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San Joan sua
herritarrekin
egingo da
Aurten ere Tolosako sanjoanak 
ez dira ohiko moduan ospatuko;
suaren bueltan «ekitaldi
sinbolikoak» egingo dituzte

Iñigo Terradillos Gaztañaga
Tolosa

Pasa den urtean bezala, aurten
ere osasun egoerak bultzatuta,
San Joan jaiak ohiko moduan ez
ospatzea erabaki dute Tolosako
Udalak eta San Joan jaietan par-
te hartzen duten eragileek. Hori
bai, egun berezietarako, San
Joan kutsuko ekitaldiez gozatze-
ko aukera izango da.

Olatz Peon Tolosako alkateak
azaldu duenez, martxoan hasi
zen udala eragileekin biltzen;
«hasieratik argi izan dugu, aur-
ten ere, ezinezkoa dela San Joan
jaiak ospatzea». Gauzak horrela,
ekitaldi «sinbolikoak» baino ez
dituzte egingo, Andre Mari pla-
zan eta zezen plazan «prebentzio
eta segurtasun neurri guztiak zo-
rrotz jarraituta».

Ekitaldien artean San Joan
sua dago, eta iaz ez bezala, aur-
ten herritarrek ere gerturatu
ahalko dute Andre Mari plazara
parte hartzera. «Argia ikusten
hasi garen honetan, suari lotuta,
gaitzak atzean utzi eta Tolosa bi-
ziberritzeko prozesuan, garran-
tzitsua iruditu zaigu San Joan
sua herritarren parte hartzeare-
kin egitea», esan du Peonek. San
Joan sua Andre Mari plazan piz-
tuko da, San Joan bezperan,
22:30ean eta herritarrek plazara
hurbiltzeko aukera izango dute.
Plaza hesitu egingo dute, sarre-
ra-irteerak zehaztu eta tolosa-
rrek plazara sartu, sura hurbildu,
eskaintza egin edo erramua bota
eta ateratzeko aukera izango
dute. Pasa den urtean bezala la-
burra izango da, ez da ohiko eran
egingo San Joan suaren piztea,

Udaleko ordezkariak eta eragileak, Tolosako Andre Mari plazan. I.T.

EKITALDIAK
Ekainak 22, asteartea

19:00.Solstizio kontzertua, Urkizun.
Sarrera mugatua.

Ekainak 23, asteazkena

19:30.Andre Mari elizan bezperak. .
21:00.Udal Musika Banda, Udaberri
dantza taldea eta Hodeiertz abes-
batza, zezen plazan. 
22:30.San Joan sua, Andre Mari pla-
zan. 

Ekainak 24, osteguna

09:00.Diana Tolosako Dultzainero-
ekin eta Giro Arterekin. 
11:00.Meza nagusia Andre Mari eli-
zan. 
12:30.Udal Musika Bandaren eta
Txistulari Bandaren kontzertua
Udaberri dantza taldearekin batera.
zezen plazan.
16:00.Andre Mari elizan konpletak.

eta ezingo da bertan sua ikusten
geratu. Herritarrek sartu eta ate-
ra egin beharko dute, zirkuitu
baten moduan, jende pilaketarik
egon ez dadin.

EMANALDI BEREZIAK
Gainerakoan, musika protago-
nista izango da San Joan kon-
tzertu bereziekin, Solstizio kon-
tzertuarekin eta dianarekin.
Josu Artutxa Tolosako Musika
Bandako kideak bandak eskaini-
ko dituen emanaldien berri
eman du. Herriko eragileekin
batera «zerbait berezia» egiten
saiatu direla esan du. Hain justu,
Musika Banda, Udaberri dantza
taldea eta Hodeiertz abesbatzak
elkarrekin eskainiko dute saioa,
San Joan bezperan. «Urtero ikus-
ten dugun emanaldiaz gain, bes-
telako elementuak ere ikusi

ahalko dira, suarekin lotura du-
tenak».

San Joan Eguneko kontzer-
tuari dagokionez, hori ere ema-
naldi berezia izango dela nabar-
mendu du bandako kideak: «To-
losako San Joan Eguna, goizean
goizetik gauera arte zer den la-
burbiltzen saiatuko gara». Kasu
honetan, Txistulari Banda eta
Udaberri dantza taldeak hartuko
dute parte Musika Bandarekin
batera. 

Bi kontzertu horiek zezen pla-
zan izango dira ikusgai, eta ber-
tara joateko gonbidapenak jaso
beharko dira www.kulturapla-
za.euswebguneko plataforma-
ren bitartez. Ekainaren 11tik au-
rrera egongo dira eskuragarri,
eta guztira, 250 pertsonentzako
edukiera izango dute emanal-
diek. 

Udal ordezkariek eta eragileek
«zuhurtziaz eta erantzunkideta-
sunez» jokatzeko deia egin diete
tolosarrei. «Elkar zaintzeko eta
erantzunkidetasunez jokatzen
jarraitzeko garaia da» esan dute.
«Oraindik beharrezkoa da jende
pilaketak ekiditea elkar zaintze-
ko, horregatik, azken ahalegina
egiteko eskatzen diegu herrita-
rrei; gozatu lagun artean eta fa-
milian, baina neurriak errespe-
tatuz; guztiok gaude festa gogoz,
elkarrekin egoteko eta gozatzeko
grinaz, baina iritsiko dira horre-
tarako egunak eta uneak».

Sagarduik ospitalearen
kokagunea bisitatu du
Josu Artutxa Dorronsoro 

Etorkizunean eskualdeko ospi-
talearen kokagunea izango den
eremua bisitatu du, Gotzone Sa-
gardui Osasun sailburuak. Olatz
Peon Tolosako alkatea, udaleko
hainbat zinegotzi eta Osasun
Saileko hainbat ordezkari izan
dira ospitalea eraikiko den ere-
muan, Iruña etorbideko ka-
mioien aparkalekuan.

Alkateak esan du orain ema-
ten ari diren urratsak «oso ga-
rrantzitsuak» direla, eta guztiak
«elkarlanean» egiten ari direla.
Kokagune onena erabakitzeko
azterketaren ondorioen berri
eman zuten pasa den astean, eta
orain beste aurrerapauso bat

emango dutela aurreratu du:
«Plan Orokorraren azterketa
martxan jarriko dugu».

Sagarduik, bestetik, tramite
guztiak burutzen hasiko direla
azaldu du: «Zentro berriaren
hornidura zehazteko plan fun-
tzionala garatzen ari gara, ingu-
ruko biztanleen osasun arreta
hobetzen jarraitzeko. Planaren
arabera erabakiko da ospitalea
nola eraikiko den, zein itxura
izango duen eta nola banatuko
diren espazioak. Horretarako,
urtea bukatu aurretik jarri nahi
dugu martxan lizitazioa».

Asuncion klinikaren egoerari
buruz galdetuta, sailburuak
adierazi du osasun publikoak eta
osasun pribatuak «bermatzen»

dutela osasun sistema, eta beraz,
«guztiontzako eremuak izango
ditugu proiektu honi esker».
Bihar Tolosaldeko Alkateen Mu-
gimenduko kideekin izango
duen bileraren inguruan, berriz,
elkarren ideiak eta iritziak parte-
katuko dituztela esan du. «Be-
raien sentipenak eta nahiak he-
laraziko dizkidatelakoan nago,
eta nik pozez entzungo diet».

Atzo eginiko bisitaren aurre-
tik, sailburuak eta alkateak bile-
ra egin zuten, zentro berria egite-
ko konpromisoa berresteko eta
hurrengo urratsak zehazteko.
Horrez gain, Osakidetzaren etor-
kizuneko ospitalea gauzatzeko
lankidetzan jarraitzeko konpro-
misoa berretsi zuten. Olatz Peon Tolosako alkatea eta Gotzone Sagardui Osasun sailburua, atzo. J.A.
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Zaindu maite 
duzun hori! 

Amezketako familiei es-
kerrak emanez hasi nahi
dugu idatzi hau; izan
ere, jakina da, aurtengo

ikasturtea hasteko erabakia har-
tzea zeinen zaila izan den ditxo-
sozko COVID-19a dela eta. 
Ikasturtearen balorazio bat

egin asmoz zuzentzen gatzaizki-
zue. Horretarako iazko ikastur-
tea nola amaitu genuen gogora
ekarriz, bat batean haur eskola
itxi beharrean aurkitu ginelarik
martxoan, familiak behar bezala

agurtu ere egin gabe, erabateko
noraezean... Denbora aurrera
zihoan heinean, kokatuz joan gi-
nen eta haur eskolarako itzulera-
ko ideia borobilduz, pixkana
protokoloak lantzen eta haurrak
haur eskolara itzultzeko bidea
urratzen joan ginen.
Errealitate berri honek sortzen

duen kezkak ordea ez du albora-
tu aurtengo ikasturtea martxan
jartzea. 
Ikasturtea aberasgarria izan

zaigu hezitzaileoi, aukera pare-
gabea izan dugu egunerokoan
haurren beharretatik abiatuta
ikaskuntza batean murgiltzeko,
kalitatezko lanketa bat burutuz.

Herri txikietako haur eskolek
beste edozein herrietan bezalako
kalitatezko zerbitzu bat merezi
dutela sinisten dugu!
Eskerrak eman, beraz, Amez-

ketako haur eskolako familiei eta
hezkuntza komunitate osoari
guregan erakutsitako konfian-
tzarengatik eta datorren ikastur-
teari begira herriko familia be-
rriak ere animatzen zaituztegu
zuen haurrak gure proiektuaren
parte izatera, elkarren arteko
zaintza sustatuz, Ruperrek bere
kantan dioen moduan, zaindu
maite duzun hori.
Ainize Lasa eta Miren Egunez Amez-

ketako haur eskolako hezitzaileak

GUTUNA
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Jon Zubizarretari
elkartasuna adierazi
diote Larraitzen 
Aralarko Baserritar Elkarteak, Enbak eta EHNEk elkarretaratzea
egin dute; Aralar Bizirik, Landarlan eta Eguzkik Aralarren egon
daitezkeen gatazkak pisten kontuarekin ez nahastea eskatu dute   

Leyre Carrasco Abaltzisketa

Aralarko Baserritar Elkarteak,
Enbak eta EHNEk deituta elka-
rretaratzea egin zuten herene-
gun Larraitzen. Helburua Jon
Zubizarreta abeltzain eta Abal-
tzisketako alkateari elkartasuna
adieraztea zen, izan ere Aralarko
larreetan behi bat tiroz hil diote-
la salatu du. Gertakariaren au-
rrean, aipatu eragileek eta Abal-
tzisketako zinegotziek «irmo»
gaitzetsi zuten Aralarren zegoen
behia tiroz hil izana. Bestalde,
«ozen» eta «publikoki» adierazi
zuten behia tiroz hiltzea Aralar-
ko mendiko abeltzainen aurka-
ko erasoa ere badela. Era berean,
argi dute Zubizarretaren aberea
hautatzean, Aralarko mendian
diharduten baserritarren bizi-
modua eta lan baldintza duinak
izateko diharduen pertsonak «zi-
gortu» nahi izan direla, «hori bai-
ta, baserritarron bizimodu eta
lan baldintza duinak, Jonek iru-
dikatzen duena». 
Ekintza gaitzesteaz gain, dei

berezia egin zioten Enirio-Aralar
Mankomunitateari bere jabetza-
ko mendian izandako ekintza
«penagarria» gaitzetsi dezan, are
gehiago, ikusirik Abaltzisketako
alkatea Mankomunitateko jun-
tako partaide ere badela. Gaine-
ra, Mankomunitateko lursaile-

tan gertatu denez, aberearen ga-
leragatik abeltzainaren konpen-
tsazioa bere gain har dezala ere
eskatu dute. Zubizarretak elkar-
teratzera gerturatu ziren guz-
tiontzat esker hitzak izan zituen.
«Indar handia dagoela ikusita, ea
denon artean egoera hau kanali-
zatzen asmatzen dugun etorki-
zun bat izan dezagun; bai Arala-
rren, bai sektorean, baita Gipuz-
koan ere», esan zuen.
Enirio-Aralarko Mankomuni-

tateko Adur Ezenarro lehenda-
kariak, bere aldetik, jakinarazi
du  telefonoz deitu diola Zubiza-
rretari, «gertatutakoaren berri
zuzenean jakiteko». «Enirio-Ara-
larko lurretan dabiltzan anima-
liak erasotzea eta erailtzea onar-
tezina» dela esan du eta gertatu-

koa «lehenbailehen argitzea eta
behar diren neurriak hartzea»
eskatu du.

TALDE EKOLOGISTAK
Talde ekologistek ere onartezin-
tzat jo dute gertakaria. Aralar Bi-
zirik plataformak esan du hala
ere, Abaltzisketako alkateak,
beste behin Aralarren gertatzen
den guztia pisten kontuarekin
lotzen jarraitzen duela. 
Eta Landarlan eta Eguzki tal-

deek esan dute gertaera ikertu
behar dela eta ez dutela lotzen
«alkatearen pisten aldeko jarrera
eta jokaerarekin». «Aralarren al-
deko mugimendu ekologista eta
kontserbazionista osoak ez du
inoiz ekintza biolentorik bultza-
tu», esan dute.

Jon Zubizarretari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea. L.C.

INA ZEBERIO GOGOAN
Ina Zeberio lizartzarra orain 23 urte erail zuen Ertzaintzak, ti-
roz. Gernikan izan zen gertakaria 1998ko ekainaren 5ean eta
urteroko lore eskaintza egiten diote bertan. Lizartzan igande-
an egin zuten mendi irteera eta ekitaldia (irudian). ATARIA

23 positibo atzeman
dituzte ostiraletik
igandera Tolosaldean
Erredakzioa Tolosa

Joera orokorra beheranzkoa da,
baina Tolosaldearen kasuan posi-
tiboen kopuruak kezka sortzen
du oraindik. Ibarrako osasun ere-
mua gorrian dago eta badirudi
Berastegin asteburuan zehar
egon diren positiboen ondorio
izan daitekeela. Ostiraletik igan-
dera Tolosaldean 23 positibo
egon dira; Berastegin eta Tolosan
8na, Amasa-Villabonan 2 eta Al-
kizan, Anoetan, Elduainen, Iba-
rran eta Iruran positibo bana.
Egunez eguneko datuei errepa-

ratuta, 5.169 test diagnostiko egin
zituzten igandean, eta horietatik,
181 (%3,5) positiboak izan ziren.
Tolosaldean, 7 (Berastegin 5 eta
Tolosan 2) atzeman zituzten.
Larunbatean, 6.220 test eginda,

205 (%3,3) positibo izan ziren. To-
losaldean, 7 (Tolosan 3, Beraste-
gin 2 eta Anoetan, eta Amasa-Vi-
llabonan bana) atzeman zituzten.
Ostiralean, berriz, 8.105 test

egin ostean, 287 (%3,5) positibo
izan ziren. Tolosaldean, 9 (Tolo-
san 3 eta Alkizan, Berastegin, El-
duainen, Ibarran, Iruran eta Ama-
sa-Villabonan bana) atzeman zi-
tuzten.
5.000 biztanle baino gehiago

dituzten Tolosaldeko herrien ka-
suan, Tolosa kolore gorrian dago,
402ko tasarekin eta Amasa-Villa-
bona horian, 253ko tasarekin. 
Osasun eremuei begiratuta,

Ibarrakoa gorrian (624) dago, To-
losakoa laranjan (379) eta Alegia-
koa (268) eta Villabonakoa (225)
horian daude. Tolosaldeko ESIa
(316) laranjan dago. 

BABESTU DUTE 
Tolosako Asanblada Feministako kideek «gogor» salatu dute
Tolosan gertatutako eraso matxista. Ostegun iluntzeko elka-
rretaratzean «babes osoa» helarazi zioten erasoa jasan duen
emakumeari, dozenaka herritar ondoan zituztela. J.A.D.



Kirol saltsaren erregea
Shanti Zurutuza Tolosako kirolaren protagonista nagusietakoa izan zen aurreko mendeko bigarren
erdialdean; Tolosa CFko lehendakari, futbol entrenatzaile eta masajista izan zen, besteak beste 

Joxemi Saizar Tolosa

T olosaldean kirol
askotan lan
handia egin
zuen pertsonaia
da Shanti Zuru-
tuza Rezola
(Ataun 1910-To-
losa 1988). Tolo-

sa CFn lehendakari eta zuzenda-
ritzako kide hainbat alditan, fut-
bol entrenatzaile, masajista eta
prestatzaile fisikoa futbolean, pi-
lotan eta herri kiroletan, boxeo-
laria, estropadetan epaile, ehiz-
taria… baina baita dantzari eta
tango abeslari ona. Bere garaira-
ko gizon aurreratua eta ekintzai-

lea, beti laguntzeko prest zegoe-
na. 
Ataungo San Gregorio auzoan

jaio zen 1910eko uztailaren
25ean, horregatik jarriko zioten
izen hori. Zortzi senide ziren.
Bere arreba zaharrena, Ceferina,
Lucio Ibarrolabururekin ezkon-
du zen eta Tolosan ile-apainde-
gia zuten, Poca parrokia bezala
ezaguna zena. Haren bidez etorri
ziren bi anai Ataundik Tolosara.
Lucio eta Ceferinaren alaba, Est-
her, Ainhoa Arteta soprano eza-
gunaren ama zen, horregatik
Shanti Zurutuza bere aita-ponte-
koa izan zen, eta Ainhoa ilobak
bere hiletan (1988ko uztailaren
9an hil zen) abestu zion hain
gustukoa zuen Haurtxo txikia
kanta.
Txaramako Eugenia Izagirre

Guerra neskame zen Poca parro-
kia familiaren etxean, han eza-
gutu zuen eta ezkondu egin zi-
ren. Bi seme izan zituzten: Javier
eta Angel Mari, biak aski ezagu-
nak, lehena musikari eta kronis-
ta gisa eta bigarrena, Shanti kirol
dendako arduradun gisa. Josepa

arrebak taberna zuen zezen pla-
za inguruan, gero Caminos ta-
berna izan zena (gaur egun Izar-
pe taberna dagoen tokian, gutxi
gora behera), baina ez zuen fun-
tzionatzen eta ahizpa zaharre-
nak hara bidali zuen Shanti la-
guntzera, ezkonberritan. Taber-
naren atzeko patioan ilea moztu
eta zinema eskaintzen omen
zuen. Handik urte batzuetara,
1953an, Rondilla kaleko 13 zen-
bakira pasatu zen Shanti taber-
na, aurretik Maria-enea taberna
eta pentsioa izan zen lekura.
Handik gutxira, urte bereko

urrian, uholdeak izan ziren Tolo-
san, kalte ugari sortuz, batez ere
Rondilla kalean. 
Gaztetan boxeolaria izan zen

Shanti Zurutuza, «baina bere
teknikari esker irabazten zuen
borrokaldietan galtzaileak baino

okerrago bukatzen zuen, inda-
rrik ez zuelako», Javier semeak
aipatzen duenez. Horregatik utzi
omen zuen. Baina zaletasuna
mantendu zuen eta Belate auzo-
an Ataun izeneko gimnasioa ja-
rri zuen beste boxeozale batzue-
kin batera. 

BIHOTZEKO TOLOSA CF
«Saltsa guztietan ibiltzen zen, ez
zen geldirik egoten, eta deneta-
rako balio zuen», gogoratzen du
Miguel Izagirrek, Tolosa CFko
presidentea izan zenak. Herriko
futbol taldea izan zen Shantiren

kuttunena. Lehendakari, entre-
natzaile eta masajista izan zen
bertan hainbat urtetan. Presi-
dente zela, bi gertakari txar toka-
tu zitzaizkion: 1953ko urriaren
14ko uholdeak eta Berazubiko
tribuna erretzea 1955eko abuz-

tuaren 11n. Kalteei aurre egiteko,
lan ugari egin behar izan zuten
Shantik eta bere zuzendaritza-
koek. Askotan, futbol partiduen
epaileei tabernako kutxatik or-
daintzen ziela gogoratzen du fa-
miliak. Lehendakari zen ga-
raian, Real Madrid Donostiara
Realaren kontra jokatzera etor-
tzen zenean, egun batzuk lehe-
nago Berazubin entrenatzen
zuen eta Tolosan festa eguna be-
zala izaten zela gogoratzen dute
zaharrenek. Tolosa CFk izan zi-
tuen bi zoritxar horietan Real
Madrid oso ondo portatu zen,
diru dezenteko giro postala bida-
li baitzion Zurutuzari.     
«Titulu nazionala Gipuzkoan

izan zuen lehen entrenatzailea
izan zen aita», gogoratzen du Ja-
vier semeak. Eta Legazpiko Ilin-
txa eta Tolosako erregional mai-
lako taldeak entrenatu zituen,
besteak beste, «baina ez zuen
asko iraun, konpromisorik ez
zuelako hartu nahi, ehiztaria iza-
nik ehizara alde egiten zuelako
tarteka», seinalatzen du Angel
Mari semeak. 

1956. urtean Real-Athletic futbol partida, sutearen ondorengo inaugurazioan, Tolosa CFko lehendakari zela. ATARIA

Tolosa CFko
lehendakari,
zuzendaritzako kide,
entrenatzaile eta
masajista izan zen

Ainhoa Arteta 
iloba sopranoaren
aita-pontekoa zen 
eta bere hiletan 
abestu zuen
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Lan eskaintzak

Zerbitzaria.Tolosako Casa Julian ja-
tetxean zerbitzari bat behar dugu.
Interesatuek bidali zuen curriculuma
lan eskaintza erreferentziarekin
helbide honetara:
casajulian1951@gmail.com.

IRAGARKI LABURRAK



Gipuzkoako Futbol Federazio-
ko zuzendaritza taldean ere par-
te hartu zuen. Futbolaren atala-
rekin bukatzeko, hainbat txapel-
keta antolatu zituela ere aipatu
behar da. Horregatik bere bi se-
meek bide hori jarraitu zuten
haurrentzako Shanti Torneoa
antolatuz, 30 urte baino gehiago
bete dituena, gaur egun talde ba-
ten ardurapean. 

MASAJISTARIK «ONENA»
Masajeak ematen ere oso ezagun
egin zen gure gaurko protagonis-
ta. «Soldaduskan ikasi zuen, sen-
dagile katalan bati praktikante
gisa laguntzen, nahiz eta orduan
medikuek masajeak ez gomen-
datu»”, dio Angel Mari semeak.
Urte askotan aritu zen futbolari,
pilotari eta herri kirolari askori
masajeak ematen eta fisikoki
prestatzen. Eta berak erakutsi
omen zien lanbide hori Roberto
Jauregiri eta Zuaznabarri.
«Munduko masajistarik onena
zen. Ez zuelako kobratzen», ai-
patzen du seme gazteenak.
Gehienez, tarteka oilasko edo
arrautza batzuk jasotzen omen
zituen lan horiengatik. «Behin
Elgoibarko futbolari baten aita
armagileak neurrira egindako
eskopeta bat oparitu zion, seme-
ari bizkarrean egindako lesioa
oso ondo sendatu ziolako. Esko-
peta ederra da. Gordeta daukat»,
aipatzen du Javi Zurutuzak. 
Futbolzalea izanik, eta Tolosa

CFrekin zuen harremana kon-
tuan hartuta, ostegun askotan
joaten zen Berazubira masajeak
ematera, eta gero partidetan ere
aritzen zen laguntzen. Baina be-
harbada herri kiroletan nabar-
mendu zen gehien zeregin hone-
tan. Batik bat, Patxi Astibia aiz-
kolari leitzarrarekin eta
Arruitzeko Txikito korrikalaria-
rekin aritu zen, baina beste herri
kirolari askori eman zien masa-
jea: Iruntxiberri eta Irazu korri-
kalariak, Zeberio aizkolari
ataundarra, Mendizabal harri-
jasotzaile eta aizkolari adunarra,
Perurena harri-jasotzaile leitza-
rra… Eta pilotariekin ere aritu
zen: Tximela, Pierola eta Aranza-
be, besteak beste. Eta Veletako
arraunlariei ere ematen omen
zizkien masajeak. 
Gehien ibili zen herri kirolaria

Astibia aizkolaria izan zen, bera-
rekin udan herriko jaietan egiten
zituen erakustaldietan izaten
zen masajeak ematen, epaile
gisa, prestatzaile fisiko modu-
ra… Kirol hau ezagutzera eman
zuen Espainia osoan TVEko La
unión hace la fuerza programak
1964-65 denboraldian. Probin-
tzien arteko lehiaketa bat zen,
bost intelektual eta kirolari batek

Tabernan emaztea, Sabino koinatua eta langile batzuekin. ATARIA

Patxi Astibia eusten apustu baten amaieran. ATARIA

Zezen plazan Arruitzeko Txikito korrikalaria prestatzen. ATARIA

Shanti Zurutuza Donostiako Kontxa hondartzan. ATARIA

osatutako taldeak parte hartuz.
Kulturako galderetan huts egi-
ten zutenean, espezialitate des-
berdinetako kirolariaren txanda
hasten zen. Nafarroaren izene-
an, Patxi Astibia aritu zen, eta
bere lana zen minutu batean en-
bor bat moztea. Sekulako arra-
kasta izan omen zuen progra-
mak eta jende askok orduan eza-
gutu omen zuen aizkolarien
jarduna. «Ikusmin handia sortu
zuen, baina nork zuen orduan te-
lebista? Ia inork ez. Shantik bere
tabernan jarri zuen lehena, be-
rak laguntzen zuen Astibiaren
programa hura ikusteko. Sekula-
ko jendetza biltzen zen progra-
ma zenean», oroitzen du Javie-
rrek. Astibia omen zen fidatzen
zen herri kirolari bakarra, apus-
tuen mundu maltzur horretan
zintzo jokatzen zuelako.  
Arruitzeko Txikito korrikala-

ria Lasarteko hipodromora era-

man omen zuen, nazioarteko
kroserako entrenatzen zutenak
harrituta utziz. Parte hartzen ez
zioten utzi, «profesionala» zela-
ko, baina Gordon Pirie Ingalate-
rrako txapeldunarekin apustu
bat lotu zuen. Txikitok eta Mi-
guel Aldatz gipuzkoarrak irabazi
zioten ingelesari 1961ean Donos-
tiako Txofre zezen plazan 10.000
metroko lehian. 
Baina boxeoaz, futbolaz eta

masajeaz aparte, beste saltsa as-
kotan ibili zen gure pertsonaia:
ehiztari bezala Monteskura as-
kotan joaten zen Inaxio anaiare-
kin eta ehiztarien elkarteko le-
hendakaria izan zen; Orian san-
joanetan egiten ziren batel
estropadetan irteera pistolaz
ematen zuen epailea zen; dantza
egitea eta tangoak abestea zuen
gustuko; jaialdiak antolatu zi-
tuen Gorriti antzokian (Antonio
Machin, besteak beste); zekorke-
tetan Juanito Loperekin parte
hartu zuen askotan… 

TABERNA, KIROLZALE GUZTIEN
ERDIGUNEA
Eta saltsa horien erdigunea
Shanti taberna zen, noski. Euge-
nia emaztea arduratzen zen su-
kaldeaz eta hainbat zerbitzari
aritu zen bertan lanean bi seme-
ekin batera. Tertulia ugari egiten

ziren hango barran ehizaz, fut-
bolaz eta beste hainbat kontuz.
Eta astebururo kirol emaitzak
jartzen zituen bertako arbelean:
futbola, txirrindularitza... eta
soldaduskara joateko zozketaren
emaitza ere bai. Shantik eta kua-
drillak ehizatutako basurdea ere
bertan ikusgai eduki zuten, guz-
tien harridurarako. Ehizatutako
animalia disekatuak ere izaten
zituen bertan. Eta peña ugarik
zuten bertan biltokia: Ferraz (txi-
rrindularia), Maguregi (futbola-
ria), Rayo, Karramarro, Urdiña
txiki (gero elkartea sortu zuten),
Periko Alonso … Orkestina bat
ere jartzen omen zuen igandee-
tan, jendeak dantza egiteko. «Ki-
rolen batean txapelaren bat ira-
bazten zuten herriko talde guz-
tiek bazekiten txanpan botila
zutela doan Shanti tabernan»,
esaten du Angel Marik. 
Tabernaren gainean zuen fa-

miliak bizilekua eta apopiloak
ere izaten zituzten etxean jaten
eta lotan: telefonistak, irakasleak
eta bestelako langileak. Garai
hartan Madril-Irun errepide na-
gusia Rondilla kaletik pasatzen
zenez, pasarte ugari bizitu zituz-
ten tabernan: aberiarengatik
bertan egun batzuk pasatu zi-
tuen familia musulmana, Fran-
coren emaztearentzat freskaga-
rri eske etorri zen txofer ofizia-
la…

TABERNAREN KONTRAKO
ATENTATUA
Rondilla kaleko taberna fama-
tuenak egin zituen 53 urtetan ze-
har (2005ean itxi zuten), gertae-
ra tamalgarri garrantzitsua bizi-
tu zuten 1979ko maiatzaren 5eko
goizaldean: bonba jarri zuten
bertan, kalte ugari eraginez ta-
bernan eta etxebizitzan, kalte
pertsonalik izan gabe, zorionez.
Urte gatazkatsuak izan ziren eta
manifestazio ugari egiten ziren
Tolosan. «Hurrengo egunean te-
lebistan esan zuten bonba mani-
festazioak antolatzen ziren ta-
bernan jarri zutela, baina hori
gezurra da, han denetatik ibil-
tzen zen, adin, pentsaera eta kla-
se guztietakoa», diote Zurutuza-
tarrek.  Accion Nacional Españo-
la talde ultraeskuindarrak
errebindikatu zuen atentatua.
Udalak eta alderdi politiko guz-
tiek ekintza gaitzetsi zuten eta
herritar talde batek Shanti taber-
naren aldeko musika jaialdia an-
tolatu zuen zezen plazan. Han
bildutakoarekin eta jendeak
emandakoarekin taberna berri-
tu eta berriz zabaldu ahal izan
zuten. Shanti Zurutuza adinez
aurrera zihoan eta Javier semeak
hartu zuen ardura, 2005ean San
Inazio egunean itxi zen arte. 

Astibia zen fidatzen
zen herri kirolari
bakarra, apustuen
munduan zintzo
jokatzen  zuelako 

Txapelaren bat
irabazten zutenek
bazekiten txanpan
botila zutela doan
Shanti tabernan

GIZARTEA TOLOSA 05www.ataria.eus •107.6 fm 
ASTEARTEA, 2021eko ekainaren 8a



Hirugarren mailari
eutsi dio Tolosa CF-k
Gizonezkoen
futboleko talde
nagusiak
denboraldiko
helburua lortu du

Imanol Garcia Landa  Tolosa

Aurreko asteazken arratsaldean
lortu zuen matematikoki Tolosa
CF-ko gizonezkoen futboleko
talde nagusiak Hirugarren Mai-
lan mantentzea. Atzeratutako
partida jokatu zuen Berazubin
Santurtziren aurka eta puntu ba-
karra behar zuten mailari euste-
ko. Partida zail batean bina ber-
dinduz denboraldiko helburua
lortu zuten. «Oso kontentu gau-
de, urte oso osoa egin dugu, joka-
lariek sekulako denboraldia egin
dute, eta guretzako oso zaila zen
helburua bi jardunaldiren faltan
lortu dugu», esan du Mikel
Arruabarrena entrenatzaileak.
Santurtziren aurka 0-2 galtzen

joan ziren, eta gero lortu zuten
markagailua berdintzea tolosa-
rrek. «Guk puntu bakarra behar
genuen maila mantentzeko, eta
beraientzat hil ala biziko partida
zen», esan du Arruabarrenak.
«Uste dut behar gehiagorekin
atera zirela beraiek, eta gu pixka
bat erlaxatuta. Bigarren zatian
hobeto aritu ginen eta beraiek
ordaindu egin zuten lehen za-
tian izan zuten intentsitatea».

Asteburuan Durangoren aur-
kako partida izan dute tolosarrek
eta 0-2 galdu dute etxean. Tolosa
CF bigarren fase honetan jaitsie-
ra ekiditeko multzoan jokatzen
ari da, eta bigarren postuan dago
38 punturekin. Lehen lau sailka-
tuek mantentzen dute maila, eta
asteburuko jardunaldiaren on-
doren, hirugarrena da Durango
36 punturekin, laugarren Aurre-
ra 35 punturekin, Santurtzi bos-
garren 34 punturekin eta Balma-
seda seigarren 33 punturekin.
Bigarren fasean «oso ondo»

lehiatu direla esan du entrena-
tzaileak. Fasea hasterako pentsa-
tzen zuten lau partida irabazita
salbatuko zirela, eta jokatu di-
tuzten bederatzi partidetatik lau
partida irabazi, bi berdindu eta
hiru galdu dituzte. «Mutilek bi-
garren fase oso ona egin dute, eta
hori baloratu egin behar da, den-
boraldia oso gogorra delako, aur-

KIROL EMAITZAK
Areto futbola

BIGARREN B MAILA 
2D AZPIMULTZOA
19. jardunaldia 
(atzeratutako partida)
Laskorain 9
Villa de Quel 1

Sailkapena
1. Patatas Gomez Sala 41p
2. Tauste 35p
3. Villa de Quel 33p
4. Ibararte 32p
5. La Union Calatayud 28p
6. Gora Grupo Iron 25p
7. Laskorain 18p
8. Castro Urdiales 15p
9. Kukuyaga Etxebarri 12p

Hurrengo jardunaldia
Laskorain (7) 
La Union Calatayud (5) 

SENIOR MAILA 
UDABERRI TXAPELKETA 
Finala
Ordizia - Laskorain 7-1

Futbola
1. MAILA  NAZI0NALA
29. jardunaldia
Castejon 1
Tolosa CF 2

Sailkapena
1. San Ignacio 45p
2. Aurrera de Vitoria 38p
3. Oiartzun 33p
4. Tolosa CF 32p
5. Arratia 32p
6. Atletico Revellin 29p
7. Castejon 26p

8. Mulier 26p
9. Berriozar 22p
10. Logroñes 15p
11. Itaroa Huarte 9p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (4)
Berriozar (9)

HIRUGARREN MAILA
27. jardunaldia
Tolosa CF 2
Santurtzi 2

31. jardunaldia
Tolosa CF 0
Cultural Dep. Durango 2

Sailkapena
1. Lagun  Onak 39p
2. Tolosa CF 38p
3. Cultural Dep. Durango 36p
4. Aurrera de Ondarroa 35p
5. Santurtzi 34p
6. Balmaseda 33p
7. Sodupe 30p
8. Somorrostro 27p
9. Ariznabarra 24p
10. Urgatzi 11p

Azken jardunaldia
Santurtzi  (5)
Tolosa CF  (2)

Saskibaloia
1. MAILA GIZONEZKOAK 
IGOERA FASEA
Sailkapena
1. Leioa 4-2
2. Getxo 3-3
3. Fundacion Bilbao Basket 3-3
4. Redline Mekanika TAKE 2-4

ten sei talde jaisten direlako bes-
te urtetan hiru izan direnean»,
zehaztu du Arruabarrenak. Oro-
korrean «futbol polita» egin du-
tela gaineratu du eta «behar izan
den maila» eman dutela. «Muti-
lei eman behar zaie meritu guz-
tia, beraiek izan direlako parti-
detan eta entrenamenduetan
maila eman dutenak. Beraiek
dira lanetik atera eta arratsalde-
ko zortzietan entrenamendueta-
ra joan direnak astean hiru aldiz,
eta hori baloratu egin behar da».
Lehen urtea egin du Arruaba-

rrenak Tolosako talde nagusia-
ren entrenatzaile modura eta es-
perientzia «polita» izan dela
esan du. «Nire lehenengo urtea
izan da senior mailan eta asko
ikasi dut. Jokalari bezala espe-
rientzia asko pilatu dut, baina
entrenatzaile bezala ere mundu
honetan eskarmentua behar
da». 
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Lauburuko jubenilen beste lorpen bat
I. Garcia Landa  Ibarra

Bere liga irabazi ondoren, Lau-
buru Ibarrako jubenilek beste
pauso bat eman dute denboraldi
honetan, eta Madrilen egingo
den Espainiako Koparen azken
faserako sailkatu dira. Egoitza
bakarrean jokatuko da fase hori,
eta datorren ostiralean izango
dute final-laurdenetako partida.
Irabaziz gero, larunbatean fina-
lerdia eta igandean finala izango
dute.
Belabietan jokatu zuten larun-

batean final-zortzirenetako par-
tida Galdar talde kanariarraren

aurka eta 5-1 irabazi zuten ibarta-
rrek. Tentsio handiko partida
izan zen, eta norgehiagoka ez
zen guztiz apurtu bigarren zatira
arte, atsedenaldira 2-1 irabazten
joan baitziren ibartarrak. 
Oier Goikoetxea Boli taldeko

kapitainak oso pozik hitz egin
zuen neurketaren amaieran:
«Partida hau irabazteak sari han-
dia ekarri digu. Madrilera joango
gara eta ahal dugun guztia egin-
go dugu txapelketan aurrera egi-
teko». Hurrengo asteburuko fase
horretan publikoa egon ahalko
da eta espero du Lauburuko zale-
en bultzada izango dutela. «Le-

Tolosa CF-ko kideak Hirugarren Mailan mantentzen direla ospatzen. ATARIA

Lauburu Ibarrako jubenilen taldeko kideak garaipena ospatzen, larunbatean. J. I.G.L.

henengo aldia da final-laurdene-
tarako sailkatzen dela jubenilen
taldea, eta oso ilusionatuta gau-
de, eta inoiz baino motibatuago
erronka horretarako».
Aitor Arevalo entrenatzaileak

partida oso lehiatua izan zela
esan zuen: «Bagenekien oso par-
tida zaila izango zela, eta oso zu-
zen eta bertikal jokatuko zutela,
eta aurreneko minutuetan kosta
egin zaigu partidan sartzea». La-
ranbatean lortutakoarekin pozik
zeudela esan zuen entrenatzaile-
ak: «Jokalariek lan handia egin
dute urtean zehar eta hau sari
handi bat da». 
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Alegiako taldea, Ataunen aurkako kanporaketa irabazita. PATXI RENOBALES

Gomazko paletan
Tolosa eta eskuz
Alegia, Herriarteko
finalerdietara
Erredakzioa 

Lau herri eta bost talde zeuden
parte hartzen Herriarteko Pilota
Txapelketako final-laurdenetan
eta bik egin dute aurrera. Go-
mazko paletan Tolosak gutxiga-
tik lortu zuen sailkatzea, 2-1 gal-
du baitzuen Astigarragaren aur-
ka norgehiagokan. Hiruna
berdinduta geratu zen kanpora-
keta eta Tolosak hiru tanto
gehiago egin zituenez, finaler-
dietan izango da. Larunbateko
hirugarren partidan jokatu zen
tanto erabakigarria: 19-8 galtzen
ari zen Tolosa, eta tantoa lortuz
gero kanporaketa irabaziko luke,
baina galduz gero, Astigarragak
egingo luke aurrera. Azkenean
Agirre tolosarrak lortu zuen tan-
toa. Finalerdietan Azkoitia izan-
go dute aurkari.
Eskuz Alegiak lortu du Atau-

nen aurka 1-2 irabazita. Hori bai,
markagailu estuekin: kadetee-
tan 22-2 galdu, eta jubeniletan
zein nagusietan 20-22 irabazita.
Alegiarrek Oiartzun izango dute
aurkari finalerdietan.

Anoetarentzat izan zen egun
tristea. Etxean Zarautzi 1-2 iraba-
zi zieten joaneko partidetan, bai-
na kanporatuak izan ziren txa-
pelketatik, antolakuntzak «ez
aurkeztuak» bezala jarri baitzio-
ten. Anoetako pilotari bat konfi-
natuta zegoen, ez zuten ordezka-
ririk eta horregatik utzi zituzten
txapelketatik kanpo.
Eskuz final-laurdenetan zeu-

den Bidania-Goiatzi eta Tolosari
bukatu zaie txapelketa. Bidania-
Goiatzek 1-2 galdu zuen etxean,
Oiartzunen aurka. Kadeteetan 0-
22 galdu zuten, jubeniletan tanto
bakarrarengatik ere galdu zuten,
eta nagusietan garaipena lortu
zuten 22-16. Pilotariak oso gustu-
ra geratu ziren lortutako emai-
tzarekin txapelketan, eta dato-
rren urtean talde berdinak joka-
tzeko aukera izango du. Tolosak
Amezketako Larrunarri fron-
toian jokatu zituen etxeko parti-
dak Astigarragaren aurka, eta jo-
anekoetan bezala, oraingoan ere
0-3 galdu zuen. Kadeteetan 4-22,
jubeniletan 20-22 eta nagusietan
19-22 izan ziren emaitzak.

Amaiera arte borrokan
aritu da ‘Arria V.a’
Harri-jasotzea, mendi lasterketa eta aizkora lotuz sei ordu
baino lehen egiteko erronka minutu gutxi batzutan pasa da 

Leyre Carrasco  Ibarra

100 kiloko zilindro zaharrari ha-
mar jasoaldi eman, T3T mendi
maratoiaren 43 kilometroak
egin, eta hamar kanaerdiko eba-
ki sei ordu baino lehen egiteko
erronka izan zuen igande goize-
an Xabier Orbegozo Arria V.a-k.
Goizeko zortzietan Ibarrako
Emeterio Arrese plazan hasi
zuen proba, eta bertan bukatu
zuen. Minutu gutxi batzuk pasa
bazen ere, erronka bukatu arte
borrokan aritu zen Orbegozo, eta
azkenean 6.05.52ko denborare-
kin amaitu zuen.
Eguraldia lagungarri suertatu

zitzaion Orbegozori erronka bu-
rutu eta plaza jendez gainezka
betetzeko. Modu horretan, ber-
tara gerturatu ziren herritarren
babesa eta berotasuna jaso zuen
uneoro, eta amaieran, hainbat
opari izan zituen: Eider Ijurko-
ren agurra izan zen lehena; on-
doren, Ane, Markel eta Luken,
Orbegozoren hiru seme-alabak
oholtza gainera igo ziren aitari
txapela janztera; Iñaki Errazkin
pentatloilariak eta Joseba Otaegi
aizkolari ohiak bertso pare bat
abestu zizkioten; Ibarrako Uda-
laren eskutik, Igor Zapirain alka-
teak oroigarri bat eman zion; Le-
sakako Herri Kirol zaleek sanfer-
minetako zapia jarri zioten
lepoan; Maddi Perurena eta Lai-
da Perurena, Felix Perurenaren
bi alabak igo ziren oholtza gaine-
ra Excavaciones Peru enpresa-

Xabier Orbegozo ‘Arria V.a’, bere seme-alabekin. LEYRE CARRASCO

ren eskutik oroigarri bat emate-
ko; eta, azkenik, Jose Ramon Iru-
retagoiena Izeta II.a-k 100 kiloko
harria oparitu zion.

AMAITU DU AURTENGOAN
Egun «gogorra» izan zela adiera-
zi zuen Orbegozok, gozatu gabe
beti «eman da eman» aritu bai-
tzen. Uzturrerako bidean «behe-
raldi handi bat» izan zuela jaki-
narazi zuen, eta segituan erreku-
peratu bazen ere, bukaeran
berriro etorri zitzaion sufrimen-
dua: «Bolak eta koadrizepsak
hasi zaizkit gora eta gora... Ko-
meriak izan dira, baina sufrituz,

azkenean, iritsi gara». Erronka
guztian zehar, denboraren ba-
rruan bukatzeko itxaropenik ez
zitzaiola falta izan adierazi zuen
Orbegozok. Bost mintu eta 52 se-
gundo besterik ez zen pasa jarri-
tako mugatik, eta horrenbestez,
emaitzarekin «oso gustura» ge-
ratu zen.
Aurtengoak egin ditu Orbego-

zok, eta orain atsedenaldi bat be-
har duela esan zuen: «Aspertu
naiz. Abiadura hauetan ez da go-
zatzen, erritmo oso handiak bai-
tira eta kirol maila hauetan beti
sufritu egiten dut. Beraz, orain
atsedenaldi bat behar dut».

Iñaki Odriozola Lizarribar
- Gugan bego -

Ekainaren 7an hil zen, 81 urte zituela.

IZARREn jaio zinen, Iñaxio
“Izarreko rubioa”

Izarren hautsa aurrerantzean
Izango da zure altzoa

Seme-alabak: Idoia, Aitor eta Maika Irastorza; bilobak: Maddi, Xabat, Urko, Alain, Unax, eta Ai-
tor; Conchi Otamendi; anai-arrebak: Mari Tere eta Jesus (†), Mª Carmen eta Cristino, Pepi (†) eta Ja-
vier, Joxe Manuel eta Marixabel; ezkon anai-arrebak, ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideak.

TOLOSAn, 2021ko ekainaren 8an
OHARRA: Ez da hileta elizkizunik egingo eta azken agurra famili artean egingo zaio. Gorpu beila TOLOSAko

VASCONGADA Ehorzketak  beilatokian egongo da, gaur 09:30tatik 13:00tara eta 15:30tatik 20:00tara.



Aurtengoan egin dute

Urteroko ohitura berreskuratu, eta Erromeri Eguna egin dute
Lizartzan; 3 urtetik 35 urtera bitarteko herriko 40 dantzari 
inguruk hartu dute parte, frontoian egin duten emanaldian 

Imanol Garcia Landa Lizartza

P asa den urtean ezin
izan zuten Erromeri
Eguna antolatu Lizar-
tzan, osasun egoera-
gatik, baina, aurten,

«formatu berezian» izan bada
ere, egin dute. Herriko Otsolar
dantza taldeak emanaldia eskai-
ni zuen larunbat eguerdian, eta
iluntzerako, berriz, kontzertua
izan zuten eguna borobiltzeko.
«Oso gustura» azaldu zen

eguerdiko erromeria amaitzean
Malentxo Arrospide, Otsolar
dantza taldeko kidea: «Aurten,
behintzat, zerbait egin dugu.
Talde txikitan entseguak egiten
aritu gara, eta ikasturte amaiera-
ko lana nolabait azaldu nahi ge-
nuen, saiakera egin dugu eta
ondo atera da. Neurriak hartuta,
gauzak egin daitezke, eta ezin
gara gelditu ezkutatuta. Gure
kultura, gure ohiturak eta gure
festak aurrera atera behar dira
nola edo hala, eta horregatik ani-
matu gara».
Dantza emanaldia plazan egin

nahi zuten, baina euria egin ahal
zuela eta, azkenean frontoian
egitea erabaki zuten. 40 dantzari
inguruk parte hartu zuten, 3 ur-
tetatik hasi eta 35 urtera bitarte-
koak. «Ekitaldiarekin gustura
geratu gara. Ikusi da taldean
daudenak gogotsu eta indarrare-
kin daudela», esan zuen Arrospi-
dek. 
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Deialdiak

Anoeta.Anitz dantza taldearen
ikuskizuna. LH1eko ikasleak,
17:45ean, Mikelasagasti auditorioan. 
Berrobi.Argazki lehiaketako era-
kusketaren irekiera, liburutegian.
Gaia: lehen sektorea. 
Ikaztegieta.Wikipedian editatzen
ikasteko saioa antolatu du Tolosal-
depedia ekimenak. Balioanitzeko
gelan, 18:30ean. Norberak bere or-
denagailua eraman beharko du.
Tolosa.Energia berriztagarriak –
plaka fotovoltaikoak etxe komuni-
tateetanhitzaldia, 18:30ean, udale-
txean. Etxebizitza kolektiboetan
instalazio fotovoltaikoak egiteko
kontuan hartu beharreko gaien in-
guruan hitz egingo dute.
Zizurkil. El nervio optico liburua az-
tertuko du irakurle taldeak, Monica
Leivaren gidaritzapean. Plazida
Otaño liburutegian, 18:00etan. 

28 KANALA
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
15:00.Elkarrizkettap (Aritz Galarra-
ga)
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Sormenetik Kai Nakai eta Oi-
zeder Mayoren eskutik  
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09:00. Pasahitza. Magazina Asier
Imazek gidatuta. 
15:00. Amalurra. Ingurumenari bu-
ruzko saioa, Imanol Garciak gidatuta.

16:00. Zebrabidea. Arrosa sareko
irratien artean eginiko magazina.
20:00. Kantazgora. Eskualdeko
musikarien proposamenak.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.C. Bronte. Ko-
rreo kalea, 20.  943 67 60 13.
TOLOSA. Gauekoa. L. Azpiroz. Larra-
mendi kalea, 6.  943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro eguzkitsua. Egun
osoan zehar goi-hodei ba-
tzuk agertuko badira ere,

hauek ez dute trabarik egingo eta
eguraldi eguzkitsuaz gozatu ahalko
da. Azken orduetan behe-hodei ba-
tzuk sartuko dira, baina inolako on-
doriorik gabe. Haizeak goizean ipar-
ekialdetik joko du, arratsaldean ipar-
mendebaldetik finkatuko delarik.
Tenperatura igo eta 27-28 graduan
joko du goia.  

Bihar.Giro ederrak jarraipe-
na izango du. Goizean behe-
hodei batzuk ikusiko dira,

baina eguerdirako garbitu eta arra-
tsaldean eguraldi eguzkitsua nagusi-
tuko da. Haizeak ipar-mendebaldetik
joko du eta tenperatura bizpahiru
gradu jaitsiko da, 24-25 graduan joz
goia.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.Goain helduak dantzan, eta behean, gaztetxoak, larunbatean Lizartzan. I. G.L.

ZORION
AGURRAK
Urtebetzeak, urrezko ezteiak,
ezkontzak, jaioberriak...
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