
Elkano euskal
planisferioa
aurkeztuko
dute ostiralean
Alkizan
Euskara hutsez eta Euskal Herriko
latitudean egindako lehena da; hilerri
ondoko informazio gunean egingo
dute ekitaldia, eta gaueko behaketaz
gozatzeko aukera ere izango da //5

TOLOSALDEA ONDAREAREN EKITALDIAK, TOLOSAN ETA ALKIZAN  //5

TOLOSALDEA
GIRO POLITA
Et Incarnatus orkestraren kontzertuaz gozatu dute elduaindarrek ingurune
ederrean, eta Zizurkilen, Meloren asteburuaren barruan, hamaika ekitaldi izan
dituzte; festarik ez, baina, kultur jarduerek goxatu dute giroa bi herrietan //4
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traineruak
laugarren egin
du  Kontxako
Banderan 

Bigarren jardunaldian
gozatu egin zuten
eskualdeko arraunlariek,
eta asteburuan jokatuko
den igoera fasera 
begira jarri dira //7

Bi greba egun deitu
dituzte adinekoen
egoitzetako egoera
«larria» salatzeko 
ELA eta LAB sindikatuek Gipuzkoako helduen
egoitzetako egoera ezagutarazi eta irtenbidea
emateko hilaren 23an eta 24an grebarako deia 
egin dute; egoera «jasanezina» dela diote //3

Otaegi eta
Errazkin
Euskal
Pentatloiaren
finalean dira

Bigarren denborarik onena
egin zuen zizurkildarrak
larunbateko kanporaketan
eta hirugarren sailkatu zen
tolosarra; finala irailaren
25ean jokatuko dute //6

Olanok eta 
Ait Chaouk
irabazi dituzte
Axari Traileko
bi probak

Proba motzean mendi
lasterkari billabonatarra
izan da azkarrena, 
eta luzean, berriz, 
lehen postuan amaitu
zuen altzotarrak //6



Sultana Haya eta bere
familiari elkartasuna
adierazi diote Tolosan 
Tolosaldea Sahararekin elkarteak deituta, ekintzaile
sahararra eta bere familia sufritzen ari diren egoera gogorra
salatu dute Trianguloa plazan egin duten elkarretaratzean 

Leyre Carrasco Tolosa

300 egun baino gehiago igaro
dira jada marokoar «erregime-
naren aldetik setioa eta jazarpe-
na» jasaten ari dela Sultana
Haya ekintzailea eta bere fami-
lia. Hala azaldu du Tolosaldea
Sahararekin elkarteak, eta egoe-
ra salatzeko elkarretaratzea
egin zuten ostiralean Tolosan.
Elkarteak esan duenez, Men-

debaldeko Saharako lurralde
okupatuetan gehien ezagutzen
den ekintzaile sahararretako
bat da Haya; «marokoar okupa-
tzaileen aurka bere lurraldea-
ren alde ari da borrokan, eta
2020ko azaroaren 13tik, gerrara
itzuli ziren egunetik, Hayak
bere etxea liberatutako lehen
etxea zela esan eta polizia maro-
koarraren jazarpena ari da jasa-
ten bere etxe inguruan».
Geroztik, ekintzailea eta bere

familia tratu txar fisiko eta psi-
kologikoak pairatzen ari direla
adierazi du Tolosaldea Sahara-
rekin elkarteko lehendakaria
den Alazne Ruizek: «Giza esku-
bideen defendatzaileak eta bere
familiak etxe-atxilotze agindua
dute, hau legezko oinarririk
gabe ezarri zietelarik. Polizia-
ren kotxeak Haya familiaren
etxeko ataria blokeatzen ari
dira, eta militar eta polizia ma-

rokoarrek beste ekintzaileen eta
lagunen bisitak oztopatzen diz-
kiete. Behin baino gehiagotan
egin diete eraso Haya ahizpei,
eta polizia marokoarra euren
etxean indarrean sartu da, ber-
tan zegoena puskatu eta lapur-
tzera. Jipoitu egin dituzte, bor-
txatu, kakaz bete eta likido toxi-
koa bota, eta COVID-19arekin

kutsatu dira eta medikurik gabe
daude».
Bada, egoera salatu zuten el-

karteko kideek ostiralean egin
zuten elkarretaratzean, eta ber-
tan administratzaile egitekoa
duen Espainiako Gobernuari
bere erantzukizuna bete eta
Sultana Haya eta bere familia
babestu ditzan eskatu zuten. 

Ostiral arratsaldean egin zuten elkarretaratzea, Tolosako Trianguloan. L.C.
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Azken arnasera arte
lanean 

L ehenik eta behin gure be-
sarkadarik sentikorrena
Pili, Unai, Arritxu eta ger-
tukoenei.

Bere izenean gauzak erdipurdi
esatea ez liguke barkatuko beraz
saiatuko gara idatzitxo honetan
gauza batzuk argi eta garbi esa-
ten. Azken arnasera arte lanean
jarraitu zuen gure herri txiki ho-
nek munduan leku bat izan de-
zan, bere ahots propioarekin,
hau da, bere buruaren jabe den
herri bat amestu eta borrokatu
zuen Pakok.
Pakoren haurtzaroa eta gazta-

roa terroreak, tristurak eta zapal-
kuntzak markatu zituen, hitz ba-
tean tunel estu eta ilun batean
eman zituen. Gure herria herri
bezala asimilazio prozesu bortitz
batean murgildurik zegoen, mi-
litar, guardia zibil, polizia, ban-
kero eta aberatsak, eliza katoli-
koaren ezinbesteko laguntzare-
kin, jaun eta jabe ziren. Gure
burmuinetan barne barneraino
sartuak genituen. Askatasun eta
eskubide guztiak debekatuak
zeuden, hizkuntza desagertzear
zegoen (baita herririk euskaldu-
nenetan ere) eta erdara zen na-
gusi, gure kultura desagertzear
zegoen, langileen esplotazioa az-
ken muturreraino eramana zen,
eskoletan txiki txikitatik Espai-
niako ereserkia kantatzera be-
hartuak goiz goizetik... 
Egoera hartatik askatu beha-

rra zegoen, kantak dioen bezala
ezpata altxa eta hortz zorrotzak
erakutsi, ez zegoen beste aukera-
rik. Pakok bizi izan zuen pasar-

tea gure historian ahaztu ezina
da guretzat eta baita ondorengo
belaunaldientzat ere. Gure his-
toriako momenturik eder, abe-
rats eta zoragarrienetako bat bizi
izan zuen, gogorra bezain aska-
tzailea. 
Gaur Euskal Herria bere bu-

ruaren jabe izateko inoiz baino
gertuago baldin badago, Pako
bezalako milaka eta milaka per-
tsonen determinazio, eskuzabal-
tasun eta maitasunari esker izan
da. 
1969an, frankismopean, EGI-

ko militante izateagatik atxilo-
tua izan zen, ikurrina toki publi-
koetan eskegi eta propaganda
abertzalea zabaltzeagatik. 1980.
urtean berriz, ETAri laguntza
ematearen akusaziopean atxilo-
tu zuten Herri Batasunako zine-
gotzi zelarik; frankismo osteko
lehen legegintzaldi hartan lan
ugari zegoen herrian. Ikastolen
alde, langileen eskubideen alde,
presoen eskubide eta askatasu-
naren alde aritu zen bere bizitza
osoan. Pakoren ekarpena herri
honen askatasun borrokari, ez
da eskudirutan ordaintzen dena.
Hemen eta munduko edozein

txokotan, zapalduen eskubideak
eta askatasuna, borrokatuz, bo-
rrokatuz eta borrokatuz lortzen
dira. Ez dugu zalantzarik hori
dela pertsonak egin dezakeen
gauzarik ederrena eta Pakok
ekarpen horixe utzi zigun.
Har ezak merezitako atsede-

na, Pako, ziur Euskal Herriko
Amalurrak emango dikela.
Agur eta ohore Pako.

Bittor Etxeberria, Gillermo Ezeiza,
Manuel Lizartza eta 

Jose Manuel Artola  Ibarra

GUTUNA

Herrian izandako
eraso homofoboak
gaitzetsi ditu udalak
Herritar orok bere «afektibitatea eta
sexualitatea askatasunez bizitzeko
eskubidea» berretsi du; biktimei eta 
haien gertukoei babesa adierazi diote

Erredakzioa Ibarra

Duela egun batzuk Ibarran hain-
bat eraso homofobo izan zirela
salatu zuen pasa den astean, To-
losaldeko Itaia antolakundeak.
Horren aurrean, Ibarrako Uda-
lak adierazi du «erabat gaitzes-
ten dituela jarrera onartezin ho-
riek». 

Era berean, «herritar orok bere
afektibitatea eta sexualitatea as-
katasunez bizitzeko eskubidea»
berretsi du, eta «genero izaera
ala sexu orientazioa libreki bizi-
tzearen alde» konprometitu da.
Hori horrela, erasoa jasan duten
biktimei, haien senideei eta ger-
tukoei elkartasun eta babes osoa
agertu die udalak. 

Bidasoara irteera
antolatu du 
Bizi Nahi elkarteak
IBARRA // Irailaren 25erako egun
osoko irteera prestatu du Bizi
Nahi adinekoen elkarteak. Irun,
Bera eta Hondarribia bisitatuko
dituzte, eta dagoeneko zabalik
da izena emateko epea. Irteera-
ren prezioa 20 eurokoa da bazki-
deentzat; eta bazkide ez dire-
nentzat 30 euroko kostua izango
du txangoak. Izena emateko
epea zabalik dago. Urriaren 2tik
8ra Zamorara bidaia kulturala
egingo dute.

Irailaren 24an izango
da ‘Maixabel’ filmaren
estreinaldia, Tolosan
TOLOSA // Tolosako Udalak irai-
lerako zine egitarau esangura-
tsua antolatu du, kalitatezko
ekoizpenekin. Iraileko zinema
saioei dagokienez, «aniztasuna»
nabarmendu du udalak. Guztie-
tan azpimarragarriena, Iciar Bo-
llainek zuzendutako Maixabel
filma. Tolosan filmaren estrei-
naldi berezia egingo dute, iraila-
ren 24an, 19:00etan hasita. Do-
nostiako Zinemaldiko Sail Ofi-
zialean lehiatuko da Maixabel. 

Sureuskadi enpresak
kudeatuko du
kiroldegiko harrera
ANOETA // Sureuskadi enpresak
kudeatuko du Abraham Olano
kiroldegiko harrera zerbitzua
aurrerantzean. Esleipen proze-
suan aurkeztu zen enpresa. Ki-
roldegiko harreran lanean ariko
diren langilean aurretik zeude-
nak izango dira. Zerbitzua ema-
teagatik enpresak urtean
72.116,16 euro jasoko ditu. Hasie-
ra batean urtebeterako izango
da kontratua, beste bi urtez luza-
tzeko aukerarekin. 



Bost positibo
atzeman dituzte
ostiraletik
igandera  
Osasun Sailaren datuen arabera, 
Anoetan bi eta Asteasun, Ibarran eta
Iruran positibo bana atzeman dituzte; 
Labi batzordeak bilera ostiralean egingo du 

Erredakzioa

COVID-19an positibo emandako
herritar kopuruak azken egune-
tan beherakada txikiak izan ditu,
eta ostiralean bezala igandean
ere ez zuten kasurik atzeman To-
losaldean. Osasun Sailaren da-
tuen arabera 3.668 test diagnos-
tiko egin zituzten, herenegun,
eta horietatik 119 positiboak izan
ziren (%3,2). baina Tolosaldean
ez zen positiborik izan.
Larunbatean, 4.364 test diag-

nostiko egin zituzten, eta horie-
tatik 186 positiboak izan ziren
(%4,3). Tolosaldean positibo ba-
karra izan zen, Anoetan, hain
justu. Ostiralean, 4.794 test diag-
nostiko egin zituzten, eta horie-
tatik 234 positiboak izan ziren
(%4,9). Tolosaldean lau izan zi-
ren positiboak: Anoetan, Astea-
sun, Ibarran eta Iruran bana.
5.000 biztanle baino gehiago

dituzten Tolosaldeko herrien ka-
suan, Amasa-Villabona (118) eta
Tolosa (113) kolore horian daude.
Osasun eremuei begiratuta, Ale-
giakoa (148), Ibarrakoa (229), Vi-
llabonakoa (175) eta Tolosakoa
(105) kolore horian daude. Tolo-
saldeko ESIa (160) ere kolore ho-
rian dago.

Ospitaleen egoerari dagokio-
nez, COVID-19aren ondorioz 26
pertsona ospitaleratu zituzten
herenegun,  COVIDa duten 57
pertsona ZIUn daude, eta 170
pertsona daude ospitaleetan.

LABIREN BILERA, OSTIRALEAN
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan
pandemia kontrolatze aldera
neurri murriztaileak ezartzen di-
tuen Labi batzordeak bilera egin-
go du ostiralean, egoera aztertu
eta indarrean izango diren
arauak zehazteko. Eusko Jaurla-
ritzako eledun Bingen Zupiriak
neurriak samurtzeko asmoa ira-
garri du.

GAZTEAK ETA ERTZAINTZA
Tolosaldeko Gazte Koordinado-
ra Sozialistak jakinarazi du la-
runbatean, Anoetan eta Tolosan
Ertzaintza «oldartu» zela. «Ho-
nakoak, azkenaldian etengabe
errepikatzen ari diren gazteon
aurkako kriminalizazio gertaera
moduan hartu behar dira», esan
du. Gaineratu du COVID-19aren
testuingurua aitzaki hartu dute-
la «gazteak sumisioan eta obe-
dientzian hezteko», eta asmoa ez
dela gazteen segurtasuna eta
osasuna bermatzea.

Gipuzkoako adinekoen
etxeetan beste bi greba
egun egitera deitu dute
ELA eta LAB sindikatuek Gipuzkoako helduen egoitzetan
bizi duten egoera «larria» salatuko dute hilaren 23 eta 24an;
hitzarmenaren aldeko borroka hasi zutela 252 egun dira 

Erredakzioa

Gipuzkoako helduen egoitzeta-
ko egoera «larria» ezagutarazi eta
lehenbailehen irtenbidea eman
behar zaiola aldarrikatzeko gre-
barako deia luzatu dute ELA eta
LAB sindikatuek. Bi sindikatuek
ostiralean eman zituzten ezagu-
tzera lanuztera deitu dituzten bi
egunak: hilaren 23a eta 24a. 
«Guztira 252 egun hitzarme-

naren aldeko borroka hasi zene-
tik», azpimarratu du ELA sindi-
katuak. LAB sindikatuak bere al-
detik, greba deialdi hau
langileek aspalditik martxan
daukaten borroka prozesuaren
jarraipena dela esan du, eta baita
pasa den urtarrilaren 26an eta
martxoaren 4an zaintza zerbi-
tzuetako langileek, erabiltzaile-
en senideekin eta bestelako mu-
gimendu sozialekin egindako
borroka egun bateratuen jarrai-
pena ere. 
Osasun larrialdia dela eta, ja-

danik «larria» zen egoera «jasa-
nezina» bihurtu dela Gipuzkoa-
ko nagusien egoitza gehienetan
salatu dute. «Gehiegizko lan-kar-
gak eta egoiliarrei behar duten
atentzioa eskaintzeko denbora
falta, soldata-arrakalak egoitza
berean edota lan berbera egiten
duten sektoreko langileen arte-
an, egutegietan egiten diren
etengabeko aldaketak, opor egu-
nez gozatzeko oztopoak, lanpos-
tuen egonkortze eza edo justifi-
kaziorik gabeko kaleratzeak, ba-
lorazio psikosozialik ez egitea,
protokoloen eta segurtasun-iriz-
pideen etengabeko aldaketak...
Langileen eskubideen urraketen
adibide argiak dira guzti hauek»,
azaldu du LAB sindikatuak.
Sektoreak aurkeztu duen mo-

bilizazio berriaren aurrean,
ELAk salatu du Gipuzkoako
Foru Aldundiak «langileen eska-
erak errefusatzen» jarraitzen
duela: «Nahiz eta egoera gero eta
larriagoa izan, langile homolo-
gatuen faltagatik eta lan-karga
jasanezinengatik».
Gatazkak hiru urte bete ditue-

la dagoeneko ekarri dute gogora,
eta Gipuzkoako Foru Aldundiak
uko egiten diola langileekin bil-
tzeari: «Pentsaezina eta onarte-
zina da gobernu demokratiko
batek gatazkan dauden langilee-
kin biltzeari uko egitea, are
gehiago hain oinarrizkoa den
zerbitzua eskaintzen dutenean»,
kritikatu du ELA sindikatuak.

Gipuzkoako Foru Aldundia-
ren eta Patronalaren erantzuki-
zun «osoa» nabarmendu du 
LABek, «irtenbideak bilatzetik
urrun, urgentziazko egoera hau
betikotzen ari direlako». «Elite
ekonomikoaren irabaziak han-
ditzea edota gastu sozialaren gu-
txitzea lehenesten dituzte, langi-
leen lan baldintza duinak edota
egoiliarren kalitatezko zaintza

zerbitzuak bermatzetik urrun.
Bestela, nola uler daiteke diru
publikoz finantzatutako enpresa
pribatuek zaharren zaintza la-
nak baliatuz dirua egiten jarrai-
tzea?», gaineratu du LAB sindi-
katuak. Negoziazio kolektiboa
berraktibatu eta gatazka hau
desblokeatzeko momentua dela
uste dute, eta Administrazio Pu-
blikoari zein Patronalari langile-
ek «merezi duten» errekonozi-
mendu sozial eta ekonomikoa
emateko eskatu die. 
ELAk uste du aldundiak gu-

txietsi eta umiliatu egiten ditue-
la pandemiaren garaian bizia
arriskuan jarri duten langileak:
«Pertsona ahulenen bizitza eta
heriotza zaintzen ditugu, baina
gizartea kudeatzen dutenek
abandonatu egin gaituzte; zain-
tza negozio hutsa bihurtu da. Al-
dundiak nahiago du ehorztetxe-
ekin eta putreekin negoziatu gu-
rekin baino», azpimarratu dute.
Zinemaldiarekin bat egiten

duten bi lanuzte horietan, Zain-
tzaldia ekimena egingo du
ELAk, Donostian. Honela, elka-
rretaratzeak eta protestak egingo
dituzte, eta sektoreko langileek
zahar egoitzetan bizi duten pre-
karitate egoera sozializatuko
dute, bai langileek, eta baita
zaintzak jasotzen dituzten adi-
nekoek ere. 

Erresidentzietako langileek ekainean greba egin zuteneko une bat. JOSU ARTUTXA
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«Elite ekonomikoaren
irabaziak handitzea
eta gastu sozialaren
gutxitzea lehenesten
dituzte»
LAB SINDIKATUA

«Zaintza negozio 
hutsa  bihurtu da.
Aldundiak nahiago 
du ehorztetxeekin eta
putreekin negoziatu»
ELA SINDIKATUA

Tolosako kaleetan Ertzainak, gazteak sakabanatzen. TOLOSALDEKO GKS



Festa giro
bikaina
asteburuan
Elduainen zuzeneko musikaz
gozatu dute ingurune paregabean,
eta Zizurkilen Meloren asteburuan
ekitaldi ugari izan dituzte

Erredakzioa 

Herriko festarik ezean, kultur eta
kirol ekitaldiez gozatzeko aukera
izan ohi dute herritarrek azken
boladan, eta horrela izan da ira-
gan den asteburuan Elduainen
eta Zizurkilen.
Elduainen, esaterako, Sales

baserriko belardian emanaldia
eskaini zuen herenegun Et In-
carnatus orkestrak, eta jendetza
bildu zen, musikaz nahiz natu-
raz gozatzeko asmoz. Emanal-
dian, gainera, orkestrako kidee-

kin batera musikari gonbidatuak
ere aritu ziren, Iñaki Dieguez,
Gorka Benitez eta Xabier Berasa-
luze Leturia, kasu.
Zizurkilen, bestalde, Meloren

asteburu kulturalaren barruan
marrazki eta argazki lehiaketa
egin zuten. Marrazki lehiaketako
irabazleak Iraia Arribilaga,
Amets Zaldua, Gari Zabalo eta
Lur Unanue izan dira. Argazki
lehiaketari dagokionez, bigarre-
nez irabazi du Maider Zunzune-
gi zizurkildarrak, Zizurkil Goiko
bidean ateratako argazkiarekin.

AMAIERA BEREZIA EMAN DIOTE AZKEN BISITA GIDATUARI
Agurtzane Garmendia herritarrak gidatuta, uztailaren erdialdean hasi eta igandera arte aritu dira larunbat arratsaldeetan eta igande eguerdietan bisita gida-
tuak egiten Amezketan. Igandekoa izan zen azkena, eta sorpresaz beteriko amaiera eman nahi izan zioten aurtengo Argi galduaren bila bisitari. Hain zuzen,
Jokin Altuna amezketar pilotaria izan zen bertan, eta bi pilota zozketatu eta argazkiak sinatuta banatu zituen bisitarien artean. LEYRE CARRASCO

Goian, Elduainen, Et Incarnatus orkestraren kontzertua. Behean, Zizurkilen argazki eta marrazki lehiaketako sarituak. L .C.
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«Poliki-poliki
zerua ezagutzen
hasteko gida lerro
batzuk eman 
nahi ditugu»

VIRGINIA GARCIA
ARANZADI ELKARTEA

Aranzadi zientzia elkarteko As-
tronomia saileko zuzendariak
planisferio bat zer den eta nola
erabili behar den erakutsiko du
Alkizan datorren ostiralean an-
tolatutako saioan.
Zer da planisferio bat?
Planisferio bat zeruko mapa bat
da. Bertan azaltzen da zeruan

ikusi dezakegun gehiena. Ilargia
eta planetak ez dira bertan ager-
tzen, mugimendu propioa dau-
katelako. Kontua da zeruko ma-
pak nahikoa bereziak direla,
kontuan hartu behar baitugu
planeta batean gaudela eta mu-
gimenduan gaudela. Planeta
non kokatuta egon, horren ara-
bera aldatuko da zeruan ikusiko
duguna. 
Erraza al da erabiltzen?
Bai. Mapari eguna eta ordua
adierazi behar zaizkio eta or-
duan erakusten digu zeruan une
horretan ikus dezakeguna. Era-
bilera sinplea da. Egia da, ohitu-
ta ez dagoen jendeak aldi berean
informazio gehiegi jasotzen ari
denaren irudipena izan dezakee-
la. Guk zeruaren mekanika ho-
beto ulertzeko azalpenak eman-
go ditugu ostiraleko saioan.
Konstelazioak zer diren eta as-
tronomian zertarako erabiltzen
ditugun azalduko dugu eta pla-
nisferioa bera nola erabili espli-
katuko dugu. Helburua ez da
konstelazio guztiak egun batean
ikastea. Oskarbi dagoenean,
gora begiratu eta poliki-poliki ze-
rua ezagutzen hasteko gidalerro
batzuk eman nahi ditugu. Astro-

nomiak duen gauza ederreneta-
koa da geroz eta gehiago ikasi or-
duan konturatzen zarela zeinen
gutxi dakizun zeruan dagoenaz. 
Ezjakintasun handia suma-
tzen duzue gaiaren inguruan?
Dezentekoa. Ez da ezjakintasuna
bakarrik, askotan astronomia
eta astrologia nahasten dira eta
hori guretzat larria da. 
Behar bati erantzuten dio eus-
kal planisferioak?
Bai. Guk dakigula behintzat eus-
karazko lehenengoa da. Planis-
ferioa astronomian asko erabil-
tzen den tresna bat da eta guk
saioak antolatu ditugunean era-
bili dugun materiala beti izan da
erdarazkoa. Beharra ikusten ge-
nuen euskarazko planisferio bat
sortzeko eta behin saltsa horre-
tan sartuta, hemen kokatutakoa
egitea erabaki genuen. Normale-
an hemen erabiltzen ditugun
planisferioak 40 latitudekoak
dira. Gure planisferioa egiten ha-
sita, hemengo latitudean kokatu
dugu, 43.ean. 
Planisferioa paperean atera-
tzea erabaki duzue. Zergatik? 
Berez formatu digitalean aplika-
zio asko daude eta nahiko ondo
dabiltza. Hala ere, nik akats txiki

bat ikusten diet. Mugikorraren
iparrorratzarekin funtzionatzen
dute eta iparrorratzek ez dute
beti ondo funtzionatzen. Ondo
dabilenean erabilgarria da, bai-
na iparrorratza fin ez dabilenean
zeruan ez dagoen zerbait erakus-
ten dizu aplikazioak. Niri asko-
tan gertatu izan zait. Horregatik
erabaki dugu paperezko forma-
tuan egitea, inoiz ez duelako
akatsik ematen. Oso formatu po-
litean egina dago gainera.  
Zer behar da gaueko behaketa
bat egiteko?
Zerua garbi egotea da baldintza
bakarra. Euskal Herria ez da to-
kirik egokiena gaueko behaketak
egiteko, askotan zerua lainotuta
egoten delako eta argiaren ku-
tsadura handia delako gure in-
gurunean. Baina, zerua garbi da-
goenean aparteko lekuren bate-
ra joan eta zeruaz gozatzeko
aukera dugu. 
Kontentu al zaudete planisfe-
rioak izan duen  zabalkundea-
rekin?
Bai. Harrituta gaude. Lehen edi-
zioa amaitu da eta bigarrena
martxan jarri dugu. Nahi genuke
urriaren bukaerarako kalean
egotea.

Tolosan eta
Alkizan egingo
dira aurten
ondarearen
jardunaldiak 

Ondarearen Europako
Jardunaldien barruan
bisita gidatuak, tailerrak
eta txotxongilo emanaldia
izango dira, besteak beste 

Erredakzioa

Ondarearen Europako Jardunal-
dien VI. edizioa Gipuzkoako 31
udalerritan egingo da aurten
Guztion ondarea, denok parte.
Ondare irisgarri eta inklusiboa
lelopean. Programan ondarea
pertsona guztiei hurbiltzeko mo-
duko kultura ekitaldiak antolatu
dituzte. «Helburua da informa-
zioa ahalik eta modu argienean
ematea, gizarte talde jakin ba-
tzuei gure kultura ondareaz go-
zatzea eragozten dieten oztopo-
ak ezabatzeko», esan dute anto-
latzaileek.
Tolosako Topic museoan ikus-

men eta entzumen urritasuna
duten pertsonentzat bisita gida-
tua egingo dute urriaren 16an. Bi
bisita egingo dituzte bata gazte-
laniaz eta bestea euskaraz. On-
doren, 16:30ean ikusmen eta en-
tzumen urritasuna duten pertso-
nentzat bideratuta txotxongilo
sormen tailerra izango da. Amai-
tzeko, 18:30ean Topic-en La
Puntual konpainiarenEl Patito
Feo txotxongilo emanaldia izan-
go da. Audio deskribapen eta zei-
nu hizkuntza bidez egokituko da
saioa, mota guztietako ikusleek
goza dezaten.

ALKIZAN BI AUKERA
Alkizako Udalak ere parte hartu-
ko du Ondarearen Europako Jar-
dunaldietan. Alde batetik, urria-
ren 23an, 10:00etan baserri pai-
saia ezagutu eta ulertzeko bisita
gidatua egingo dute. Entzumen
arazoak dituzten pertsonentzat
egokituta egongo da eta horreta-
rako zeinu hizkuntzako inter-
prete zerbitzua eskuragarri
egongo da. Bestalde, urriaren
2an, 16an eta 30ean, bisita gida-
tuak egingo dira Tourseko San
Martin elizara. Orain gutxi arte
bisitarientzat itxita egon da he-
rriko eliza eta aurten erretaula
ederra eta gainerako altxorrak
erakusteko zabalduko dute.
Alkizako bi ekimenetan izen

emateko kultura@alkiza.eus
helbidera idatzi beharko da edo
whatsappa bidali beharko da
688 60 44 66 telefonora. 

Planisferioaren aurkezpena eta
gaueko behaketa egingo dituzte 
Fagus Alkiza interpretazio zentroak ostiralerako antolatu du saioa hilerri
ondoko gunean eta parte hartu nahi dutenek aurrez eman beharko dute izena 

Jon Miranda Alkiza

Elkano euskal planisferioaren
aurkezpena egingo dute ostirale-
an Alkizako hilerri ondoko infor-
mazio gunean. 19:30ean zeruko
maparen aurkezpena egingo
dute eta 21:00etan gaueko beha-
ketaz gozatzeko aukera izango
dute parte hartzaileek. Virginia
Garcia Aranzadi zientzia elkarte-
ko Astronomia saileko zuzenda-
riak emango ditu azalpenak eus-
karaz. 
Aranzadik Elkano euskal pla-

nisferioa aurkeztu zuen uztaile-
an. Euskara hutsez idatzitako eta
Euskal Herriko latitudean koka-
tutako lehena da, 43 graduko
ipar paraleloan. Planisferioak ez
du soilik Euskal Herriko zerua
behatzeko balio. Hiruzpalau gra-
du iparralde edo hegoalderago
behaketak egiteko ere balioko
du, besteak beste, Madril, Paris,
New York edo Pekinerako. Aran-
zadik Elkano fundazioarekin ba-

tera egin du argitalpena, marinel
getariarrari keinu bat eginez. 
Ostiraleko aurkezpenean eta

gaueko behaketan parte hartu
nahi dutenek aurrez eman be-

harko dute izena kultura@alki-
za.eus helbidean edota wha-
tsapp bat bidalita 688 60 44 66
telefono zenbakira. Jarduereta-
ko batean bakarrik parte hartu

nahi dutenek 3 euro ordaindu
beharko dute eta bietan parte
hartu nahi dutenek, berriz, 5
euro. Ostiralean bertan egin be-
harko da ordainketa.

Uztailean Getarian aurkeztu zuten planisferioa, Aranzadi, Berria, Elkano eta Kutxa fundazioetako ordezkariek. ATARIA 
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Joseba Otaegi eta Iñaki Errazkin, 
IV. Euskal Pentatloiaren finalera

Mailo Oiarzabal 
Urola Kostako Hitza

Hamabi kirolari lehiatu ziren la-
runbat arratsaldean Azpeitiko
zezen plazan, IV. Mahala Euskal
Pentatloia Sariaren bigarren
kanporaketan, irailaren 25ean
toki berean 22:00etan hasita jo-
katuko den finaleko sei postuen
bila. Hamabi hautagai horien ar-
tean bi eskualdekoak ziren, Jo-
seba Otaegi zizurkildarra eta Iña-
ki Errazkin tolosarra eta biek lor-
tu zuten finalera pasatzea. 
Lau txandatan banatuta joka-

tu zuten kanporaketa, txanda
bakoitzean hiru kirolarirekin.
Joseba Otaegi, Irazabal eta Aratz
Mugertza aritu ziren lehen txan-
dan; Julen Kañamares, Gorka
Etxeberria eta Iñaki Errazkin, bi-
garrenean; Jon Gisasola Zelai
V.a, Beñat Amade eta Kepa
Peñagarikano, hirugarrenean;
eta Izeta VI.a, Gabirondo eta Ja-
goba Otaegi, berriz, laugarren
eta azken txandan.

Izeta VI.aeta Julen Gabirondo
dira aurtengo pentatloia irabaz-
teko faboritoen artean gehien ai-

patu izan diren izenak. Larunba-
tean, Izetak faborito izaera be-
rretsi egin zuen. Erakustaldia
eginda irabazi zuen kanporaketa
aiarrak, eta alde nabarmenare-
kin nagusitu zen: 12 minutu eta
29 segundo behar izan zituen lan
guztiak egiteko (100 kiloko bola
hamar aldiz jaso, giza proban
400 kiloko harriarekin plaza bat
osatu, kanaerdiko eta 45 ontzako
enbor bana moztu, 50 kiloko bi
txingarekin hiru plaza bete, eta

Mikel Lizartzak
eta Iñigo
Merkaderrek
apustua 
adostu dute

Erredakzioa Tolosa

Urriaren 12an jokatuko dute ko-
rrika eta segan ariko diren apus-
tua Mikel Lizartza tolosarrak eta
Iñigo Mercader hernaniarrak.
Ostegun arratsaldean Azpeitiko
Mendizabal erretegian adostu
zuten apustua bi kirolariek. Ur-
nietako Xoxokako belardian jo-
katuko da norgehiagoka, eta
11:30ean hasiko da. 
Sei kilometro korrika egin be-

harko dituzte eta ondoren segan
ordu eta erdi osatu arte jardungo
dira. Apustuaren irabazlea belar
kilo gehien ebakitzen dituen ki-
rolaria izango da. Bakoitzak
3.000 euro jarri ditu apusturako.

KIROL EMAITZAK
Futbola

1. MAILA  NAZI0NALA
2. jardunaldia
Tolosa CF 0
Monte 2

Sailkapena
1. Arratia 6p
2. Aurrera de Vitoria 6p
3. San Ignacio 6p
4. Bizkerre 6p
5. Osasuna B 3p
6. Monte 3p
7. Real Sociedad B 3p
8. Añorga 3p
9. Athletic C 3p
10. Oiartzun 1p
11. Mutilvera 1p
12. Rela Racing B 0p
13. Tolosa CF 0p
14. Nueva Montaña 0p

Hurrengo jardunaldia
Nueva Montaña (14)
Tolosa CF (13)

HIRUGARREN MAILA
1. jardunaldia
Alaves B 5
Tolosa CF 0

Sailkapena
1. Alaves B 6p
2. Anaitasuna 6p
3. Cultural de Durango 6p
4. San Ignacio 6p
5. Vitoria 4p
6. Pasaia 4p
7. Leioa 3p
8. Urduliz 3p
9. Deusto 3p
10. Santutxu 3p
11. Portugalete 3p
12. Beasain 3p
13. Lagun Onak 2p
14. Amurrio 2p
15. Barakaldo 1p
16. Basconia 1p
17. Uritarra 0p
18. Beti Gazte 0p
19. Tolosa CF 0p
20. Aurrera 0p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (19)
Aurrera (20)

GORENGO MAILA
1. jardunaldia
Danena KE 1
Getariako 3
Billabona KE 2
Tolosa CF 3

Sailkapena
1. Zumaiako 3p
2. Getariako 3p
3. Tolosa CF 3p
7. Billabona KE 0p
10. Danena KE 0p
11. Urnieta KE 0p

Olano eta Ait Chaou irabazle,
Axari Traileko probetan
Erredakzioa 

Axari Trail mendi lasterketa jo-
katu zen igandean Idiazabalen,
eta ia 400 korrikalari lehiatu zi-
ren. Bi ibilbide izan ditu lasterke-
tak, 16 kilometroko Axari Trail
Txiki eta 25,4 kilometroko Axari
Trail ezaguna, eta lehenengoan
Hassan Ait Chaou billabonata-
rrak irabazi zuen, eta bigarren-
goan Iñaki Olano altzotarrak.
Axari Trail Txikian Ait Chaouk

1.16.47ko denbora egin zuen, eta
haren atzetik heldu zen bigarren
postuan Amets Aramberri zesto-
arra (1.17.03). Hirugarrena, be-
rriz, Jon Urteaga idiazabaldarra
izan zen (1.19.51), herritarren txa-
loekin helmugaratu zena. Ema-
kumezkoen artean Irati Larraña-

ga usurbildarrak lortu zuen le-
hen postua ibilbide laburrean
(1.33.28). Bigarren postua Oiar-
tzungo Larraitz Etxebestek era-
man zuen (1.35.03), eta honi ja-
rraika Janire Agirre ataundarra
iritsi zen helmugara (1.35.30).
Axari Trail lasterketari dago-

kionez, gizonezkoen artean Ola-
nok 2.07.37ko denborarekin lor-
tu zuen irabaztea. Ibilbide luze-
an bigarren postua lortu zuen

korrikalaria Imanol Goñi natxi-
tuarra izan zen (2.10.04), eta hi-
rugarren postua eraman zuena,
berriz, Irunberriko Xabier Za-
rranz (2.10.37). Emakumezkoen
artean, Oihana Kortazar mutri-
kuarrak irabazi zuen lasterketa
nagusia, eta honen atzetik heldu
zen oso tarte txikiarekin Igorre-
ko Onditz Iturbe (2.25.50). Hiru-
garren postuan Urruñako Maud
Combarieu (2.47.52) iritsi zen.

korrika kilometro bat egin), eta
proba guztietan berea izan zen
arratsaldeko markarik onena.
Gabirondo, aldiz, bere maila
onenetik urruti ibili zen. Bosga-
rren denbora eginda (14.51), fina-
lean sartzea lortu zuen, baina
estu ibili zen segalaria.

Lan ona egiteko hautagaien
artean zegoen Joseba Otaegi ere,
eta bera gogoan hartu dutenak
oker ez zebiltzala erakutsi zuen,
berea izan baitzen arratsaldeko

bigarren denborarik onena
(13.09). Bigarren edizioan txa-
peldunorde izan ondoren, iaz ez
zuen pentatloian parte hartu zi-
zurkildarrak eta, horrenbestez,
aurten bi kanporaketa jokatu be-
har izan ditu. Hirugarren pos-
tuan sailkatu zen Errazkin
(14.09), iazko finalean bosgarren
sailkatu zen kirolaria. Atzoko
laugarren denborarik onena
(14.44), berriz, banakako penta-
tloian lehen aldiz parte hartzen
ari den Aritz Irazabalentzat izan
zen; bera eta Otaegi izan dira le-
hen kanporaketatik zetorren
laukotetik finalean sartzea lortu
duten biak. Finalerako seigarren
eta azken tokia Kepa Peñagari-
kanorentzat izan zen: azpeitia-
rrak 15 minututan osatu zituen
atzoko lanak.
Julen Kañamaresek (zazpiga-

rren, 15.02), Zelai V.a-k (zortziga-
rren, 16.32), Amadek (bederatzi-
garren, 16.44), Jagoba Otaegik
(hamargarren, 16.52), Mugertzak
(hamaikagarren, 17.42) eta Etxe-
berriak (hamabigarren, 18.31)
osatu zuten bigarren kanporake-
taren sailkapena.

Euskal Pentatloiaren gizonezkoen sei finalistak eta emakumezkoen hirurak, 
larunbatean, Azpeitiko zezen plazan. MAILO OIARZABAL/UROLA KOSTAKO HITZA

Larunbatean jokatutako kanporaketan bigarren denbora onena egin zuen Otaegik eta
hirugarrena Errazkinek; irailaren 25ean jokatuko dute finala Azpeitiko zezen plazan

Hassan Ait Chaou eta Iñaki Olano. ANE GARMENDIA/GOIERRIKO HITZA



KIROLAK 07www.ataria.eus •107.6 fm 
ASTEARTEA, 2021eko irailaren 14a @TOLOSALDEAKIROL

Sentsazio onak berreskuratuta

Imanol Garcia Landa 

Arraunlarien lehen eta bigarren
igandeko aurpegiak ikusita, gar-
bi dago askoz gusturago bukatu
zuela Kontxako Banderaren bi-
garren estropada Tolosaldea
traineruko eskifaiak. Gozatu
egin zutela azaldu du Aiora Soro-
zabal patroiak eta Hondarribiak
zituen ia bi segundoko abantaila
kendu eta laugarren postua lortu
zuten. Horrez gain, datorren as-
teburuan Euskotren Ligarako
igoera faserako prest daudela
erakutsi zuten.
Lehen txandan atera zen es-

kualdeko trainerua, eta hasieran
Chapelak eutsi bazion ere, pixka-
na abantaila hartzen joan eta na-
gusi izan zen, lehen igandeko ia
denbora bera eginez, 10.48,46re-
kin, eta ia hirugarren denbora
onena lortuz. Ohorezko txandari
dagokionez, bandera Donostia
Arraun Lagunak eta Orio traine-
ruen artean zegoen, eta ziaboga-
ra Orio lehenago iritsi bazen ere,
Donostia Arraun Lagunak ziabo-
gatik hobeto atera zen eta biga-
rren luzean eutsi egin zien orio-
tarrei, eta baita aurre hartu ere,
bandera lehen aldiz beregana-
tuz. 
Sorozabal Tolosaldeako pa-

troia oso gustura azaldu da egin-
dakoarekin: «Arraunlari guztiek,
hamalauok, pila bat gozatu du-
gun estropada izan da. Nik esan-
go nuke denboraldi honetan
hainbeste gozatutako gutxi izan
direla. Pixkana joan gara lanean,
segundotik segundora, paladaz
palada, eta ziabogara lehenak
iristean lasaitasuna eman digu».
Itzulerako luzean gustura aritu
ziren eta «oso estropada polita»
izan zela esan du. «Nabaritzen
zen ontzia oso kontzentratuta,
oso lasai zihoala, eta benetan go-
zatzen. Ez zen paladarik gaizki
egiten, arraunketa oso polita
zen, eta hori zen helburuetako
bat, gure buruarekin gustura ge-
ratzea». Datorren asteburuko
igoera faseari buruz ere hitz egin
du: «Gaurko [igandeko] helbu-
ruetako bat igoera faseko aurka-
rien aurretik geratzea zen, eta in-
dartsu zapaldu dugula iruditzen
zait eta besteei beldur pixka bat
sartu diegula. Baina ez dugu
konfiantza hortaz elikatu behar,

Tolosaldea traineruko arraunlariak, sailkapen orokorrean lortutako laugarren postua ospatzen. I.G.L. 

Tolosaldea traineruak laugarren egin du Kontxako Banderan, bigarren jardunaldian
Hondarribia aurreratuz; Donostia Arraun Lagunak traineruak eraman du bandera

aurreko asteburuan ez zirelako
gauzak atera nahi bezala, eta hu-
rrengoan inork ez daki nola ate-
rako diren».
Patxi Frances entrenatzailea

ere gustura dago arraunlariek
egindako estropadarekin: «Hitz
egindako guztia egin dute, ho-
rrek heldutasun bat erakusten
du, eta ea bide horretatik jarrai-
tzen dugun. Gaurkoa [igande-
koa] arrakastatsua izan da». Au-
rreko igandean baino hobea egin
zuten itzulerako luzea. «Ontzia
aurrekoan baino solteago joan
zedin saiatu gara eta horrek la-
gundu digu abiadura handiagoa
lortzen; ikusi da gozatzen ari zi-
rela». Datorren asteburuari da-
gokionez, Hondarribia eta Tolo-
saldea presio berarekin egongo
direla uste du entrenatzaileak:
«Beraiek bazekiten aurreko egu-
nean guri ia bi segundo ateraz ez
zirela hobeak, eta guk badakigu
gaur [igandea] bost segundo ate-
ra arren ez garela hobeak. Bi tal-
de oso berdinduak garela uste
dut, eta gakoa asteburu honetan
asmatzea izango da».
Kike Mokoroa Tolosaldea

Arraun Klubeko ordezkaria ere
gustura dago traineruak lortu
duenarekin. «Uste dut argi ge-
nuela, lehen txandan aterata,
gure lana ahalik eta ondoen egin
behar genuela, konfiantza har-
tzeko datorren astebururako.
Oso pozik gaude, hor gaudelako,
eta edozer gauza gertatu daiteke
datorren asteburuan». Kluba-
rentzat azken bi urteetan Kon-
txako Banderan laugarren pos-
tua lortzea berezia dela azaldu
du: «Ikusten da proiektu hau au-
rrera doala eta urtetik urtera ho-
betzen doala».

ESKUALDEAN HIRU TXAPELDUN 
Pozez zoratzen ospatu zuten Do-
nostia Arraun Lagunak traineru-
koek bere lehenengo Kontxako
Bandera. Tolosaldeko hiru
arraunlarik bizitu dute traineru
barrutik garaipena: Xubane Uri-
barrena (Lizartza), Maider Zu-
meta (Ibarra) eta Ane Sanchez
(Anoeta). «Liga irabazi genuene-
an esan bezala, txikitako amets
bat errealitate bilakatu da gure
lanari esker. Oraindik ametsetan
gaude eta bihar asimilatuko
dugu hau guztia», esan zuen Uri-

barrenak. Zumetak ere oraindik
ez zutela sinesten esan zuen:
«Pixkana gozatzen ari gara.
Arraunean gindoazela patroiak
errepikatzen zigun gurea zela,
eta azkenean gurea izan da». Pa-
rean joan ziren Oriorekin batera,
baina Uribarrenak aurkariak ez
zituela ikusten, berea egitera
joan zela, eta gozatu egin zuela
zioen. Zumetak gaineratu zue-
nez, «ziabogan aurretik ikusten
genituen, eta behin buelta eman
dugunean esan dugu dakigun
lana egin eta harrapatuko geni-
tuela, eta azkenean lortu dugu».
Orioko traineruko kide den

Ohiane Iraola tolosarrak txanpo-
naren beste aldea bizitu zuen,
aurreko bi banderak lortu eta
gero. Taldeaz oso harro dagoela
azaldu zuen Iraolak: «Guk ahal
dugun guztia egin dugu, baina ez

Uribarrena, Zumeta eta Sanchez, irabazitako Kontxako Banderarekin. ATARIA

SAILKAPENAK
EMAKUMEZKOEN BANDERA 
D. Arraun L. 10.33,56 21.05,18
Orio 10.36,24 21.09,50
Donostiarra 10.48,00 21.28,24
Tolosaldea 10.48,46 21.35,14
Hondarribia 10.53,12 21.37,94
Hibaika 11.04,00 21.53,16
Chapela 10.58,10 21.56,84
Deusto 11.10,56 22.05,82

GIZONEZKOEN BANDERA 
Hondarribia 19.11,03 38.19,09
Santurtzi 19.13,25 38.19,57
Zierbena 19.21,13 38.31,41
Donostiarra 19.16,54 38.31,96
Orio 19.27,57 38.42,39
Urdaibai 19.26,96 38.50,36
Cabo da Cruz 19.34,02 39.06,14
Ares 20.03,16 39.46,14 

da posible izan, gu baino hobeak
izan dira, eta zorionak beraien-
tzako». Estropadan zehar ez zen
aurkariei begira egon: «Guk ba-
genekien zer lan egin behar ge-
nuen, eta guk kontrolatu ahal ge-
nituen faktoreak bete ditugu».
Liga ere gutxigatik galdu zuen
Oriok, baina Iraolak «oso balan-
tze ona» egin zuen denboraldiaz:
«Ikusten da atzetik jende berria
datorrela, jende gaztea, eta horri
eman behar zaio segida, ahal den
gorenean egoten saiatuz. Emai-
tza aldetik ez da beste urteetan
bezain biribila izan, baina aur-
tengo denboraldia, aurrekoak
bezala, oso ona izan da».
Donostiarra hirugarren geratu

zen sailkapen orokorrean. Ber-
tan eskualdeko hainbat arraun-
lari daude, tartean Irati Larraña-
ga tolosarra: «Bagenekin zaila ze-

goela, baina saiatu gabe ez ge-
nuen geratu nahi. Akaso nahi
baino urrutiago geratu gara, bai-
na arraunean ondo egin dugu,
gustura geratu gara, eta behin-
tzat sentsazio onekin bukatu
dugu denboraldia».

GIZONEZKOETAN, SANTURTZI
Lehia benetan estua bizitu zuten
gizonezkoetan, eta Santurtzik
Hondarribiari irabazi zion azke-
nean. Inoizko alde txikienarekin
irabazi zuten Soterakoek, bande-
ra 48 ehunenekorengatik lortuz.
Emozio handiko bukaera izan
zuen estropadak, beraz, eta
arraunzaleek gozatua hartu zu-
ten. Jon Lizarralde tolosarra
Hondarribiako traineruko kide
da, eta azken hiru banderak ira-
bazi ostean, aurtengoan alde
egin zien oso gutxigatik.
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Deialdiak  

Amasa-Villabona.Zaintzaileari be-
girada bathitzaldia, Subijana etxean,
18:00etan, Saioa Garmendiak eskai-
nita.
Tolosa.Ohe elastikoak Trianguloa
plazan. 

Erakusketak

Tolosa. Iosu Lasaren marrazki era-
kusketa 3 tabernan, hilaren 19a bi-
tarte.  Artista legazpiarrak urteetan
zehar egin dituen ehunka marrazki-
ren lagin txiki bat  da. Erakusketaren
bidez jasotako %20 We are like you
Liberia osasun mentaleko proiek-
tuarentzat bideratuko da.
Tolosa. Azken Muga erakusketa,
Zaratetxen. Urriaren 2ra arte egon-
go da zabalik, eta ostiraletan, larun-
batetan eta igandeetan bisitatu
ahalko da. 

ATARIA IRRATIA
09:00. Pasahitza. Asier Imazek gi-
datutako magazina: eguraldia, albis-
teak, kolaboratzaileen tarteak...
15:00. Letren errepublika. Literatu-
rari buruzko saioa, Jon Mirandarekin.

28 KANALA
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
19:00.Elkarrizkettap
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Bukalai dantza taldearen
emanaldia

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.Edurne Ben-
goetxea Aiestaran. Kale Nagusia, 7.
943 67 06 48.

TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz
Galarza. Larramendi kalea, 6.  
943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro nahasiagoa izan-
go dugu. Goizean erdi eta
goi-mailako hodeiak uga-

riak izango dira, baina ateri eutsiko
dio eta giro lasaia izango da. Arra-
tsaldean, hodeiak trinkotu eta euri
zaparradaren bat edo beste izango
da, ekaitzak jotzea baztertu gabe.
Haizeak goizean hegotik joko du,
arratsaldean aldiz ipar-ekialdetik
eta tenperatura maximoak 27-28
graduan kokatuko dira.  

Bihar.Are giro nahasiagoa
izango dugu. Goizean goize-
tik zeruan hodei asko izango

da eta tarteka zaparradak botako
ditu. Ekaitzak jo eta zaparrada gogo-
rrak bota ditzake, batez ere, arratsal-
dean. Haizeak goizean hegotik joko
du, eta arratsaldean aldiz, ipar-men-
debaldera aldatu eta zakartu egingo
da. Tenperatura jaitsi egingo da, ma-
ximoak 21-22 graduan errendituz.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.

ILUNABAR EDERRA 
Ilunabarraz gozatzenizenburua jarri dio egileak argazkiari, eta horrela ari dira argazkian ikus
daitezkeen protagonistak. Barnealdean zein kostan, txoko ederrak daude Euskal Herrian eguz-
kia sartzen ikusteko, eta familia honek aukeratu duena ere oso polita da. Hilaren 19ra bitarte
dago ATARIA-ren Udako Argazki Lehiaketan parte hartzeko aukera. Urtero moduan, sari bikai-
nak eskuratu ahalko dituzte parte hartzaileek. 

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

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez
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