera eskainiko du Zumardia elkarteak. ZUMARDIA

a004-005_ataria_Diseinua  2019/09/05  16:45  Página 1



05

107.6 fm . www.ataria.eus 
2019ko irailaren 6a

TOLOSA
KULTURA

‘Agur Etxebeste’
filma ikusgai,
Leidorren, iraila
amaieran

Bihar salduko dira zine ziklo
berriko bonuak, 11:00etan.
‘Erase una vez en Hollywood’
pelikula ere ikusi ahalko da

J. Artutxa

Z ine ziklo berri bati ekingo dio To-
losako Leidor aretoak, igande ho-

netan, hilak 8. Hain justu, Quentin Ta-
rantinoren Erase una vez en Hollywo-
od filma ikusteko aukera izango da,
etzi eta astelehenean, 19:30ean eta
20:30ean, hurrenez hurren.
Hollywoodeko istorioa kontatzen

duen filma, estreinaldi garaian da
uneotan; baina, Leidorren proiektatu-
ko diren filmetatik, ez da egoera horre-
tan dagoen den bakarra izango. Izan
ere, irailaren 28an, larunbata, 29an,
igandea, eta 30ean, astelehena, Agur
Etxebeste filma ikusteko aukera izan-
go da.
Bihar jarriko dira salgai bonuak,

Leidorreko leihatilan, 11:00etatik
13:00era. Hala ere, aurrez aipatutako
bi film horien proiekzioak bonutik
kanpoko saioak izango dira. Horiek
ikusteko, bonua dutenek 4 euro gehia-
go ordaindu beharko dituzte.
Ziklo berria urriaren 14ra bitarte lu-

zatuko da. Tartean, urriaren 3an,
2019ko On Zientzia lehiaketako dibul-
gazio bideo onenaren 2019ko saria
jaso duen Exoplanetak film laburra es-
kainiko da. Horrez gain, haur zinema
ere izango da Leidorren.

Madrilera joateko aukera
Topic zentroaren eskutik 

J. Artutxa

2019a urte berezia izaten ari da To-
losako TOPIC zentroarentzat. Txo-

txongiloen museoak hamar urte bete-
tzen ditu aurten eta, urtemuga berezia
ospatzeko, zenbait ekitaldi antolatzen
dihardu Euskal Herria plazan kokatu-
tako eraikinean. Datorren asteburuan,
ordea, bertako ordezkariak, Espainia-
ko hiriburura bertaratuko dira. Izan
ere, irailaren 12tik 14ra bitarte, Madril-
go Valle-Inclan antzokian, Txotxongi-
loen Nazioarteko I. Jardunaldiak os-
patuko dituzte. Topic zentroko kideak
gonbidatuak izan dira, Sana-Sana ize-
neko topaketa horretara.
Nazioarteko Dramatika Zentroak

(CDN), osasunerako eta hezkuntzara-
ko tresna sozial moduan aurkeztu du
Sana-Sana izeneko topaketa berria.
Jaialdia Osasun Publikoaren Zuzen-
daritza Orokorrak, Gizarte Ongizateko
Ministerioak eta Tolosako Nazioarte-
ko Txotxongilo Zentroak elkarlanean
antolatu dute, eta Desgaitasunari bu-
ruzko Errege-Patronatuaren eta Es-
painiako Udalerrien eta Probintzien
Federazioaren laguntza izan dute.
Jardunaldi horien helburua txo-

txongiloekin egiten den lanari ikusga-
rritasuna ematea da, gizartean, hez-
kuntzan, osasunean eta arte mailan
dituen aplikazio ezberdinekin. Euskal

‘Sana-Sana’ izenburupean,
Txotxongiloen Nazioarteko 
I. Jardunaldiak ospatuko
dituzte Valle-Inclan antzokian

Herriko, Txileko, Erresuma Batuko,
Italiako, Ameriketako Estatu Batueta-
ko, Hegoafrikako, Argentinako, Espai-
niako eta Indiako profesionalen hi-
tzaldi eta mahai-inguruen bitartez,
sektoreko artista eszenikoen arteko to-
paleku izan nahi du, kultura praktika-
tu edo kontsumitu ondoren objektu-
antzerkira eta bere potentzialtasunera
hurbiltzeko. Ostiraletik larunbatera
bitarte, 09:45etatik 14:00etara, eta
16:30etatik 19:00etara izango dira
saioak.
Solasaldien artean, Topic zentroko

pedagogia arduraduna eta bertako tai-
ler gehienen bultzatzailea den Karme-
le Cruz tolosarrak, El TOPIC y su labor
educativa: titeres, desarrollo y herra-
mientas actuales izenekoa eskainiko
du, irailaren 14an, 10:00etatik hasita.
Ordubete inguru iraungo du eta, batez
ere, txotxongiloek duten indarraz eta
hezkuntza arloan lortu duten garran-
tziaz arituko da Cruz. Horretarako, To-
picen bertan garatutako hainbat
proiekturen adibideak erakutsi eta
azalduko dizkiete bertaratzen direnei.
Gainera, egun tresna garrantzitsua
bihurtu den urrutiko hezkuntzaren fe-
nomenoa erabiliz burututako proiek-
tuei ere keinu bat egin nahi die tolosa-
rrak saio horretan.
Saio guztietara joatea doakoa da,

baina aldez aurretik eman behar da
izena, www.topictolosa.com-en. Web-
gune horren bitartez topaketaren egu-
tegiaren, eta bertan izango diren hi-
tzaldien eta adituen inguruko infor-
mazio osagarria ere aurki daiteke.
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@TolosaldeakirolKirolak
Emozio handiko lehia

Imanol Garcia Landa  

Ikuskizun bizia, aberatsa eta emozio
handikoa ikusteko aukera izango

da bihar Azpeitiko zezen plazan,
18:00etatik aurrera. Euskal Pentatloia
Sariaren kanporaketa jokatuko dute 11
herri kirolarik, finaleko sei postuak
lortu nahian. Horietatik hiru eskual-
dekoak: Xabier Orbegozo Arria V.a
Ibarran bizi den errezildarra, Joseba
Otaegi zizurkildarra eta Iñaki Erraz-
kin tolosarra. 

Bost proba egin beharko dituzte
parte hartzaileek: harri-jasotzen, ehun
kiloko bolarekin hamar altxaldi egin
behar dituzte; giza proban 400 kiloko
harriarekin plaza bat; aizkoran kana-
erdiko bat eta 45 ontzako bat ebaki; 50
kiloko txingekin hiru plaza, eta korri-
ka kilometro bat, hau da, hamar itzuli
zezen plazari. Eskualdekoek ondoren-
go aurkariak izango dituzte: Luis Txa-
partegi, Aratz Mugerza Mugertza III.a,
Jon Gisasola Zelai V.a, Beñat Amade,
Ousmane Drame, Jagoba Otaegi, Xa-
bier Zaldua eta Joxean Olaskoaga Aiz-
perro. Kepa Peñagarikano ere parte
hartzekoa zen, baina min hartu du
orain dela gutxi. 

Aurtengoa txapelketa antolatu du-
ten bigarren urtea da. Iazkoan, Xabier
Zaldua izan zen garailea. Arria V.a da
aurtengo faboritoetako bat, eta iaz
parte hartzekoa zen, baina lesio baten-
gatik ezin izan zuen txapelketan izan.
«Aurten parte hartzaile gehiago dau-
de, eta jendea ere hobeto prestatuko
zen, iazkoa erreferentzi bezala izan-
da», esan du Arria V.a-k. «Gogoz eta
ilusioz gaude eguna iristeko». 

Finalera pasatzea buruan duela dio,
baina azken garaipena lortzeko fabori-
to denik ez du bere egiten: «Niretzako
lan berriak dira, plazan ez naiz inoiz
jardun. Aizkora eta korrika menpera-
tzen ditut, baina harri-jasotzeko lanak
jota uzten nau, eta hor sufritzen dut
pixka bat. Azkenean lan gogorrak dira,
gure ofiziokoak ez direnak, baina fina-

lera sartzeko ilusioz noa kanporaketa-
ra». 

Harriarekin egin beharreko lanaren
zailtasunak azaldu ditu: «Aizkolari ga-
renon artean, batzuk besteak baino
hobeto moldatzen dira harriarekin. Ni
altua naiz, eta aspaldi korrika asko
eginda, eta harri-jasotzeko muskulu
nagusiak pixka bat argalduta nituen,
eta saiatu naiz indar pixka bat hartzen.
Behintzat iritsi naiz harria ondo jaso-
tzera, eta dagoeneko moldatzen naiz
bost ofizioetan». Aizkolariek abantaila
izango ote duten galdetuta, Arria V.ak
uste du ez dagoela abantaila handirik
ateratzerik, bi egur besterik ez direla-
ko. «Emozio handia izango da, edo-
zein akatsek edo ezustekok kanpoan
utz zaitzake-eta». 

Otaegik jaso zuen iaz parte hartzeko

Euskal Pentatloi Saria izango da
jokoan, bihar, eskualdeko hiru
kirolarirekin: ‘Arria V.a’, Joseba
Otaegi eta Iñaki Errazkin

Xabier Orbegozo ‘Arria V.a’. ATARIA Joseba Otaegi. ATARIA Iñaki Errazkin. ATARIA

Euskal Pentatloia Sariaren aurkezpena, joan den astean, Azpeitian. JULENE FRANTZESENA/UK HITZA
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Belabieta Kirol
Klubak irailaren
9an hasiko du
denboraldia

Erredakzioa Ibarra

Irailaren 9an emango dio hasiera
gimnastika erritmikoko Belabieta

Kirol Klubak, 2019-2020 denboraldia-
ri. Ikasturte honetarako ordutegi eta
talde gehiago prestatu dituzte klube-
tik. Hainbat talde izango dituzte: txi-
kiak (HH5, LH1 eta LH2), benjaminak
(LH3 eta LH4), alebinak (LH5 eta
LH6); infantilak (DBH1-DBH2); kade-
teak (DBH3-DBH4); jubenilak (batxi-
lergoa); eta seniorrak (18 urtetik gora-
koak). 
Hainbat ordutegi prestatu dituzte,

Belabieta klubetik, taldeentzako. Inte-
resatuek horien berri jakiteko edota
izena emateko belabieta_ke@yahoo.es
helbidera idatzi, edo ondorengo zen-
baki hauetara deitu dezakete: 657 71 95
33, 662 12 54 97 edo 688 86 33 63.

Finalerdien
txanda iritsi da
Joxean Tolosa
Txapelketan 

Erredakzioa Amezketa

Joxean Tolosa pilota txapelketaren
finalerdiak izango dira jokoan as-

teburu honetan Larrunarri frontoian.
Gaur hiru partida jokatuko dira,
21:30ean hasita: kadeteetan, Lizeaga
(Mundarro) eta Altuna (Intxurre) ariko
dira; gazteetan, Altuna (Tolosa) eta
Zubeldia (Intxurre); eta nagusietan,
Urbieta (Behar Zana) eta Karregal
(Galdakao). 
Bihar jokatuko dituzte beste hiru

partidak: kadeteetan, Erkiaga (Zeanu-
ri) eta I. Egiguren (Ilunpe); gazteetan,
Senar (Lapke) eta Hormaetxe (Leza-
ma); eta nagusietan, Zubizarreta (Lap-
ke) eta Exposito (Pagazpe). 

gonbidapena, baina Euskal Herriko
Aizkora Txapelketa lehenetsi zuen or-
duan, eta azkenean ez zen izan penta-
tloian. «Aurreko urtean penaz geratu
nintzen, eta aurten berriz egingo zela
jakitean, ez nuen zalantzarik izan ize-
na emateko», esan du zizurkildarrak.
«Ez da erraza prestatzea. Lan asko dira
ikasi beharrekoak, eta azkar pasa zait
prestatzeko denbora. Denak ondo
menperatzea zaila da, baina nik uste
dut lan guztietan lan txukun bat egite-
ko gai izango naizela».  
Otaegik aukerak ikusten ditu finale-

ra pasatzeko: «Aizkora izan daiteke lan
bat aldea markatu lezakeena, aizkola-
ria den batetik ez den beste batera.
Hor izan dezakegu puntu bat alde. Au-
kerak baditut, baina gogor egin behar-
ko dut lana». Zizurkildarrarentzat ko-
rrikako proba da okerrena: «Horra iris-
terako aurretik lan txukuna egin
beharko dut beste probetan, denbora-
rik ez galtzeko». Otaegik erakustaldi-
ren batean parte hartu du udan, eta
lehia oso estu joan dela azaldu du:
«Ikusteko oso polita izango da. Nire
ustez, gaur egun egon daitekeen herri
kirol ikuskizun politena da».  
Errazkinentzat ere lehen parte har-

tzea izango da. «Aurreko urtean Az-
peitira joan ginen ikustera, gustatu zi-
tzaigun, eta gai ikusten ginen lan ho-
riek egiteko. Probatu egin nahi nuen,
entrenatzen hasi, gogoa sortu eta ize-
na eman nuen», esan du Errazkinek.
Orain pare bat urte arte arraunean ari-
tzen zen Errazkin, Zumaiako traine-
ruan, eta bi urte hauetan mendian-eta
ibili dela dio tolosarrak, «bere mar-
txan».
Herri kiroletan hasiberria da, beraz.

Biharkoan «lan polit bat» egiteko as-
moz doa: «Behintzat ez gaitezela oso
urrutian geratu. Lan motzak dira eta
iruditzen zait denak inguruan ibiliko
garela».  Zaila ikusten du finalera pasa-
tzea, bere aukerak izan ditzakeela
ikusten badu ere. «Aizkolariek dauka-
te niretzako abantaila pixka bat, bi en-
bor ebaki behar direlako, eta hor den-
bora asko atera daiteke. Eta parte har-
tzaileen artean bost aizkolariak dira».
Hain justu, aizkora da beretzako lan
zailena: «Oso teknikoa da eta denbora
asko joan daiteke». Aldiz, gustukoena
giza proba du. 

Billabona FKE
futbol taldean
izena emateko
aukera

Erredakzioa Amasa-Villabona

B illabona Futbol Kirol Elkarteak
deialdia egin die taldean jokatu

nahi duten haur eta gaztetxoei. Izena
emateko aukera izango da Arratzain-
go futbol zelaian, irailaren 11n eta
13an, 19:00etatik 20:00etara. Bestal-
de, izen-ematea mezu elektroniko bi-
dez ere egin daiteke, billabonafke@ya-
hoo.eshelbidera idatziz. 
Zehazki, futbol elkarteak deialdia

2008tik 2011ra bitartean jaiotako nes-
ka-mutilei egiten die, futbol eskolan
parte hartzeko eta, horrez gain, infan-
til eta kadete mailakoei. 

Eskualdeko
pilotariak, 
Bote Luzeko
Txapelketan 

Erredakzioa 

Asteburu honetan hasiko da aur-
tengo Euskal Herriko Bote Luze-

ko txapelketa, IV.a izango dena. Sei
taldek parte hartuko dute, hiru Ipa-
rraldetik eta hiru Hegoaldetik. Iparral-
detik bi talde Lapurdikoak izango dira
eta bat Nafarroa Beherekoa. Hegoal-
dekoak bi gipuzkoar eta Bizkaiko bat.
Gipuzkoa II taldean daude eskualdeko
pilotariak: Asteasuko Jon Urbieta eta
Gaizka Iruretagoiena, eta Larraulgo
Andoni Urbieta, Ibai Urbieta, Iñaki Es-
nal, Julen Jauregi eta Adrian Bengoa.

Txapelketa Oiartzunen hasiko da,
Beheko Plazan, gaur, 19:00etan, Gi-
puzkoa I eta Iparralde I taldeen artean.
Bihar jokatuko da bigarren partida,
Berrizen, Berrizburu plazan, 18:30ean,
eta bertan lehiatuko dira Bizkaia eta
Gipuzkoa II taldeak. 
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IKASTURTE
BERRIRAKO
ZENBAIT AUKERA 
Villabonako Udalak ikasturte berrirako kultur
ikastaroen eskaintza zabala prestatu du; irailaren 
18a izango da izena emateko azken eguna eta
udaletxeko Zuretzat bulegoan egin beharko da 

Irati Saizar Artola

I kasturte berria entzutean,
pentsa daiteke eskolaz ari
garela. Baina ikastaroak ere
ikasturtearen baitan antolatzen

dira, gehienetan, eta dagoeneko
Villabonako Udalak prestatu du 2019-
2020 ikasturterako zerrenda luze bat. 
Batzuk urte guztirako eta beste ba-

tzuk udazkenerako soilik, aukeran.
Abendura bitarte egingo dituzten
ikastaroen artean, kartoizko kaxen
birziklatzea eta scrapbooking-a, seri-
grafia, mindfulness eta zeramika an-
tolatu dituzte. Urte guztirako direne-
tan, berriz, egur lanketa, zaharberritze
eta arte aplikatuak, eta helduentzako
pintura ikastaroak eskaini dituzte. 
Haurrentzat ere izango da aukera-

rik. Hauentzat ikasturte guztirako
ikastaroak antolatu dituzte: besteak
beste, pintura, eskulanak eta klown
ikastaroak izango dituzte. 
Ikastaroren batean izena eman nahi

duenak gaurtik hasita irailaren 18ra bi-
tarte izango du horretarako aukera.
Udaletxeko Zuretzat bulegoan eman
beharko da izena, 08:00etatik
14:00etara. 943 69 21 00 zenbakira ere
deitu daiteke, edo zuretzat@villabo-
na.eushelbidera idatzi.
Udalak adierazi du oso garrantzi-

tsua dela epearen barruan izena ema-
tea. Izan ere, taldeak osatzeko gutxie-
neko ikasle kopurura iristen ez badira,
ikastaroa bertan behera geratuko da.

Era berean, ikasle bakoitzak bai-
men bat sinatu beharko du (Zuretzat
bulegoan edo mezu elektroniko bidez
eskaneatuta), udalak ikastaroaren
zenbatekoa bere kontuan kargatzeko. Buztinarekin egindako bi ontzi, eskulan tailer batean egindakoak. ATARIA

TOLOSALDEA
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2019ko irailaren 6a

Uraren eta zaborraren tasak
ordaintzeko diru laguntzak
eska daitezke Villabonan
Amasa-Villabonako udalak uraren
eta zaborraren tasak ordaintzeko
diru laguntzak eskatzeko epea ireki
du, zailtasun ekonomikoak dituzten
herritarrek eskura ditzaten. Diru
laguntza horiek eskatzeko, eskaera
udaletxeko beheko solairuan dagoen
herritarren arreta zerbitzuaren
bulegoan egin beharko da.
Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik
14:00etara irekita egoten da bulegoa.
Eskaerak egiteko epea urriaren 11n,
14:00etan, amaituko da.

Gipuzkoako Bertsolari
Txapelketarako girotze saioa
egingo dute Leaburun
Bertso gosez dagoenak hura asetzeko
aukera ederra izango du Leaburun.
Izan ere, bertso saioa egingo dute
bertako kultur etxean, gaur,
19:00etan, irailaren 14tik
abenduaren 14ra jokatuko den
Gipuzkoako Bertsolari
Txapelketarako girotzeko. Kantuan
arituko dira Haritz Mujika, Beñat
Iguaran, Amaia Iturriotz eta Iñigo
Gorostarzu Etxorde bertsolariak.Gai
jartzaile lanetan, berriz, Iñaki Otaegi
arituko da.

Larraulgo eta Anoetako
liburutegiak  itxiko dituzte
egun batzuetarako
Irailaren 6tik 11ra itxi egingo dute
Anoetako liburutegia. Hortik
aurrera, berriz, neguko ordutegia
edukiko du. Hau da, astelehenetik
ostiralera, 16:00etatik 19:30era
irekiko dute eta, astelehenetan eta
asteazkenetan, 11:00etatik 13:30era
ere zabalik egongo da. Larraulgoa ere
itxi egin dute, irailaren 15era bitarte.
Ordutik aurrera, astelehen, astearte,
asteazken eta ostiraletan 16:00etatik
19:30era egongo da zabalik eta,
ostegunetan, 15:00etatik 18:30era.
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UDAZKENEKO 
KULTUR IKASTAROAK
KARTOIZKO KAXEN
BIRZIKLAPENA + SCRAPBOOKING 
30 orduko ikastaroa
Irakaslea. Leyre Martin.
Lekua.Kultur etxeko xake gelan.
Hasiera. Urriaren 2tik abenduaren 18ra.
Noiz. Asteazkenetan 18:00 - 20:30.
Prezioa. 75 euro Villabonan
erroldatutakoentzat; 90 gainerakoentzat.
Hizkuntza. Gehienbat euskaraz (euskaraz
ez dakienak ere egin dezake ikastaroa).

SERIGRAFIA 
12 orduko ikastaroa
Irakaslea. Virginia Ameztoy.
Lekua.Sacemeko serigrafia tailerrean
izango da.
Hasiera. Azaroaren 5etik 26ra.
Noiz. Astearteetan 18:30 - 21:30.
Prezioa. 40 euro Villabonan
erroldatutakoentzat; 50 euro
gainerakoentzat.
Hizkuntza. Gehienbat euskaraz (euskaraz
ez dakienak ere egin dezake ikastaroa). 

MINDFULNESS 
16 orduko ikastaroa
Irakaslea. Belen Olaziregi.
Lekua.Udaletxeko balio anitzeko gelan
izango da.
Hasiera. Urriaren 5etik abenduaren 14ra.
Noiz. Larunbatetan 10:00 - 12:00.
Prezioa. 56 euro Villabonan
erroldatutakoentzat; 69 euro
gainerakoentzat.
Hizkuntza. Gaztelaniaz (euskaraz egiteko
aukera balego, euskaraz egingo da).

ZERAMIKA 
22 orduko ikastaroa

Irakaslea. Mikela Cueli.
Lekua.Sacemeko tailerrean izango da.
Hasiera. Urriaren 9tik abenduaren 18ra.
Noiz. Asteazkenetan 17:00 - 19:00.
Prezioa. 70 euro Villabonan
erroldatutakoentzat; 85 euro
gainerakoentzat.
Hizkuntza. Gehienbat euskaraz (euskaraz
ez dakienak ere egin dezake ikastaroa).

IKASTURTE OSORAKO
KULTUR IKASTAROAK
EGUR LANKETA 
90 orduko ikastaroa
Irakaslea. Jon Iñaki Ormazabal.
Lekua.Sacemeko tailerrean izango da.
Hasiera. Urriaren 7an.
Taldeak. Astelehenetan 15:30 - 18:30;
ostegunetan 09:15 - 12:15; ostegunetan
15:30 - 18:00.
Prezioa. 236,18 euro Villabonan
erroldatutakoentzat; 332,89 euro
gainerako guztientzat.

ZAHARBERRITZEA ETA 
ARTE APLIKATUAK 
90 orduko ikastaroa
Irakaslea.Oihana Insausti. 
Lekua. Sacemeko tailerrean izango da.
Hasiera. Urriaren 7an.
Taldeak. Astelehenetan 17:00 - 20:00.
Prezioa. 199,53 euro Villabonan
erroldatutakoentzat; 312,53 gainerako
guztientzat. 

PINTURA HELDUENTZAT 
90 orduko ikastaroa
Irakaslea.Urkiri Salaberria edo beste
irakasle bat. 
Lekua. Larrea 20 zenbakian izango da.
Hasiera. Urriaren 2an.
Taldeak. Astelehenetan 17:30 - 19:30;

ostegunetan 18:30 - 20:30.
Prezioa. 133,36 euro Villabonan
erroldatutakoentzat; 202,58 gainerako
guztientzat. 

IKASTURTE OSORAKO
IKASTAROAK HAURRENTZAT
PINTURA HAURRENTZAT
30 orduko ikastaroa
Irakaslea. Urkiri Salaberria  edo besteren
bat.
Lekua. Larrea 20 zenbakian.
Haisera. Urriaren 7an.
Taldeak. Astelehenetan 17:30 - 18:30 (4-
7 urte); astelehenetan 18:30 - 19:30 (8-11
urte); ostegunetan 17:30-18:30 (8-11
urte).
Prezioa. 92,64 euro Villabonan
erroldatutakoentzat; 122,16 gainerako
guztientzat.

KLOWN IKASTAROA (8-12 URTE) 
45 orduko ikastaroa
Irakaslea. Anartz Zuazua.
Lekua. Txermingo jubilatuen lokal
zaharra.
Haisera. Urriaren 3an.
Noiz. Ostegunetan 17:30 - 19:00
Prezioa. 130 euro Villabonan
erroldatutakoentzat; 160 gainerako
guztientzat.

ESKULANAK HAURRENTZAT (6-10
URTE) 
45 orduko ikastaroa
Irakaslea. Leyre Martin.
Lekua. Kultur etxeko xake gela.
Hasiera. Urriaren 7an.
Noiz. Astelehenetan 17:30 - 19:00.
Prezioa. 90 euro Villabonan
erroldatutakoentzat; 120 gainerako
guztientzat.
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GUTUNA

Aupa Ion, zer moduz?

Ezagutu dugu data madarikatua:
irailaren 16an, zu eta beste 46 eus-

kal herritarren aurkako 11/13 makro
epaiketa hasiko da. Gutun honen bi-
tartez, gure babes, elkartasun eta mai-
tasun osoa helarazi nahi dizuegu, ba-
tez ere zuri Ion, ikastolako ikasle ohi
eta egun guraso zaitugunari.

Ezin dugu ulertu bidegabekeria
hau eta, gutxiago, gaur egun Euskal
Herrian bizi dugun egoeran. Nola
azaldu gure ikasleei eta, tartean, zuen
seme Aitzoli, berriz kartzelara joateko
arriskuan zaudela? Aita 15 urtez espe-
txeratua izan daitekeela? Zazpi urte
dituen haurrak 22 urte bete arte,
agian, ez duela aita berriz etxean izan-

go? Nola esan pertsona batek, beha-
rrean dauden beste batzuei laguntze-
agatik, zigorra jasan dezakeela? Ira-
kasle garen heinean, gure eguneroko-
an, ikasleei transmititzen diegun
balore garrantzitsuenetako bat, hain
zuzen ere, horixe denean: elkar lagun-
tzea. Nola esplikatu erokeria hau?
Nola ulertarazi justiziak ez gaituela
denok betaurreko berdinekin begira-
tzen?

Askotan, eta zuk idatzitako artiku-
luan ondo zenion moduan, zein zaila
egiten den haur bati horren egoera al-
drebesa eta zinez konplikatua azal-
tzea. Ez baitago galdera zailik, zailak
erantzunak izaten dira.

Haserretzen gaituzte, behin eta be-
rriz oztopoak jarri eta gure herrian au-
rrera egiten uzten ez diguten horiek

guztiek. Mintzen gaitu, gure gertuko
familiak hausten eta haurrak sufri-
tzen ikusteak. Eta ez, ez dugu bat
gehiago onartuko! Ez dugu motxila-
dun haur bat gehiago nahi!

Elkartasunezko baloreak dituen gi-
zarte justu batekin amesten dugu, de-
nontzako berdina dena, eta etorkizun
baketsua nahi dugu gure ikasleentzat.
Ez dugu injustiziarik sekula onartuko
eta, horregatik, ozen diogu: MAKRO
EPAIKETARIK EZ! Animo Ion, gure
artean nahi zaitugu!

Besarkada estu bat Ion Mintegiaga,
Oihana Lopetegi, Aitzol, Hegoa eta
bere senitarteko guztiei. Zuekin gau-
de!

Mikel Gerriko eta Itziar Saizar
Uzturpe ikastolako 40 langileren izenean

TOLOSALDEA
GIZARTEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko irailaren 6a

Korrika, festarako beroketa

Irati Urdalleta Lete

Jaiak hasi aurretik, korrika egiteko
aprobetxatu zuten Zizurkilen.

Hain zuzen, hamabigarren aldiz egin
zuten kros mistoa. 35 bikote aritu ziren
korrika, eta bost kilometroko ibilbidea
osatu behar izan zuten.

Sailkapenari dagokionez, Elena Sil-
vestre eta Xabier Lukin errenteriarrak
izan ziren lehenengoak, 21 minutu eta
24 segundoko denborarekin. Horien
atzetik sailkatu ziren Lurdes Kolomo
eta Mikel Arrate zizurkildarrak, 22 mi-
nutu eta 32 segundoko denbora egin-
da. Hirugarrenak, berriz, Zizurkilgo
Xabier Agirrezabala eta Berrobiko Io-
sune Alberdi izan ziren, lasterketa 23
minutu eta 39 segundoan amaituta.
Gainera, Zizurkilgo lehen sailkatuen
saria ere Lurdes Kolomo eta Mikel
Arrate ama-semeentzat izan zen.

Festak hasi baino ez dira egin
Atzo txupinazoa botata eta meloko-
toia aurkeztuta, astelehenera arte
iraungo dute Zizurkilgo festek.

Elena Silvestre eta Xabier Lukin
izan dira azkarrenak, Zizurkilgo
Kros Mistoan. Haurren
lasterketa ere egin zuten

Haurrek nahiz helduek izan zuten korrika egiteko aukera. IRATI URDALLETA LETE
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Goazen Lisboara
Oraingoan nora goaz?
Portugalera, Lisboako eta inguruko
zonaldeaz hitz egingo dugu.
Bai,Portugalek aukera asko es-
kaintzen dizkigu.
Hala da,iparraldetik hegoaldera.
Oportotik Algarberaino, herrialde zo-
ragarria da.
Ea ba, zer kontatzen diguzuen...
Lisboa xarmaz beteriko hiria da, eta
auzotan banatuta dago: Alfama,Chia-
do, Baixa eta Belem dira ospetsuenak.
Guztietan txoko oso politak daude.
Kontrastez beteriko hiria da. Chiadon,
adibidez, betiko etxeak mantentzen
dira,harrizkoak, eta kale aldapatsuak
oso bereizgarriak dira.

Era berean, gustu handiz berritzen
joan diren denda txiki eta jatetxe asko
daude. 
Tajo ibaiaren alboan dago,ezta?
Bai, eta Tajo ibaiak garrantzi handia

du Lisboan, bere inguruan ibilaldi zo-
ragarriak eta monumentu garrantzi-
tsuak baitaude: deskubritzaileen mo-
numentua, Belemgo dorrea eta Jero-
nimoen monastegia, adibidez, ikusi
beharrekoak dira.

Bide beretik, Expoa egin zuteneko
eremua ere –Nazioen Parkea izene-
koa– polita da. Haurrekin joanez gero,
Expoko inguru hori guztia oso interes-
garria da, eta aquariuma ziur gustuko
izango dutela etxeko txikiek.
Diotenez, Lisboan oso ondo jateko
aukera dago. Zer gomendatzen di-
guzue?
Bai, oso ondo jaten da. Bakailaoa izu-
garri goxoa da, eta Francesinha ere es-
kaintzen dute, ausartenentzat. Belem-
go pastela ere oso ezagutzan dira eta,
ardoa gustatzen zaionarentzat, Vinho
Verde ardoa dastatu beharrekoa da.
Zer ikus dezakegu Lisboatik gertu?

Kostaldean Estoril eta Cascais herriak
gertu daude eta politak dira. Gainera,
itsasontziz edo trenez gertura gaitez-
ke.

Tajoren beste aldean, berriz, Costa
Dokaparika zonaldea dago. Bertan
hondartzak basatiak eta oso luzeak
dira; ez da hain turistikoa, baina, Lis-
boan egunak izanda, merezi du gertu-
ratzeak.

MYRIAM GURRUTXAGA ETA
ENARA ETXEBERRIA

BABESTUTAKO EDUKIA
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Josu Artutxa Dorronsoro

Estropada bat jokatzen den bakoitzean, Tolosako Zer-
kausi inguruak ez du Kontxako badiaren itxurarik,
ezta iraileko lehen bi igandeetan Donostiako portu in-

guruak hartzen duen kolorearen eta atmosferaren antzik ere.
Baina, tolosarrek ez dute horren beharrik, lagunarteko lehia
osasuntsu baterako.
Azken bost urteotan egin bezala, aurten ere, batelen arteko

estropada ikusteko aukera izango da Oria ibaian. 
XX. mendean ere izaten ziren elkarteen arteko lehiak, baina,
orain, beste norabide bat hartu du ekintza honek. Tolosako
elkarteek festa eguna antolatu dute, elkartasun helburuz. Eu-
ren arteko topagune bat sortzen hasi ziren, eta ezinbestekoa
iruditu zitzaien, urtero ondo pasatzeko hitzordu bat presta-
tzea. Horrela, beraz, datorren irailaren 14an, larunbata, VI.
Elkartasun Estropada izango da, Oria ibaian.

Hainbat gaixotasun edo ezbeharrekin lan egiten duten
elkarteak diruz laguntzeko antolatu izan dute festa eguna.
Stop Sanfilippo, Afestta, Pausoka, Zutani eta Tolosaldea
Sahararekin elkarteekin egin bezala, hilaren 14ko irabazi
ekonomikoak Buru-Bihotzez elkarteari bideratuko dizkio-
te. Horretarako, San Esteban, Lizardi, Emendek, Udaberri,
Batasuna, Txinparta, Oargi eta Aiz Orratz elkarteak ariko
dira, arraunean nahiz antolakuntza lanetan. Iaz bezala,
zortzi bateletatik bat, emakume arraunlariz osatutakoa
izango da; hain zuzen, Udaberri taldearena. Hala ere, ez
dira emakume bakarrak izango, eta beste batel batzuetan
ere zenbait emakume ariko dira arraunean. Aipatzekoa da,
urtetik urtera gero eta handiagoa dela emakumezkoen pre-
sentzia, eta hori da, hein batean, elkarteek lortu nahi dute-
na; datozen urteetan parekidetasun handiagoa izatea.
11:00etan hasiko den estropadan, azken urteetako siste-

ma bera errepikatuko dute batelek. Zortzi talderen arteko

ELKARTASUNA,
PALADATAN

Datorren larunbatean, hilak 14, VI. Elkartasun Estropada jokatuko dute, zortzi
talderen artean; arraun lehiaz gain, urtero bezala, herri bazkaria eta musika
doinuak ere izango dira. Festa horretan bildutako dirua alzheimerrari aurre
egiten lan egiten duen eskualdeko Buru-Bihotzez elkartearentzat izango da.
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TOLOSA
VI. ELKARTASUN ESTROPADA

lehia ikusi ahal izango da, beste hainbeste txandatan. Tal-
de bakoitzak bi txanda jokatuko ditu, bakoitza estropada
eremuko kale banatan; bina ziaboga egin beharko dituzte,
eta talde beraren aurka neurtuko dituzte indarrak bi txan-
detan. Beraz, zortzi txanda izango dira guztira. Azkenik, bi
txandetako denborak batuta, denborarik onena lortzen
duten bi batelak ariko dira finalean.
Lehen txandan, Txinparta eta Aiz-Orratz elkarteak ariko

dira nor baino nor. Bigarrenean, berriz, Emendek eta Oar-
gi. Hirugarrenean, Batasuna eta San Esteban. Eta, lauga-
rrenean, azkenik, Lizardi eta Udaberri.

Bazkari txartelak salgai
Uretan hasiko da elkartasun festa, baina jarraipena leho-
rrean izango du musika doinuekin. 12:30ean kalejira hasi-
ko da Tolosako kaleetan barrena, Udaberri dantza taldeko
fanfarrearen eskutik. Alde Zaharrean ibili ondoren,
arraunlariak eta festazaleak Zerkausian elkartuko dira
14:00etan; herri bazkaria izango da bertan. Bazkalostean,
musika doinuek jarraipena izango dute Zerkausian bertan.
Bazkari txartelak eskuragarri daude hilaren 12ra (dato-

rren osteguna) bitarte, festa horretan parte hartzen duten
edozein elkartetan, Buru-Bihotzez Elkartea barne, eta bai-
ta Tolosako Ikatza, 1990 eta Xare tabernetan ere. Helduek
15 euro ordaindu beharko dute; haurrek, berriz, 10 euro.
Estropadak eta egunak ematen duena TOLOSALDEKO

ATARIAren webgunean (www.ataria.eus) jarraitzeko auke-
ra izango da.  

Erakundeek ere, elkartasuna festari
Aurkezpen egunean, estropadan parte hartuko duten
arraunlariak nahiz festa prestatzen aritu diren antolatzai-
leak izan ziren. Izaskun Jauregik, Tolosako Buru-Bihotzez
Elkartearen izenean, eskerrak eman nahi izan zizkien par-
te hartzaile guztiei, «gure lana eta gure elkartea ikusgarri
egiten laguntzeagatik». Ondoren, elkartearen inguruko
azalpen labur batzuk eman zituen. «Jakitun gara, Tolosal-
dean 600 bat familiari eragiten diola alzheimerrak eta, be-
raz, lan handia dugu egiteko». Azkenik, Tolosa mailan lor-
tu duten eragina eta zabalpena ikusita, eskualdeko beste
herrietara heltzea ere nahi dutela aitortu zuen. 
Udalaren izenean, Olatz Peon Tolosako alkateak ere es-

ker oneko hitzak izan zituen, batez ere, Tolosako elkarte-
entzat. «Zuek herrira begira antolatzen dituzuen egitasmo
guztiak, oso garrantzitsuak dira Tolosaren herri dinamika-
ren barruan». Gainera, elkarteen arteko VI. Elkartasun Es-
tropada aintzat hartzeko moduko egitasmoa dela nabar-
mendu zuen: «Ekitaldi hau, festa hau, are garrantzitsuagoa
da, bereziki, elkarte askok parte hartzen dutelako, eta guz-
tiek bat egiten dutelako leku berean».
Bestetik, helburuari buruz ere mintzatu zen Peon. «Fes-

ta baten muinean helburu sozial bat izatea, pozgarria da.
Beti ez da Tolosan errotutako elkarte bat izaten; aurten, or-
dea, bai. Buru-Bihotzez Elkarteak ibilbide luzea osatu du,
eta, etorkizunera begira, helburu handiagoak dituzte».
Amaitzeko, tolosarrak nahiz elkartearekin bat egin deza-
keten herritarrak, festa erraldoiarekin bat egitera animatu
nahi izan zituen: «Helburuak merezi du. Famili guztiek
izango dute, seguruenik, gaixotasun honi aurre egin beha-
rra. Beraz, gonbidatuta zaudete parte hartzera».

GUTUNA

Alzheimerra duten gaixoen eta
ingurukoen bizi kalitatea hobetzeko

Urtebete da, alzheimer edo bestelako dementziak paira-
tzen dituzten Tolosaldeko gaixoen familiak biltzen hasi

ginela, zaintzaile bezala egokitu zaigun bide gogorra  bestee-
kin partekatu, eta pertsona hauen eta zaintzaren ardura har-
tzen dugunon bizi kalitatea hobetzeko helburuz.
Jakitun gara bakardadea ez dela bidai lagun ona izaten,

batez ere, dementzia bezalako gaitz larri bat aurrez aurre de-
nean, are gehiago, gaixoari bakarrik eragiten ez dionean, fa-
milia osoari baizik. Horregatik, Buru-Bihotzez Elkartea sor-
tzea erabaki genuen, inguruan gaitzaren eraginpean ditu-
gun 600 bat familiarentzat erreferente sendo bat izateko.
Norbera zaintzea besteak hobeto zaintzeko, aurrean dugun
gaitzaren inguruko ezagutza zabaltzea, eta gaixoei arreta ho-
bea eskaintzea, horiek dira gure oinarri nagusiak.
Gure lehen pausoa Elkarrekiko Laguntza Taldeasortzea

izan zen, ezinbesteko funtzionamendu tresna gisa. Zaintzai-
le nahiz familiartekoak maiz elkartzen gara, eta eguneroko-
an sortzen diren kezka eta gorabeherak azaltzen dira, bestee-
nak entzutearekin batera. Horrela, oreka emozional hobea
lortzen dugu (ezinbestekoa gaixoak behar duen maitasuna
eta poza transmititzeko) eta, bide batez, gaitzaren ezagutza
teoriko eta praktikoa handitzen goaz talde bezala. Bestalde,
epe ertainerako jarria dugun beste helburuetako bat litzateke
eskualdeko hainbat herritan ere Elkarrekiko Laguntza Tal-
deaksortzea.
Aipamen berezia merezi dute  era solidarioan eta eskuza-

baltasunez gurekin lan egiten duten bi sendagileek, psikolo-
goak eta Osakidetzak baimendutako gizarte langileak, arlo
sozio-sanitarioa indartuz. Ezin aipatu gabe utzi Tolosako In-
makulada Lanbide Heziketa zentroaren eta Tolosaldeko
Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuaren  kolaborazioa,
guretzat berebiziko garrantzia duena, beraien eskutik etorri
baitira zaintzaile eta familientzat antolatu diren doako bi for-
makuntza tailer. Bertan, 65 lagunetik gorako parte hartzea
izan zen. Datu hori, arrakastatsua baino gehiago, eskualdean
bizi dugun errealitatearen erakusgarri dela uste dugu, eta
formakuntzaren beharra  agerian uzten duena. Horrela
bada, gauzatu genuen esperientzia pilotua garrantzi handi-
kotzat jotzen dugu eta aipatutako bi ikastetxerekin dugun el-
karlan iraunkorrak beste bi lantegiri bide emango die, hila-
bete honetan bertan.
Azkenik, aipatu nahi ditugu gure elkartea ezagutarazteko

Tolosako kultur etxean proiektatutako dokumentala, Tolo-
sako Zine Klubarekin batera Leidor aretoan erakutsitako fil-
ma (biak alzheimerarekin lotuak), eta hedabideetan elkarte-
ko kideok egin ditugun zenbait elkarrizketa ere.
Bukatzeko, gure esker ona adierazi nahi dizuegu Tolosako

elkarteen arteko elkartasun estropada antolatzen duzuenoi,
egun honetan festaren partaide egin gaituzuelako; estimu
handiz eskaintzen diguzuen laguntza ekonomikoa jasotzen
dugulako, baina, batez ere, gure elkartea eskualdean ikusga-
rri egiteko ematen diguzuen laguntzagatik. Zalantzarik gabe,
alzheimerra eta beste dementziak jotzen dituen eskualdeko
familietara iristeko  ahaleginetan jarraitzeko bultzada ema-
ten diguzuelako.

Buru-Bihotzez Elkartea
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EGITARAUA
IRAILAK 14, LARUNBATA
11:00.Estropadak, Oria ibaian: San Esteban, Lizardi, Emendek,
Udaberri, Batasuna, Txinparta, Oargi eta Aiz-Orratz.
Bitartean.Mokadutxo bat hartzeko aukera, Zerkausian. Pintxoa
1,5 euroren truke. Edaria, nahi adina.
12:30.Tolosako kaleetan barrena Udaberri dantza taldeko
fanfarrearekin kalejira. 
14:00.Zerkausian herri bazkaria. 
Ondoren.Udaberri dantza taldeko fanfarreak girotuko du festa.

TXANDAK ETA KALEAK
1. txanda. Txinparta lehen kaletik (Zerkausia aldekoa) eta Aiz-
Orratz bigarren kaletik (Zumarditxikia aldekoa).
2. txanda. Emendek lehen kaletik eta Oargi bigarren kaletik.
3. txanda. Batasuna lehen kaletik eta San Esteban bigarrenetik.
4. txanda. Lizardi lehen kaletik eta Udaberri bigarren kaletik.
5. txanda. Aiz Orratz lehen kaletik eta Txinparta bigarren kaletik.
6. txanda. Oargi lehen kaletik eta Emendek bigarren kaletik.
7. txanda. San Esteban lehen kaletik eta Batasuna bigarrenetik.
8. txanda. Udaberri lehen kaletik eta Lizardi bigarren kaletik.
Finala. Bi onenak ariko dira, ziaboga bakarrera eta bi txandatan.

SAN ESTEBAN
Patroia:Oier Gastesi.
Arraunlariak:Agustin Pagola, Luis Olea,
Asier Olea, Leire Franganillo eta Mikel 
Eceizabarrena. 

UDABERRI
Patroia: Iker Dorronsoro.
Arraunlariak: Irati Artutxa, Itzea Urkizu,
Itxaso Aranburu eta Ioana Alijostes.
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BATASUNA
Patroia:Beñat Etxeberria.
Arraunlariak: Iosu Karrera, Andoni Altzate,
Joxean Iraola eta Maider Urruzola. 

LIZARDI
Patroia: Ibai Vaquero.
Arraunlariak:Xanti Nazabal, Kike Conde,
Asier Etxeberria, Josune Sanz
eta Amaia Vaquero.

TXINPARTA
Patroia:Maialen Amondarain.
Arraunlariak:Luis Oruezabal,
Jon Azpiazu, Jon Ormazabal
eta Antton Garro.
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EMENDEK
Patroia:Ekaitz Beraza.
Arraunlariak:Joseba Gorostiaga, Antonio
Merino Txitxi, David Goikoetxea eta Unai
Balerdi. 

OARGI
Patroia: Isma Ballesteros.
Arraunlariak:Aritz Tarragona, Urko Mateo,
Inhar Gonzalez eta Mikel Tobar. 

AIZ ORRATZ
Patroia:Danel Etxeberria.
Arraunlariak: Iban Ormazabal, Markel Iraola,
Asier Bakaikoa eta Yon Gonzalez. 
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Itzea Urkizu Arsuaga

H errialdearen historia ezagutzea ezinbestekotzat
du Pello Aiestaranek (Tolosa, 1957), Madagaskar-
ko bizimodua pixka bat ulertzeko. Doktorea da

Industria Ingeniaritzan, eta irakasle lanetan aritzen da
EHUren Donostiako Ingeniaritza Eskolan. Joan den uda-
berrian jasotako proposamenari heldu, eta Madagaska-
rren izan zen, uztaila hasieran, MADEEHI proiektuko zen-
bait eskola eskaintzen; lan egonaldia amaitutakoan, fami-
liarekin jarraitu zuen herrialdeko egoera bertatik bertara
ezagutzeko gogoz. 
Lankidetza proiektua da MADEEHI delakoa, eta fran-

tsesezko akronimo batek osatzen du haren izenburua: ura,
energia, etxebizitza, Madagaskar. Finean, energiaren, ura-
ren, etxebizitzaren eta teknologia berrien gaitasuna indar-
tu nahi dute, betiere, Madagaskarko testuinguru soziokul-

turala kontuan hartuta. Euskal Herriko Unibertsitateko Gi-
puzkoako Ingeniaritza Eskolarekin batera, beste lau hez-
kuntza eragile ere ari dira MADEEHI egitasmoan: Univer-
sité D' Antananarivo (Madagaskar), Institut Supérier de
Technologie d'Antananarivo (Madagaskar), Université
Paul Sabatier (Okzinatiako Tolosa) eta Université Liège
(Belgika). 
Horrela, prestakuntza da MADEHHIren zutabe nagusie-

na, eta unibertsitatetik gizartera jakintza horren transmi-
sioa bermatzea izango da, proiektuaren benetako arrakas-
ta. Bide horretan, ohiko laguntza humanitario ereduek ba-
dute hutsuneren bat edo beste, MADEEHIko zenbait
kideren ustez: «Hiru irakasle eta Sylvain Baudoin koordi-
natzailea joan ginen hara. Baudoin Pauekoa (Frantzia) da,
eta Baionan nahiz gure eskolan aritzen da irakasle. Bera
elektrizitatea lantzen duen Gobernuz Kanpoko Erakunde
bateko kide da; nik ez nekien halako GKErik bazenik ere,

EMAN
BEHARREAN,

EGITEN IRAKATSI
Madagaskarko natur baliabideak ustiatzeko proiektua da MADEEHI, energia
berriztagarriak bertako egunerokoan txertatuz. Ondasun materialen gainetik,
hezkuntza darabilte horretarako, eta Pello Aiestaran EHUko irakasle tolosarra

bertan izan da, energia fotovoltaikoaren nondik norakoak azalduz. 
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pentsa. Bada, Baudoin oso triste zegoen, etsita. Askotan
entzun izan dugu, 'ez eman arrainik, irakatsi arrantzan'
eta, hain justu, hutsune hori ikusten du berak. GKE bate-
kin Madagaskar bezalako herrialde batera iritsi, eta gailu
elektronikoak eta halako baliabideak ematen hasiz gero,
jendeak ez daki haiekin zer egin, eta gauzak hartzera ohi-
tzen direla dio berak, baina ez sortzera», azaldu du Pello
Aiestaranek. 
Autosufizientziara bidean, beraz, jendea prestatzea ga-

ratzeke dauden herrialdeak bultzatzeko mekanismo one-
na dela defendatzen du MADEEHIko lantaldeak: bertako
unibertsitateko irakasleekin hasi, gero haiek ikasleei ira-
kasteko, eta guztiak herrialdeko indar eragile izateko. 

Ia ukitu gabeko altxorra
Madagaskarren petrolioa kanpotik erosiz lortzen dute,
kontsumitzen duten energiaren %40; erosi, erre eta ener-
gia elektrikoa eskuratzen dute. Ordea, behinola frantziar
kolonia izandakoa ia ustiatu gabeko altxorra da: Mozambi-
keko kanalaren eta Indiako ozeanoaren erdian, Betsiboka,
Tsiribihina, Mangoky eta Onilahyi ibaiak arteriak dira, ir-
laren bihotzean. «Zentral hidroelektrikoak jarriko balituz-
te, geografikoki ur-jauzi asko dituztenez, behar duten
energiaren hirukoitza» lortuko lukete; hala ere, hiriburue-

tan bakarrik dute argindarra. Baina, ezagutza sendoago
baten faltarekin batera, Madagaskarren bada garapen ja-
sangarriari oztopo egiten dion beste zerbait ere: ustelkeria. 
Petrolioaren kasuan «eroskeria handia» dagoela azpi-

marratu du Aiestaranek: «80 balio duena 100 ordaindu,
eta 20 horiek norbaiten poltsikora joango dira; ustelkeria
instituzionalizatuta dago Madagaskarren eta, baliabide
naturalak izanagatik, ez dute energia hori aprobetxatzeko
dirurik eta azpiegiturarik erabiltzen». Toliarako unibertsi-
tateraino kotxez eraman zuen taxi gidariarekin izandako
elkarrizketa dakar gogora, ustelkeriaren harira: «Bera uni-
bertsitateko ikaslea zen eta, aldi berean, taxi gidaria; gauza
asko kontatu zizkidan bidean. Antza, ustelkeria erabat
ezarrita dago han, eta piramidearen puntan daudenek
diru asko bideratzen dute beren poltsikoetara. Bigarren
mailan daudenek pixka bat gutxiago jasotzen dute, eta be-
hekoei ez zaie ezer iristen. Baina, noski, hirugarren maila
horretako guztiak zain daude noiz igoko, beraiek ere lapu-
rretan hasteko. Berak zioen, oro har, ez dutela esfortzua-
ren kulturarik». 
2017an, MADEEHI proiektuak berak ere jasan zuen us-

telkeria horren eraginik: «Egitasmoa finantzatzeko lehen
diru laguntza zuzenean Madagaskarrera helarazi zuten,
Antananarivora, baina ia diru guztia bidean galdu zen».

Andasibe, Madagaskarko herri txiki bat; hori da kale nagusia. PELLO AIESTARAN
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Orduz geroztik, Okzitaniako Tolosatik kudeatzen dituzte
proiektua bideratzeko baliabide ekonomiko guztiak. 

Hirixka Berdea, aldaketarako proba
MADEEHI Europar Batasuneko Eramus+  proiektuaren bi-
tartez sustatutako ideia da, Madagaskarko, Frantziako,
Belgikako eta Euskal Herriko uniber-
tsitateen elkarlanaren bitartez.
2016ko urriaren 15ean ekin zioten la-
nari eta, berez, egitasmoak badu
amaiera data ere: datorren urriaren
14a. 
Ikasleak eta 18 irakasle proiektuko

jakintza-esparruetan trebatzearekin
batera, MADEEHIren lehentasun
dira jakintza hori garatzeko ekipa-
mendua eskuratzea, eta Madagaska-
rren hainbat sektoreren arteko es-
kualde-sare bat sortzea ere. Egitasmoaren harribitxia, or-
dea, bidean den proiektu pilotua izango da: Herrixka
Berdea (Village Vert), energia fotovoltaikoan oinarrituta,
energia berriztagarriekin funtzionatuko duen herrixka
bat. Bertan, ikasitakoa eta diseinatutakoa praktikan jarri
ahal izango dute madagaskartarrek, proposatutako irten-
bideak benetako beharrekin aurrez aurre jarriz. 
Hain justu, Hirixka Berdearen harira bidaiatu zuen Pello

Aiestaranek haraino eta, hitzaldiez gain, workshopak edo

lantegiak ere eskaini zituzten, energia berriztagarria mar-
txan jartzeko ekipamendua erakutsiz. «EHUn ingeniari-
tzako 4. mailan irakasten dudan irakasgai baten edukia
azaldu nuen han, bi orduko saioetan: Sistema elektroniko-
ak energia bihurtze prozesuetan. Irakasgai horrek bi ener-
gia mota ditu oinarrian, fotovoltaikoa eta eolikoa, baina

Madagaskarren interesgarriagoa da
fotovoltaikoa, beraz, hor jarri nuen
fokua». 
Zehazkiago, panel fotovoltaikoen

funtzionamenduaren nondik nora-
koak azaldu zituen Aiestaranek:
«Nola instalatu; eguzki kantitatea-
ren arabera, panel egokiena nola au-
keratu, errendimendu ona izan de-
zan; panelen orientazio eta angelua
zehaztu; panel finkoak edo eguzkiari
jarraitzen diotenak daudela erakutsi.

Eta, azkenik, panelek jasotzen duten energia erabili ahal
izateko, zein elektronika behar den azaldu: korronte jarrai-
tua lortzen dute, eta seinale jarraitu horretatik seinale si-
nusoidal batera pasatu behar da energia, gero etxeetan-eta
erabili ahal izateko». 
Aipatzekoa da, Madagaskarren badela energia eolikoa

darabilen gune bat, iparraldean, Antsiranana hirian (fran-
tsesez Diego Suarez). Itsasertzean dagoenez, haize-sorgai-
luek energia asko sortzen dute bertan, eta errentagarria da.

TOLOSA
HEZKUNTZA

www.ataria.eus . 107.6 fm 
2019ko irailaren 6a

Zentral
hidroelektrikoak jarriko
balituzte, behar duten
energiaren hirukoitza
lortuko lukete

Toliarako Teknologiako Goi Institutuan, Pello Aiestaran eta bertako irakasleak, goian eta eskuinean. PELLO AIESTARAN
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Irlaren gainerako lekuetarako, dena den, energia fotovol-
taikoa lehenestea da egokiena: «Lau panel behar baldin ba-
dituzu, lau jar ditzakezu, eta hamabi behar baldin baditu-
zu, hamabi. Beharraren arabera moldatzeko aukera es-
kaintzen du eta, alde horretatik, malguagoa da». 

Nola gaurkotu bizibide tradizionalak
Nekazaritzatik eta abeltzaintzatik bizi dira madagaskartar
gehienak. Zebua da hango ohiko ganadua, eta oso animalia
maitatua da bertan; Madagaskarko banderan ere bada
zebu bat. Gainera, aberastasunaren seinaletzat dute ze-
buak izatea: «Gure gidariari galdetu nion, jakin-minez, ea
zenbat balio ote zuen zebu batek, han aberastasuntzat zer
duten kalkulatzeko. Bada, 150 euro inguruko prezioa du
zebu batek».

Abereak bizibide dira madagaskartar askorentzat, baina
ez hori bakarrik. Irlan bada, oraindik, gizartea poligamia-
ren arauen arabera antolatzen duen etnia bat, Ranohiran:
«Poligamian bizi ahal izateko, gizonek aberastasuna behar
dute, eta aberastasun hori zebutan neurtzen dute. Norbai-

tek zebu asko baldin baditu, eskubidea du bi, hiru edo lau
emazte izateko. Emakume bakoitza etxe independente ba-
tean bizi da, baina guztiak inguruan daude», azaldu du Pe-
llo Aiestaranek. 

Deigarria suerta liteke, ia gehienean argindarrik gabe
eta ur edangarririk gabe bizi den herrialde batek lau uni-
bertsitate izatea. Madagaskarrek badu goi-mailako hez-
kuntza eskaintzeko modurik, eta baditu hezkuntza hori ja-
sotzen duten ikasleak ere, hainbat diziplinatan. Kontrara,
ordea, herrialdea ez da garatzen gehien behar duen bidee-
tan; katea eten egiten da punturen batean. 

Pello Aiestaranek bi ikasle mota sailkatu ditu, Madagas-
karko unibertsitate ikasleen artean: «Ikasle onak direnek
aukera izaten dute Okzitaniako Tolosan beren ikasketekin
jarraitzeko, master bat eginez eta, gero, beharbada, dokto-
re tesia ere bai. Ederra litzateke, hori guztia egin, eta gero,
eskuratutako jakintza horrekin guztiarekin, Madagaska-
rrera itzultzea». Batzuk itzultzen direla dio, baina beste as-
kok bizimodu berri bati ekiten diote Europan: «Bizi kalitate
hobea ezagutzen dute, eta beren ibilbide profesionala ga-
ratzeko aukera gehiago ere bai, beraz, asko Frantzian gera-
tzen dira». 

Errealitate hori iraultzeko ahaleginetan ari dira, bai ma-
dagaskartarrak, baita MADEEHI proiektuko kideak ere,
baina, Pello Aiestaranen ustez, urteek eta belaunaldiek pa-
satu beharko dute, energia berriztagarrien esparruan
transmisio hori gertatu, eta herrialdean egonkortzeko:
«Taxi gidariak zioen, deskonexio moduko bat dagoela arlo

107.6 fm . www.ataria.eus 
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teknikoan. Finantza edo zuzenbide ar-
loan, adibidez, jendea ondo prestatuta
irteten da unibertsitatetik, gero enpre-
sa batean hasten dira eta enpresan es-
karmentua hartzen dute eta, horrela,
ikasitako hori beren egunerokoan ba-
liatzen dute; zirkulua itxi egiten da,
nolabait. Diziplina teknikoetan, aldiz,
ez da horrelakorik gertatzen, eta berta-
koek argi dute zergatik den: ikasi eta
landutako teoria hori praktikan jartze-
ko aukerarik ez dutelako. Kosta egiten
da jakintza hori herriraino helaraztea,
beraz, zergatik mozten da kate hori?
Ustelkerian jarraitu nahi izanda ere, ez
diot zentzurik ikusten herri askotara
energia eraman ahal izateko sistemak
diruz ez babesteari». 

Proiektuari jarraipena, itsasoz
Uztailean Madagaskar bisitatu eta ber-
tako egoera ezagutu zuenez geroztik,
MADEEHI egitasmoaz harago irlako
herritarrei laguntzeko bideak bilatzen
ari da Pello Aiestaran, Tolosatik. Bes-
teak beste, Donostiako ingeniari esko-
lan zaharkituta dagoen ekipamendua
bildu du, Madagaskarrera bidaltzeko
asmoz: «Osziloskopikoak, seinale sor-
gailuak, polimetroak, PLCak,... Ekipa-
mendu elektronikoa, finean». 

Proiektuak, ordea, erabili du aurre-
kontu ia guztia, eta 150 kilo Madagas-
karrera helarazteko bideen bila ari da
orain: «Irailean beste hiru lankide doa-
zenez, pentsatzen ari gara materiala
haien maletetan bidaltzea. Ez genuke
dena bidaliko, baina, gutxienez, 40
kilo inguru bai. Bilbotik Madagaska-
rrera itsasontziz 150 kilo bidaltzearen
kostua zein izango litzatekeen ere gal-
detu dut eta, izugarrizko kostua ez bal-
din badu, prest nengoke bidalketa nik
neuk ordaintzeko». 

TOLOSA
HEZKUNTZA

www.ataria.eus . 107.6 fm 
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Antananarivoko unibertsitatean, lantegiak eskaini zituzten guneko areto nagusia. PELLO AIESTARAN

Unibertsitate ikasle madagaskartarrak, zenbait ekipamendurekin. PELLO AIESTARAN

Toliarako unibertsitatean, eskolako zuzendaria, irakaslea eta ikasleak, laborategian. 
Azulejudun mahaiak eta bi ordenagailu eramangarri zituzten, ikasle guztientzat. 

Momentu hartan, elektronika jakin batekin praktikak egiten ari ziren. PELLO AIESTARAN
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Argazki bat Madagaskarri

Kolonia frantziarra izandakoa da Madagaskar. Afrikako irlarik handiena, eta munduko laugarren handiena. Duela
zenbait mende kontinenteari lotuta omen zegoen, baina, banatzeak mesede handia egin dio Madagaskarko biodiber-

tsitateari: munduan bakarrak diren espezie asko bizi dira bertan, besteak beste, lemureak eta baobab zuhaitzak. 
Gaur egun, madagaskartarren bizi kalitatea baxua da, irlaren lurralde gehienean. Ekoturismoa eta nekazaritza dituzte

garapenerako gako eta, horiekin batera, hezkuntzan, osasunean eta enpresa pribatuan izandako inbertsio hazkuntza. Or-
dea, ahalegin horien onurak ez dira parekidetasunez heltzen herrialdeko toki guztietara, eta klase desberdintasuna naba-
ria da. 

Malgaxea da Madagaskarko lehen hizkuntza, eta frantsesa bigarrena. Beti hala izan ez bada ere, gaur egun haur guztiek
bi hizkuntzak ikasten dituzte eskolan. Gentilizioen erabilerari dagokionez, berriz, nahiz eta frantziarrek malgatxe deitzen
dieten, haiek mespretxuzko deituratzat dute hori, eta beren burua malgasytzat jotzen dute guztiek. 

Erlijioari dagokionez, berriz, sinesmen handiko lurraldea da, oro har. Gehienak kristauak dira, %80 inguru; %15 musul-
manak dira, eta ateoak %5 inguru dira. Kristau horien guztien artean, ordea, hainbat mota daude: katolikoak, protestante-
ak, kalbinistak, luteranoak nahiz adbentistak. 

Azken hamarkadetan giro politiko nahasia izan du Madagaskarrek, eta erregimen nahiz presidente aldaketa asko izan
dituzte. 1960an Frantziarekiko independentzia erabatekoa lortuta, errepublika ezarri zen irlan. 1975ean, ordea, Didier Ra-
tsiraka militarrak estatu kolpea eman, eta agintea hartu zuen. Atzerakada handia ekarri zuen herrialdean, hainbat aspek-
tutan, eta baita tentsioa sortu ere, bere aginte-modu gogorragatik. Horrela, beste zenbait presidentek karguaren lekukoa
hartu bazioten ere, Ratsirakak 1997an berriro jaso zuen herritarren babesa, 2001 bitarte. 

Urte hartan, Marc Ravalomananak gehiengo osoz irabazi zituen hauteskundeak, Ratsirakaren gobernuari iruzurra eta
ustelkeria egotzita eta, urtebetera, gerra pizteko zorian izan zen Madagaskar Ravalomananaren eta Ratsirakaren arteko
tentsioak eraginda. Nazioarteko zenbait gobernuk esku hartu zuten gatazkan, tartean Frantziak, eta, Ravalomanana presi-
dentetzat ofizialki aitortuta, erbestera alde egin behar izan zuen Ratsirakak. 

Ravalomananaren aginteak hazkunde ekonomiko handia ekarri zion Madagaskarri, baina 2009an hari ere heldu zi-
tzaion herritarren protesta garaia eta, Andry Rajoelina Antananarivoko alkateak gidatuta, autokrazia eta ustelkeria egotzi
zioten orduko presidenteari. Kaleko protestetan 170 pertsona baino gehiago hil ziren eta, estatu kolpetzat jotako mugime-
du batekin, Rajoelinak presidentetza hartu zuen, 35 urterekin. 2014an aurkari politiko batek boto gehiago jaso bazituen
ere, haren ustelkeriarako joerak haserrea piztu zuen madagaskartarren artean, eta 2018ko abenduan Rajoelina atera zen,
berriro, presidente. 

107.6 fm . www.ataria.eus 
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Hizkuntzak ikasiz

Hamaika urteko esperientzia dau-
ka Tolosako Hizkuntza Eskola

Ofizialak, eta ehunka ikaslek ikasi
dute bertan frantsesa eta ingelesa.
Gainera, aurten, eskaintza zabalduko
dute. Zentro publikoa da, eta Paper ka-
leko 1. zenbakian dago.
Matrikula egiteko lehenengo epea

irailaren 18ra bitarte egongo da irekita.
Ingelesean, 16 urtetik gorako edozein
apunta daiteke eta frantsesean 14 ur-
tetik gorakoak. Izen-ematea Internet
bidez egin behar da eta, arazorik edu-
kiz gero, eskolarekin harremanetan jar
daiteke. Ordainketa ere Interneten
egin daiteke.

Aukera zabala
Ingeleseko eta frantseseko eskolak es-
kaintzen dituzte, A1 mailatik C1era in-
gelesean, eta B2.2ra frantsesean.Bi
hizkuntzetan matrikula ofiziala edo li-
brea egin daiteke. Lehenengoaren bi-
dez, astean lau ordu eta erdiz jasotzen
dira klaseak, eta maiatzean nahiz irai-
lean egin daiteke azterketa. Bigarren

Frantsesa edo ingelesa ikasi eta
titulu ofizialak lortzeko zentro
publikoa da Tolosako
Hizkuntza Eskola

matrikularen bidez, aldiz, ekaineko
azterketara aurkez daitezke ikasleak.
Iaztik, klase erdi presentzialak ere

badauzkate. Talde batekin hasi, eta
aurten B2.2 mailako bi talde izango
dira. «Harrera ona eduki dute». Horre-
la, ikasleek bi ordu eta laurdeneko kla-
sea dute eta besteak Internetez landu-
ko dituzte. «Klasera etorritakoan, ira-
kaslearekin zalantzak argitzen
dituzte, ahozkoa lantzen dute...».
Ordutegiari dagokionez, ingeleseko

klaseak goizez nahiz arratsaldez jaso
daitezke eta frantsesekoak arratsaldez
eskaintzen dituzte.
Irakasle natiboak ere badauzkate

mintzapraktika egiteko,baina ikaske-
tan ez dira klaseetara mugatzen. Urte-
an behin, sagardotegian afaltzen dute
irakasle natiboekin, Frantziara egun
pasa joaten dira eta Tolosan bisita gi-
datuak egiten dituzte frantsesez eta
ingelesez. Liburutegi bat ere badauka-
te eta liburu, CD eta DVDak eska dai-
tezke, online edo bertara gerturatuta.
Irailaren 11n, 17:00etatik 20:00eta-

ra, ate irekiak izango dira eskolako jar-
dueren, liburutegiaren eta multime-
dia gelen berri izateko, eta 18:00etan
zuzeneko musika egongo da. Interesa
duen edonork du bertaratzeko aukera.

Liburutegian etxera eraman daitezkeen liburu, CD eta DVDak dauzkate baita ordenagailuan ere. IRATI URDALLETA

TOLOSAKO HIZKUNTZA ESKOLA
ESKAINTZA:
Ingelesa:A1, A2, B1, B2.1, B2.2 eta C1 mailak.
Klase presentzialak eta erdi presentzialak.
Frantsesa: A1, A2, B1, B2.1 eta B2.2 mailak.
Klase presentzialak.
- Hizkuntza batean zein bestean matrikula
ofiziala eta librea daude.

SAIOEN ORDUTEGIA:
Goizekoa:
9:00-11:15
11:30-13:45
Arratsaldekoa:
15:30-17:45
18:00-20:15

PREZIOAK:
Ikasle ofizialak: 72,36 euro.
Ikasle libreak: 36,18 euro.

INFORMAZIOA ETA KONTAKTUA:
Webgunea: 
www.eoitolosaheo.hezkuntza.net
E-posta: eoitolosa@gmail.com
Telefonoa: 943 69 75 60

BABESTUTAKO EDUKIA
TOLOSAKO HIZKUNTZA ESKOLA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko irailaren 6a
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OSTIRALA
IRAILAK 6

IBARRA
ELKARTASUN EGUNA
17:00.Largabista, Bartolo eta Bartolaren
jaitsiera. 
Ondoren.Haur jolasak herriko begiraleekin. 
17:30.Elkartasun korrikaldia. 47 itzuli plaza
inguruan. 
19:00.Manifestazioa, plazatik hasita. 
21:00.Kantu afaria plazan,herriko
elkarteen eskutik.

LEABURU
17:00.Bertso saioa kultur etxean,
Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa
girotzeko. Bertsolariak: Haritz Mujika,
Beñat Iguaran, Amaia Iturriotz eta Iñigo
Gorostarzu Etxorde. Gai-jartzailea: Iñaki
Otaegi.

TOLOSA
19:00. Bisita gidatua, Ura Iturralderen Iran
Ezkutuaerakusketan, Gernikako Arbolan.
Irandar LGTBI komunitateari buruzko
hainbat istoriotan oinarritzen den argazki
erakusketa da. Ez da beharrezkoa izena
ematea.

X. BOLEIBOL TXAPELKETA, 
PLAZA BERRIAN
15:45. Ieltxu- Photocafe
16:00.Ama- Orbela NWT
16:15.K2- Agustin
16:30.Baserri- Iurre
16:45.Raku- 3 Taberna
17:00.Pollos Mujika- Elorri
17:15.Eguzkilore- Solana
17:30.Raku- 3 Taberna
17:45.Garia- Eguzkilore
18:00-20:00.Haurren txapelketa
20:00.Raku 2- Pollos Mujika
20:15.Elorri- Solana
20:30.Cafe Iruña- Beti Alai
20:45.R. Gorrotxategi- Beti Alai
21:00. Ikatza- Plan B
21:15.Cafe Iruña- Amaiur
21:30. Iurre 2- Ikatza
21:45.1990- 6
22:00.Beti Alai- Plan B
22:15. Iturri- Babes
22:30.The Nest- Izarra
22:45.Eguzki- Dickens pool
23:00.Bide Bide- Sugar.

LARUNBATA
IRAILAK 7

LARRAUL
14:00.Garagardo artisaua egiteko
ikastaroa, Katilu txulo elkartean. 15 euroko
prezioa du eta, gehienez, hamabi
pertsonak parte har dezakete.

TOLOSA
06:00. Alpinoren mendi irteera Pirinioetara.
Frantziako Lys bailarara joango dira.

10:00. Azimut topaketa Kasinoan. Disko
salmenta, zine-komik bildumak, musika
zuzenean DJ Cereren eskutik, disko-jogailu
erakusketa, flash day tattoo eta
gastrotabena izango dira. Antolatzailea:
Arima Tatoo.

10:00. Txakurkrosean aritzeko hastapen
hitzaldia, kultur etxean, Iosu Varonaren
eskutik. Doan izango da.

11:00-13:00. Zine bonoen salmenta Leidor
antzokian, 13:00era bitarte. Txartelak
geratuko balira, ohiko zinema saio
ordutegien aurretik eskura litezke,
leihatilan bertan. 

10:00-13:00 / 16:00-19:00. Clown
ikastaroa izango da Amarozko
Auzoetxean, May Gorostiagaren eskutik.
Izen-emateak: intujai@intujai.net/ 678 99
01 62. 

10:00-20:30. X. Boleibol txapelketa: final
hamaseirenak, final zortzirenak, final
laurdenak, finalerdiak, 4. eta 5. postuak eta
finala jokatuko dituzte, egun osoz, Plaza
Berrian.

17:00-19:00. DYAren suspertze tailerra
izango da, familian. Haurrek doan parte har
dezakete.

19:00 / 20:00.Riaq Miuq artistaren
erakusketaren inaugurazioa, Kale Nagusiko
GKo Galleryn. 

IGANDEA
IRAILAK 8

BALIARRAIN
08:00.Txakurkrosean aritzeko ikastaroa,
bezperan Tolosako kultur etxeko hitzaldian
eskuratutako ideiak praktikan jartzeko.
Ibiurren egingo dute hitzordua, eta
ibilbideari ekingo diote.

Agenda

LGTBIQ+ KOLEKTIBOKO KIDE IZATEA IRANEN
Ura Iturralde argazkilariak Iran ezkutua erakusketa ezarri zuen, ekainean, Gernikako Arbo-
lako lorategian, Irango LGTBIQ+ mugimendua erretratatuz. Bihar bisita gidatuaz gozatzeko
aukera izango da, argazkilariaren azalpen eta esperientziak entzunez.  IRATI SAIZAR
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TOLOSA
10:00-13:00 / 16:00-19:00. Clown
ikastaroa Amarozko Auzoetxean, May
Gorostiagaren eskutik. Izen-emateak:
intujai@intujai.net/ 678 99 01 62..

ASTELEHENA
IRAILAK 9

TOLOSA
16:00-18:30.Futboleroak txapelketa,
Herrikide Jesuitinetan. Areto futbola eta
ginkana izango dira gaztetxoentza, futbola
eta Futboleroak liburuari buruzko probak
uztartuz. Horretarako, parte hartzaileek
10- 12 jokalariko taldeak egingo dituzte,
benjamin eta alebin kategoriatan. 

IRAILEKO 
FESTAK
Irakurgaiwww.ataria.eus-en. Alkizako,
Bedaioko, Izaskun auzoko, Elduaingo,
Lizartzako eta Zizurkilgo festetako
informazio osoa, eta jaiek sortutako eduki
guztiak eskuragarri TOLOSALDEKOATARIAren
webgunean. 

ZINEMA

‘ÉRASE UNA VEZ EN
HOLLYWOOD’
Igandea (19:30)
Astelehena
(20:30)
Leidor aretoa,
Tolosa.

BOST EGUNEZ, HONDARTZA BAT ALDE ZAHARRAREN BIHOTZEAN
Hamargarrenez antolatu dute, aurten, Tolosako hondatza boleibol txapelketa, eta urte urteko arrakastaren gorakada berretsi du
2019koak ere. Astearte arratsaldean hasi zirenez geroztik, Plaza Berriak ez du etenik izan, eta taldeak pasa eta pasa ari dira, norgehia-
gokak irabazi eta finalera iristeko itxaropenez. Bihar arratsaldean izango dira final aurrekoak eta final handia.  IRATI URDALLETA

107.6 fm . www.ataria.eus
2019ko irailaren 6a

AGENDA

ERAKUSKETAK

‘LAS SOMBRAS BAJO LAS
ESTRELLAS’
Tolosa.Riaq Miuq-en erakusketa
ikusgai izango da, GKo
Galleryn.Inaugurazioa irailaren 7an,
19:00etan eta 20:00etan.

SPEELTHEATER HOLLAND
Tolosa.Txotxongilo konpainia
holandarraren aldizkako erakusketa,
Topic-en: 10:00 - 14:00 / 15:00 - 19:00.
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Udazkenak uda agurtu berritan,
ordutegiaren agindupean opor
garaiko herdoila kendu ezinik,
egunerokotasunean murgildu-

tzen ari garen honetan, ikastaro berria-
ri so jarri gara hezkuntza eta heziketa
komunitate osoa.
Gurasoek gogoz libratuko dituzte es-

kuetatik, udan hainbeste buruhauste

eman dizkieten seme-alabak, poltsiko-
en arintasuna somatzearekin batera;
besteak beste, urteroko liburu eroske-
tagatik, argitaletxe eta saltzaileen poze-
rako.  
Hainbat aitona- amona berriz, «aka-

bo gure bakea» esanez, logistika lane-
tan murgilduta egongo dira dagoene-
ko. Lan nekagarria eta ez-
tabaidagarria, gero!
Instituzio eta kultur-ki-

rol taldeek ere ikasleei zu-
zendutako hainbat es-
kaintza antolatu, eta prest
izango dituzte, ekintzak
eta helburuak finkatuta.
Hezkuntzako langile-

goak ere, indarberrituta,
ikasleekin aurtengo lehen
urratsak emanak izango ditu, berauei
liburu berriek sortutako hasierako lilu-
ra kezka bihurtzen hasten zaiela. Ma-
muak, zalantzak sumatzen hasiko dira:
«Etxeko lanaaaak!», «Ebaluaketaaa-
ak!», «Azterketaaaak!»,... Denbora li-

brean, zer? Musika, dantza, kirola…
Ezer ez?
Baina, kezka, zalantza, nahigabe, li-

buru hertsi eta gogaikarrien gainetik,
emaitza akademikoen gainetik, kultur-
kirol errendimenduetatik harago, ikas-
leentzat ezinbestekoa izango da, nor-
beraren baloreak eta giza baloreak be-

netako ikasgai bihurtzea.
Enpatiatik hasi, erres-

petuan eta berdintasune-
an oinarritu, zintzotasu-
nez eta erantzukizunez jo-
katuz. Atzoko eta gaurko
belaunaldien baloreetatik
(kritika eta autokritika
erabiliaz), izango da zer
eskaini ikaslegoari, bere
bide propioa egin dezan,

eta helduok ikasi edota berrikasteko
aukera izango dugu.
Beraz, iraganetik ikasi, orainaldian

bizi eta etorkizunerako lan egin. Erron-
ka ederra denontzat. 
Ikasturte on!

ARANTXA SORONDO
XINDIBI

Ikasturte berriari so

Baina, kezka, zalantza,
nahigabe, liburu hertsi

eta gogaikarrien gainetik,
emaitza akademikoen

gainetik, kultur-kirol
errendimenduetatik
harago, ikasleentzat

ezinbestekoa izango da,
norberaren baloreak eta

giza baloreak benetako
ikasgai bihurtzea.

IKER IRIARTE

Eztula lanik egiten edo
a ze jazkera xumea, 
beste horrekin ikusi dute
nolako putakumea. 
Jendeak ondo aukeratzen du
min egiteko unea
modu horretan bete nahiean
norberaren hutsunea. 

Parre faltsua izaten dute
lehendabiziko hitzetik
ta batez ere majo badaude
alkoholetik ta hautsetik. 
bizkarrean joz esaten dute
«lasai, hau gonbidatzen dit».
Ta buelta erdia eman orduko
sartzen dizute atzetik.

Bizitza hala joango zaie
euren pozoiari hazka. 
Hitz egin asko ta egin gutxi, 
inkontinentzi parrasta. 
Nik motiboak eman nahi ditut
sentitu dezaten nazka
ta gaizki esaka jarrai
dezaten.
Ni poz-pozik bizi naiz-ta.

Doinua
Beti penetan, beti penetanInbiriak

Iritzia
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IRITZIA

T esia bukatu osteko egunak
umildade ariketa ederrak iza-
ten dira. Munduak gogoraraz-
ten dizu zu izan zarela ermi-

tauarena eginez ibili dena, eta berak
bere martxan jarraitu
duela asko kezkatu gabe.
Bazoaz, lurreratu berri
den astronautaren tanke-
raz, lauzpabost urtean le-
hentasun absolutua izan
duzun harria bizkarretik
kendu duzula adierazten
diozu norbaiti, eta, «bai-
na zehazki zer da tesia
egitea?» desarmatzen zai-
tu nahi gabe.

Tesia egitea da paradoxa itzel bate-
an bizitzea, gauza inportantea egiten
ari zarela eta ea laster benetako lan
bat izaterik duzun aho beretik entzu-
teraino. Ogi metako txoria zarela si-
nestera heltzea, gustatzen zaizun ho-
rretaz irakurtzetik bizi zaitezkeelako
(mileuristaki). Jende baten begietan,
arrastoan sartzeko unea 30 urteetatik
atzera botatzea da, beste batzuentzat
bizitza abenturazale bati ekiten dio-
zun bitartean.

Tesia egitea, astean behin bada ere,
lehoietara botea sentitzea da, arma
gisa liburu soil bat hartuta. Umetan
egiten genituen kortxozko baltsen
pare ibiltzea, errekan behera zanbulu-

ka. Negarra barrurantz
egiten ikastea da. Orri zu-
riaren bertigoa izatea,
baita orri betearen aurre-
an ere.

Tesia egitea da zure
mundutxoan errege sen-
titzea, zure ahotsak be-
rak erregea biluzik dago-
ela esaten dizun bitarte-
an. Arkeologoek egiten
duten bezala, inoiz buka-

tzen ez den indusketaren aurrean, «ni
honaino» batekin pozarren etsitzea.
Gero, defentsa-aurkezpeneko gidoia-
rengan fede itsua izatera iristea eta,
harriduraz, antzerkiari gustua har-
tzea, zure jarduna publikotik ikusiko
bazenu bezala. Eta, azkenean, kontua
bukatu dela sinistuko bada, norbere
burua oporrak hartzera behartzea.

Tesia bukatu osteko egunak umil-
dade lezio ederrak izaten dira. Eta ko-
meni da lezio horiek hartzeko prest

HARITZ AZURMENDI
IRAKURLEA 

Pozarren etsitzea

Tesia egitea, astean
behin bada ere,
lehoietara botea
sentitzea da, arma gisa
liburu soil bat hartuta.
Umetan egiten genituen
kortxozko baltsen pare
ibiltzea, errekan behera
zanbuluka. Negarra
barrurantz egiten
ikastea da. Orri zuriaren
bertigoa izatea, baita orri
betearen aurrean ere.

POEMA KARLOS LINAZASORO

Jakitearen ogia
Jakitateak ez du ogirik jaten.
Jakintsuak, bai, besteok bezala.
Jan ezean tristea da magala,
esnerik gabe ez da deusik ikasten.

Jakituriaz ari ginen, baina,
eta ez, lagunok, elikaduraz.
Bi-biak zaindu behar dira arduraz;
hau da, hots: burua sabela adina.

Baina hala egiten al dugu, egiaz?
Asko kezkatzen al gara ikasteaz?
Ba al dakigu nahikoa munduaz?

Hitz egin dezadan dakidan niaz:
deus gutxi dakit huntaz eta hartaz,
eta apenas ezer neure buruaz.

egotea. «Bueno, bueno, gustura geldi-
tu bazara...» edo «Ea lanik ateratzen
zaizun ba!» moduko esaldi ustez hu-
tsalek asko erakuts baitezakete. Ho-
rien bitartez hartzen zaio ondoen
neurria egindakoari eta ematen zaio
merezi duen leku justua: neguko
eguzkiaren antzekoa, zorterik bada
gorputza epeltzen duena, baina behe-
ko suak itzalarazi gabe.
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EGURALDIA

GAUR
Gaurkoan eguraldiak altxatzeko joera
hartuko du. Goiz partean oraindik ho-
dei dezente agertuko zaizkigu eta
egunsentian euri langar pixka bat
izango dugu; oso gutxi. Goiz erdirako,
erabat atertuko du eta eguerditik au-

rrera ostarteak za-
baltzen hasiko
zaizkigu. Arratsal-
de partean giro
nahiko eguzki-
tsua geratuko zai-
gu. Haizeak goiz
partean ipar uki-
tua izango du;
arratsaldean ipar
ekialdekoa. Eguz-
ki ordu gehixeago

izango ditugunez, tenperatura maxi-
moak zertxobait gora egingo du, baina
oso gutxi, eta egunaren erdiko ordue-
tan 17-19 gradutatik pasatzea kosta
egingo zaio termometroari.

BIHAR
Eguraldi nahiko polita. Goiz partean
oraindik ere behe hodei dezente, ze-
rua nahiko estalirik. Eguneko erdiko
orduetan, ostarteak zabalduko zdira.
Arratsaldean, ordu batzuetan, giro ar-
gia. Eguna amaitzerako, ordea, zerua
berriro estalirik geratuko zaigu. Hala
eta guztiz ere, euritara jotzerik ez da
espero eta eguraldi lasaia izango
dugu. Haizeak ipar ukitua izaten ja-
rraituko du, baina termometroak zer-
txobait gorantz egingo du: egunaren
erdiko orduetan 20-22 graduetan.

ETZI
Eguraldi motelagoa. Hodei gehiago
eta zerua estalirik ordu gehienetan.
Eguerdi partean ostartetxo bat edo
beste. Halere, hodeiak nagusituko
zaizkigu eta, gainera, lehen eta azken
orduetan euri pixka bat utz dezakete.
Igandeak itxura nahiko kaskarra, eta
tenperatura 20-22 graduan. 

FARMAZIAK

OSTIRALA, IRAILAREN 6A
TOLOSA
Egunekoa.
Jesus Mari Echeveste Elosegui. 
Gernikako Arbolaren lorategiak, 3. 
Telefonoa: 943 65 10 40.

LARUNBATA, IRAILAREN 7A
TOLOSA
Egunekoa.
Jesus Mari Echeveste Elosegui. 
Gernikako Arbolaren lorategiak, 3. 
Telefonoa: 943 65 10 40.

IGANDEA, IRAILAREN 8A
TOLOSA
Egunekoa.
Lourdes Azpiroz Galarza. 
Amarotz auzoa, 9. 
Telefonoa: 943 67 51 18.

ASTELEHENA, IRAILAREN 9A
IBARRA
Egunekoa.
Edurne Mugica Martinez. 
Euskal Herria kalea, 3. 
Telefonoa: 943 67 09 15.

ZERBITZUAK
TOLOSALDEA

www.ataria.eus . 107.6 fm
2019ko irailaren 6a

IKER 
IBARLUZEA

EGURALDI
MUTILA 

OSTIRALA
06

IGANDEA
08

LARUNBATA
07

ASTELEHENA
09

EGUNERO GAUEKO
GUARDIAKO FARMAZIA: 

TOLOSA • Azpiroz, L. 
Amarotz auzoa, 9.
Tel.: 943 67 51 18.

ATARIA 
IRRATIA
OSTIRALA
Egun osoan zehar.Euskal musika
entzungai izango da Ataria Irratian. 

107.6 fm
www.ataria.eus

IRAGARKI 
LABURRAK
LAN ESKAINTZA
Garbitzaile-zaintzailea. Pertsona baten
bila nabil etxeko garbiketak egiten lagundu
eta hiru haurrrei gosaria eman eta eskolara
eramateko. Egunero izango litzake,
astelehenetik ostiralera, 07:30etik
09:30era, gutxi-gora behera. Interesatuek,
deitu mesedez 669 02 82 02 zenbakira.

• Zure iragarki laburra argitaratzeko 
deitu 943 65 56 95 telefono zenbakira, 
idatzi ataria@ataria.eushelbidera 
edo pasa ATARIA-ko bulegotik.

28 KANALA
OSTIRALA
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
12:30.Elkarrizkettap (Patricia Maraña)
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.1,2,3 Hemen da Miru!
22:30.Denbora da poligrafo bakarra
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik

URTE ASKOAN !
Dolores Artola Artola 

Istilleta Goikoa (Lizartza). 
Gaur 93 urte.

Zorionak eta urte askoan opa diogu,
hainbeste ematen digun ama eta amonari. 

Bihotz-bihotzez bere seme, 
suhi, errain eta biloben partetik. 
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