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«Azken
lasterketetan
lehiakorragoa
izan naiz»
UNAI IRIBAR
TXIRRINDULARIA
Lau hilabete daramatza profesional
mailan txirrindulari ibartarrak, eta pozik
dago esperientzia hartzen eta pixkana
bere bidea egiten ari delako; pausoz
pauso joan behar dela azaldu du 7

Akezkoerrotak
nola funtzionatzen
duen ikusi ahalko da
larunbatean
‘Urak dakarrena’ lelopean egingo dute aurtengo
Maiatza Saltsan; Akezkoerrotaz gain, Zizurkilgo
beste errotak ezagutzeko aukera izango da // 5

OREXA
JAITSI DA OILARRA

Santa Krutz egunarekin batera, oilarra jaistearekin eman diote hasiera Orexako
jaiei; ostiralean izango dute jarraipena ekitaldiek, eta igandeko oilarraren igoerara
bitarte, afariez, bertsoez edota musikaz gozatuko dute bertaratzen direnek // 4

IRATI SAIZAR
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Paper kalea trafikoari itxita
egongo da, lanengatik
Autobus zerbitzuan aldaketak egongo dira; Bidanira doan
autobusak eta Hiribusak bakarrik izango dute sarbidea.
Erredakzioa Tolosa
Aurrera jarraitzen dute Paper kalea eraberritzeko lanek. Hala, zorua egonkortzeko eta asfaltatzeko lanak egiten hasi dira, eta horrek eragina izango du trafikoan,
izan ere, lanek irauten duten bitartean kalea itxita egongo da
trafikoarentzat.
Lanak hegoaldetik hasiko
dira, Paper Eskola eta etxebizitzak dauden eremutik, eta ondoren egingo dira iparraldeko eremuko lanak, autobus geltokia
dagoen eremuan, zehazki. Hego-

aldeko zatiko lanak egiten diren
bitartean garajeetarako sarbidea
itxita egongo da. Bizilagunen artean ahalik eta eragozpen gutxien sortzea da helburua, eta
horregatik hasiko dira lanak hegoaldeko eremutik, garajeetarako sarbidea ahalik eta azkarren
ireki ahal izateko.
Autobus zerbitzuan ere eragingo dute lanek, eta Bidanira
doan autobusak eta Hiribusak
bakarrik izango dute sarbidea.
Lanek gehienez 10 eguneko iraupena izatea aurreikusten da, beti
ere eguraldiaren arabera.

Paper kaleko lanak. TOLOSAKO UDALA

dienteen modukoetan egiten
den bezala. 2013ko maiatzaren
7an udaletxean dosierra sartu
genuen, eta demostratu genuen
Ur Kontsortzioaren kudeaketa
eta prezioak lapurreta baino ez
zirela. Dosierraren presioaz,
udalak atzera egin zuen pribatizazio nahi horretan. Geroztik, zinegotzi eta funtzionarioek horren berri izan dute. Beraz, zuk
baldin badakizu herriaren kalterako dela, eta hala ere, baimentzen baldin baduzu, nire ustez bi
arrazoirengatik izan daiteke: edo
mehatxupean zaude, edo interes
partikularrak daude atzean.
Badakit akusazio gogorrak direla. Eta ez dut harria bota eta eskua gorde nahi. Horregatik, 28
Kanalean izan daitekeen debate
publikorako gonbidapena egiten
dut. Nik defendatuko dut eta demostratuko dut:

1. Ur kontsortzioaren azpijokoa azken hogei eta piko urteetan, herriko hodiak, berogailuak,
eta abar zikinduz (troskarekin).
2. Gure patrikatik lehen 100 ordaintzen bagenituen, orain 300
ordainduko ditugula; baina, uraren kudeaketa benetan publikoa
egin izan bagenu, 2013tik hona,
50 euro ordainduko genituzkeela. Beraz, hemendik aurrera,
kontsortzioak 250 euro kenduko
dizkigula batere motiborik
gabe.
3. Hala eta guztiz ere, Ur Kontsortzioaren negozioak %400
edo gehiago igoko dira, hainbat
kostu jaitsita herriko patrimonioari esker.
4. Ur Kontsortzioaren konplizitatea EAJ eta PP-rekin, ezker
abertzalea legez kanpo utzi zuten garaian.
Koldo Alaña Lizartza

N

ik akusatzen ditut Lizartzako Udaleko zinegotziak, herriko urak
eta herritarren dirua
pribatizatu dituztelako. Ura, zerbitzua eta eskubidea izatetik, negozio pribatu itzel bihurtu dute,
Ur Kontsortzioaren mesederako.
Ur Kontsortzioaren «jendearentzat» soilik negozioa? Uste
dut ezetz. Halako «iturgintza-lanek» hiru erpin dauzkate normalean, EAJ-rekin eta Pepe Reirekin ikasi genuen bezala. Hauek
dira erpinak: enpresa pribatizatzailea, sistemako funtzionarioen konplizitatea eta alderdi politikoen «iturginak». Bada, nire eskeman, hirugarren elementua
identifikatzea soilik falta zait.
Guzti horren demostrazioa?
Erraza. Kaltegarritasun espe-

Parte hartu nahi dutenek
hilaren 13a baino lehen
aurkeztu beharko dituzte
txotxongiloen museoan
egindako argazkiak
Erredakzioa Tolosa

GUTUNA
Nik akusatzen dut!

Topic-ek
Fotopic
lehiaketa
antolatu du
maiatzerako

1977az geroztik, maiatzaren 18an
Museoen Nazioarteko Eguna ospatzen dute munduko museoek,
tartean, Tolosako Topic museoak. «Aukera paregabea da museoek gure gizartearen eta kulturaren garapenean duten zereginaz
kontzientziatzeko», adierazi
dute museoko zuzendariek. Aurten ere, Fotopic lehiaketa antolatu dute; hori dela eta, txotxongiloak eta argazkigintza gustuko
dituen edonor museoan argazkiak egitera gonbidatu dute.
Parte hartu nahi dutenek, doako sarrera izango dute, eta argazkiak egindakoan, horien aukeraketa bat bidali beharko dute, museo@cittolosa.com helbidera,
hilaren 13a baino lehen. Irudiak
Topictolosa.com webgunean elkarbanatuko dituzte, eta guztiak, maiatzean bisitatu ahal
izango den argazki erakusketa
batean jarriko dituzte ikusgai.
Parte-hartzaile guztien artean
hiru sari zozkatuko dituzte antolatzaileek, maiatzaren 14an: Topic-eko txotxongilo bat, Topicen txotxongiloen ikuskizunak
ikusteko bi bonu, eta Leidor aretorako, urtea bukatu baino lehen
erabili beharreko bi zinemabonu. Topic-eko ordezkariek,
txotxongiloen museoa bisitatzera eta lehiaketan parte hartzera
animatu nahi dituzte Tolosako
nahiz inguruko herritar guztiak.

Sanjoanak
antolatzeko lehen
bilera irekia, gaur
TOLOSA // Hasi da 2022ko Tolosako San Joan jaien atzera kontaketa. Duela aste batzuk, kartel
lehiaketa jarri zuen martxan Tolosako Udalak, eta gaur, festak
antolatzeko lehen bilera irekia
egingo du. 17:00etan jarri dute
hitzordua, kultur etxean. Interesa duten norbanako, elkarte,
eragile edo bestelakoek bertaratzeko aukera izango dute, ekainaren 24aren bueltako festen inguruko ekarpenak egiteko.

Maiatzaren 31 da zine
bonuak erabiltzeko
azken eguna
TOLOSA // Tolosako Udalak gogorarazi du hilaren 31 dela Leidor aretoko zine bonuak erabiltzeko azken eguna (estreinaldietan izan ezik). Maiatzean, 28
film eskainiko dira Leidorren,
adin eta gustu guztietako herritarrei zuzendutakoak. Ekainaren 1etik aurrera salgai jarriko
dira zine bonu berriak, eta abenduaren 31ra bitarte erabili ahal
izango dira. Tolosa.eus webgunean dago informazio guztia.

‘Mitxoletak’ ekoizteko
crowdfunding
kanpaina martxan
TOLOSA // Mondragon Unibertsitateko Ikus-entzunezko Komunikazioa graduko ikasle talde
bat Mitxoletak film laburra
ekoizten hasiko da; tartean, Leire Uranga tolosarra dago. Filma
aurkeztu baino lehen, crowdfunding kanpaina bat jarri dute
martxan, Itsulapikoa.eus webgunean. «Euskal Herrian orain
arte landu ez den fikzioa da Mitxoletak, kritika sozial hutsa den
thriller bat», adierazi dute.
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Eneritz Maiz Etxarri
Nahiz eta Zuzenbidean lizentziatu, Garbiñe Larrea Iturralde
(Urnieta, 1976) naturopata da.
Argiarekin Sendabelarrek dakitena liburua argitaratu du, eta liburuari tiraka, hilaren 10ean,
18:30ean, hitzaldia emango du
Alegiako kultur etxean.
Zein mezu jasoko dute hitzaldira doazenek?
Hitzaldiak bi zati ditu. Konturatu nintzen ez zuela zentzu askorik idatzitako liburuari buruz bakarrik jarduteak. Liburuaz aritzen naiz, eta nola izan den
Argiak egin didan proposamena, prozesuaren idazketa, zergatik 45 landare, nola planteatzen
dugun sendabelarrekin lan egitea, baina bigarren zatian, tokian
tokira noala, han zein sendabelar dauden, zein garaitan gauden
eta zer egin dezakegun lantzen
dut. Bertaratzen denari baliabide batzuk eman nahi izaten dizkiot, eta lanean has dadila. Horrela planteatzea dut, entzulea
ez dadin hartzaile pasibo bakarrik izan. Erronka sendabelar horiekin zerbait egitea da, eta bigarren zatia ia beti praktikoa da.
Parte hartzea aberasgarri
suertatzen da?
Oso-oso aberasgarria izaten da.
Hitzaldi hauetara emaile bezala
noa, baina hartzailea ere banaiz
neurri handi batean. Jendeak
bere ekarpenak egiten ditu eta ez
dira zerotik abiatzen; asko bai,
baina beste asko ez. Askok denbora bat edo beste askok bizi guztia daramate sendabelarrekin lanean. Aberastasun handi baten
jabe ere badira, eta orduan, askotan gertatu zait parez pareko elkarrizketak izatea.
'Sendabelarrek dakitena' da
liburua. Asko dakite?
Bai. Berez oso zaila da sendabelarren liburu bati izena jartzea.
Lan taldeko bileran liburu mordo bat jarri genituen mahai gainean, eta inpresioa genuen izenburu guztiak asmatuta zeudela.
Hasieran izenik ez zuen proiektuak, eta neure buruari hutsetik
hastea eskatu nion. Berriro behetik begiratzea. Harrigarria da
zertarainoko gaitasunak dituzten; guk oraindik ere ez ditugu
ondo ezagutzen, oro har landareak eta baita sendabelarrak ere.
Apur bat probokatzailea ere
bada. Badirudi jakitea gizakiaren monopolio bat dela eta nik
esan ohi dut jakintza maila ezberdinak daudela, eta sendabelarrek eta landarediak baduela
guk oraindik ere ezagutzen ez
dugun jakintza maila bat. Hau
azken urteetan egin diren ikerketetan oinarrituta esaten dut.

«Sendabelarrak liluratik
ikusita arriskuak hartzen
ari gara, eta jakin gabe»
GARBIÑE LARREA ITURRALDE
NATUROPATA
Garbiñe Larreak hilaren 10ean, 18:30ean, ‘Sendabelarrek dakitena’
hitzaldia eskainiko du Alegiako kultur etxean; osasunaz ari dela eta,
«zentzuzko irakurketa eta erabilera» egitea eskatzen du.

ARGIA / DANI BLANCO

Sendabelarrek lagundu edo
sendatu dezakete?
Lagundu dezakete bai eta ez, hau
da, lagundu dezakete nik bihotz
errea edo azaleko azkura baldin
badut, baina nik etxean, esaterako, bi diabetiko ditut, eta diabetikoen kasuan oso gutxi lagundu
dezakete. Lagundu diezaiokegu
zirkulazioa hobetzen, neurri
aringarri batzuk ipintzen, baina
hainbat kontu oso garbi izan behar dira, eta non dauden mugak.
Noski, sendabelarrekin lan egin
dezakegu, lagundu dezakete, eta
batzuentzat lehenengo aukera
terapeutikoa dira, eta bakarra.
Hori posible denean oso ondo,
baina ez da beti posible. Nik ere
horretan egiten dut lan, eta ez
daukat inorekin gaizki konpontzeko inolako asmorik, eta sinisten dut osagarritasunean. Eta sinisten dut gaur egungo bideak

medikuntza integratiboa izan
behar duela; guk nahi ezta ere,
praktikak hori erakusten digu.
Jendeak gero eta gehiago jotzen
du honen bila erantzun bat behar duelako. Askotan ikusten
dugu benetako tratamendu onik
ez daukalako jotzen duela sendabelarretara. Beste batzuetan sendabelarra da lehenengo aukera
eta bakarra. Galderari berari
erantzutea ez da erraza konplexutan handia dagoelako.
Sendabelarretarako joera
handitu da, beraz.
Baliteke pandemia ondoren izatea, baina lehendik ere bazetorren joera da. Gure herri ondarea
izan dela ikusten dut. Askok
esan didate galtzen ari dela, eta
urte batzuetan horrela pentsatu
dut. Orain kontrakoa dela iruditzen zait. Hau ez da galtzen ari,
baina beste kontu bat da nola za-

baltzen den, non kokatua dagoen, eta zein difusio maila duen.
Jendeak ezagutza maila altua
duela ikusten dut, eta erabilera
maila ere handia da.
Belaunaldien arteko transmisioan informazioa galdu da?
Bai, dudarik gabe. Galdu egin da
transmisioa, eta hori etxe askotan ikusi dugu. Ikastaroetara
etorri izan zait jendea amorru
handiz «amonak bazekien egiten, nire amak ez zuen ikasi nahi
izan, eta nik jada ez dakit», esanez. Askotan entzuten dut kate
hori eten dela. Pena du jende askok eta damua etxeko ondarea
galtzen utzi izanaz, beste aukerak lehenetsi zituztelako.
45 sendabelar aukeratu dituzu.
Aukeraketa ez da erraza izan.
Jada kargu hartu didate batzuk
sartu ez ditudalako, eta bigarren
liburu bat eskatu didate. Irizpide
batzuk ezarri beharra zeuden,
eta beti da arriskua motz geratzeko, nahiz eta, nire ustez 45 modu
sakonean landu ditugun. Lehentasuna eman genion bertakoak
izateari, erraz aurkitzeari eta arlo
ezberdineko arazoak tratatzeko
gai izateari, hau da, ez lerratzea
arazo jakin batzuetara. Jendearen beharrei begiratuz aukera
ematea, bai zer tratatu nahi dugun eta baita zer landaredi edo
sendabelar erabiliko ditugun
ere. Arruntak izate horretan asko
dira oso bertakoak, oso ezagunak. Badirudi dena dakigula horiei buruz eta ez da horrela. Beste
batzuk bakanagoak dira, gutxiago daudenak, baina berreskuratzea merezi dutenak dira, hain
zuzen ere, ordezkapena gertatu
delako eta kanpotik ekarritako
sendabelar askoren lilurak jendea itsutu duelako, eta gero ez du
pasmo belarra ezagutzen. Aldarrikatzeko ariketa bat da. Gureak
ditugun horiei bere tokia emateko, eta baita erabilera seguru bat
berreskuratzeko ere.

Guztiak erabili behar dira?
45ak ez dira behar, eta askotan
dozena erdi nahikoa dira, eta bakoitzaren gorputzaren arabera,
akaso, dozena bat. Asko oso ohikoak dira, norberaren begietan,
memorian baditugun landareak
dira, ez dira arrotzak, eta horiekin jada egin dezakegu etxerako
botikina. Norberak bere buruari
ahal duen neurrian eta posible
den neurrian laguntzen hasteko.
Niretzat balkoian bertan ereitea
ere beste aukera on bat da.
Denentzat ez dute balio eta
tentuz erabili behar dira ezta?
Tentuz dudarik gabe. Liburu askotan faltan bota izan dut kontraindikazioen edo toxikologiari
buruzko atala. Badirudi sendabelarra izateagatik zoragarria
dela dena, eta onurak besterik ez
dituela, eta hori sendabelarrei
gaizki begiratzea da. Sendabelarra bere osotasunean ikusi behar
da. Niri ez dit balio esateak nire
amonak horrela hartzen zuela,
esaterako, egunero tiroideen pilula hartzen baldin badu; ez da
ezkontzen sendabelar horrekin.
Ez dit balio zure familiako kidearen proportzioak eta ezta zure
osasun egoera harenarekin parekatzeak. Kontuz atala liburuan
zailena izan den atala da; laguntza eskatu behar izan dut eta
aholkularitza. Sendabelarrak liluratik ikusita, arriskuak hartzen
ari gara, eta jakin gabe gainera.
Niretzat oso garrantzitsua da
modu seguru eta eraginkor batean erabiltzea, eta hainbat pertsonarentzat ez da posible izango
erabiltzea. Pertsona batek tratamendu hormonala badu edo
bihotzerako botika badu, ez da libre. Ezin du edozer gauza hartu
eta hori jakin egin behar du.
Ez da komeni emozionatzea.
Zentzuzko irakurketa eta erabilera egitea gustatzen zait. Osasunaz ari gara eta garrantzitsua da
jakitea nire gorputzarekin zer
egiten ari naizen eta zer ari naizen ematen. Ezin zaio inongo
tarterik utzi dudari edo arriskuari. Doctor google da azken urteetan ikusten dudan gauzarik
arriskutsuenetarikoa, baita sendabelarretan ere. Batzuk gutxietsi egiten dute etxeko tradizioa.
Konturatu naiz ahoz ahoko tradizioan ipinita dauden neurriak
oso ondo transmititu direla, eta
aldiz azken urteetako informazio betekadarekin gauzak ez gara
ondo egiten ari.

IRAGARKI LABURRAK
Salgai
Arropa.Soinekoa eta gaineko jaka
salgai. Oso jantzia, 44 neurrikoa.
Interesa duenak deitu 647 973 225.

04 OREXA FESTAK

107.6 fm • Ataria.eus
ASTEAZKENA, 2022ko maiatzaren 4a

Irati Saizar Artola

Oilarra balkoira iritsi eta xanpain botilak ireki zituzten festen hasiera irudikatzeko; astindu eta elkar bustitzeko zein tragoren bat egiteko aprobetxatu zuten. I. S. A.

Oilarra jaistearekin batera
hasi dituzte festak Orexan

Atzo lehertu zen suziria eta festa eguna izan zuten, bazkari eta guzti;
gainerako jai egunak ostiraletik igandera bitartean ospatuko dituzte

Hasi dira Orexako festak. Atzo
eguerdian, Santa Kruz egunean,
kanpai hotsekin batera lehertu
zen suziria, eta kanpandorretik
ostatuko balkoira jaitsi zen oilarra, herrira festa ekarriz. Herritarrak plazan bildu ziren eta oilarra balkoira iristean xanpaina zabaldu zuten, festari hasiera
emateko. Orain, asteburua aprobetxatuko dute jaiari jarraipena
emateko; ostiraletik igandera bitarte egitarau oparoa prestatu
dute.
Xanpain pixka bat edan ostean, kantu bazkaria egin zuten elkartean, Andoni Ollokiegi musikariaren eskutik. Orexako alkate
den Eneko Maiozek esan du Santa Kruz eguna bera astez izanda,
«lasaiago, herri giroan» ospatzeko moduan izan zirela.
Izan ere, bi urte pasa dira festarik egin gabe, eta «gogoz» zeuden
herrian festak hasteko. «Batetik
gogo berezia zegoen, baina bestetik halako irrikarik ere ez zen
sumatzen festak hasi aurretik,
sentimendu kontrajarriak soma
zitezkeen», dio Maiozek. Hala
ere, seguru dago festa nola egiten den ez zaiela ahaztu, eta
atzoko hasieraren ostetik, ostiraletik igandera bitartean datorrena nola ospatu asmatuko dutela.
«Egitarau sinplea egiten saiatu
gara, egoera honetan ere ez genekielako zer pasako zen, eta
gainera, kultur ekimenak urte
guztian zehar egiten ditugunez,
zentzu horretan ere behar gutxiago sentitzen genuen», kontatu du.
Horrela, pintxo afariarekin jarraituko du festak ostiralean, eta
igande gauean oilarra igotzen
duten arte luzatuko da jaia.

EGITARAUA
Maiatzak 6, ostirala
Eneko Maioz alkateak jaitsi zuen oilarra, kable bidez, kanpandorretik. I. S. A.

20:00.Pintxo afaria ostatuan.
Ondoren.DJ Txoko.
Maiatzak 7, larunbata
16:00.Ume jolasak eta txokolatada.
21:00.Herri afaria ganbaran.
Ondoren.DJ Txoko.
Maiatzak 8, igandea

Elizako kanpaiak jotzen hastearekin batera jaitsi zen oilarra kanpandorretik. I. S. A.

Eguerdian kantu bazkaria egin zuten, haur, gazte eta helduek. I. S. A.

12:00.Meza Santa Kruz elizan.
Ondoren.Donosti Eserki Abesbatzaren eskutik,Orixeren oparia,
gregorianoa, euskaraz.
18:00. Bertso saioa ganbaran. Bertsolariak: Maialen Lujanbio, Unai
Mendizabal, Aitor Mendiluze, Oihana
Iguaran.
20:00.Sagardo dastaketa.
Festei amaiera emateko, oilarraren
igoera.
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tziari emango diote. Sarrerak
udal bulegoetan aurrez eskuratu
ahal jango dira 5 euroan.
Errotaren ingurukoak ez dira
larunbatean bukatuko. Maiatzaren 22rako erroten ibilbidea
prestatu du Hernandorena kultur elkarteak. «Sei dira Zizurkilen garai batean martxan egon
ziren errotak eta horietatik bost
ikusi ahal izango ditugu», aipatu
dute egitarauaren aurkezpenean.

Jon Miranda
Igandean egingo da Gipuzkoako
Erroten Eguna lehenengo aldiz
eta ondare-elementu horien inguruko jarduera programa zabala bultzatu du Ihurrita Errota
Sustatzeko Elkarteak, hainbat elkarte, udalerri eta eragileen laguntzaz. Zizurkilen, udalarekin
lankidetzan, ondare-elementu
horri buruzko alderdi ezberdinak aztertzeko lana hartu du
Hernandorena kultur elkarteak.
Errotaren gaia iritsi zitzaienean
aspaldiko zor bat kitatzeko aukera ikusi zutela esan du Joxin Azkue elkarteko kideak. «Akezkoerrota martxan jarri genezakeela
pentsatu genuen eta Zizurkilen
dugun ondare zoragarri horri balore bat eman geniezaiokeela».
Larunbatean, beraz, Errota
eguna egingo dute Zizurkilen.
10:30etik aurrera Akezkoerrotak
nola funtzionatzen duen ikusteko aukera izango dute bisitariek.
«Ordu erdiko txandak izango
dira eta errotaren bi parteak, goikoa eta behekoa bisitatu ahal
izango dira», esan du Azkuek.
Ordu erdiro martxan jarri eta geratu egingo dute errota, eta horrela, geldi dagoela martxan nola
jartzen den ikusi ahal izango
dute bertaratutakoek. Gainera,
bi errota pare daude Akezkoerrotan eta horietako bakarra jarriko
dute martxan. Bestea desmuntatuta utziko dute, «tripak nolakoak diren ikusi eta errotak nola
funtzionatzen duen ikusi ahal
izateko».
Bere garaian errota konpondu
bazuten ere, ez zegoen martxan
jartzeko moduan. Hernandorena elkartekoek konponketa lanak egin ahal izateko Aramako
Ibares errotako errotarien laguntza izan dute. Ustelduta zegoen
nibel-mahaia aldatu behar izan
dute eta bestelako egokitzapen
txiki batzuk egin. «Eskertzekoa
da etxekoek, Arizmenditarrek
eman diguten aukera», esan du
Azkuek. «Errota zoragarri dago,

oso polita daukate jarrita eta merezi du ikusteak». Momentuz,
egun bakarrean erakusteko konpromisoa hartu dute Akezkoerrotako nagusiek. Larunbatean
txandaka 15 pertsonako bisitak
egingo dira eta gonbidapenak
doan banatuko dira egunotan,
udal bulegoetan.
Eguna osatzeko, 12:00etan
Joxe Arregi plazan, Bukalai dantza taldearen eta Loatzo musika

eskolaren eskutik erromeria
egingo dute, eta ordu erdi lehenago, talo tailerrak egingo dituzte umeentzat. Talo postua jarriko dute ondoren eta bildutako
dirua El Salvadorrera bideratuko
dute.
Energia hidraulikoa baliatuz
aritzen zen industriari erreferentzia eginez, Zizurkilgo Udalak
Urak dakarrena leloa aukeratu
du Maiatza Saltsan ekimena

izendatzeko. Ainhoa Larrea kultura teknikariak aipatu duenez,
urak gauza asko dakartza, «eta
azkeneko urteotan, itsasotik migrazioa datorkigu Europara». Larunbatean Korrontzi taldea etorriko da Intxaur pilotalekura.
22:00etan hasiko den emanaldian migrazioaren gaia landuko
dute. Oinkariko dantzariek eta
bertsolariek hartuko dute parte
eta bildutako dirua Aita Mari on-

ASKOTARIKO EKITALDIAK
Maiatza Saltsan ekimenaren barruan, hilaren 17an izango den
ekitaldi batean jarri dute azpimarra udal arduradunek. Indarkeria Matxistaren Aurkako Protokoloa onartzeko osoko bilkura
berezia egingo dute Atxulondo
kultur etxeko areto nagusian.
«Udalak, Farapi kooperatibaren
gidaritzapean, hainbat erakunderekin eta gizarte eragilerekin ,
urtebeteko parte hartze prozesua egin du protokoloa diseinatzeko», aipatu du Larreak aurkezpen ekitaldian.
Kultura teknikariak esan duenez, herriko eragileek parte hartzen ez badute ezinezkoa da
Maiatza Saltsan ekimena antolatzea. Honenbestez, Loatzo Musika eskolako ikasleek osatutako bi
taldeek, Anakrusak eta Big Bandak, kontzertua eskainiko dute
Joxe Arregi plazan maiatzaren
22an. Bukalai herriko dantza taldeak, berriz, ikasturte amaierako
emanaldia eskainiko du maiatzaren 27an. Herriko beste artista
batek, Hodei Arrastoak, Zarata
izeneko antzezlana sortu du eta
Plazida Otaño liburutegian
emango du, maiatzaren 28an.
Omenaldi bat ere antolatu
dute, aurten, San Isidro egunaren barruan. Jon Erasun zizurkildarrak pilotari profesional
izateari utzi dio eta egitarau zabala prestatu dute maiatzaren
15erako. Haren omenezko pilota
partidak izango dira Intxaur
frontoian, 17:00etan hasita.

Maiatzak 5, osteguna

Maiatzak 8, igandea

Maiatzak 15, igandea

Maiatzak 20, ostirala

Maiatzak 25, asteazkena

18:30. Iriarte kultur etxean Energia
berriztagarriak zure etxean... posible dahitzaldia.

09:55. Herri Urratserako autobusa
Zizurkilgo Joxe Arregi plazatik aterako da. Izen emateak Galtzaundin.

17:00.Intxaur pilotalekuan Jon Erasunen omenezko pilota partidak.

Maiatzak 7, larunbata

Maiatzak 12, osteguna

10:00.Guretzako jatorri anitzeko
emakumeen bilgunea Atxulondo
kultur etxean.
Ipuin solidarioak.

10:30-13:00. Akezkoerrotara bisitak. Gonbidapenak udal bulegoetan.
11:00. Erromeria Joxe Arregi plazan
Bukalai eta Loatzo musika eskolaren
eskutik.
11:30. Umeentzako talo tailerrak eta
El Salvadorren aldeko talo postua.
22:00.Korrontzi taldearen kontzertua, Aita Mari itsasontziaren alde.

18:30.Nola iritsi naiz bertsolari izatera?hitzaldia emango dute Iriarte
kultur etxean Iñaki Muruak eta
Saioa Alkaizak.

18:30.Plazida Otaño liburutegi balio
anitzeko gelan, Etxean energia aurrez dezakezu erosotasunik galdu
gabe tailerra.

Inaugurazioa.Hizkuntza gutxituen
inguruko erakusketa Plazida Otaño
liburutegiko erakusketa gunean.
19:30.Joxe Arregi plazan Anakrusa
eta Big Bandaren kontzertua.
Maiatzak 21, larunbata

18:30. Bukalai dantza taldearen
ikasturte amaierako emanaldia.

Amenabar alkateordea, Azkue eta Arrastoa Hernadorenako kideak, eta Larrea teknikaria egitaraua aurkezten. ATARIA

Urak dakarrena:
Maiatza Saltsan
Akezkoerrota martxan jarriko dute larunbatean
egingo duten Errota Egunean; ondare honen
inguruan ardaztu dute hilabete osoko egitaraua

MAIATZA SALTSAN 2022

Maiatzak 14, larunbata
22:00. Joxe Arregi plazako estalpean Amaraunikuskizuna, Oihana
Iguaran eta Amaiur Luluagarekin.

Maiatzak 16, astelehena

Maiatzak 17, asteartea
18:30. Zizurkilgo Indarkeria Matxistaren Aurkako protokoloa onartzeko
osoko bilkura berezia Atxulondo
kultur etxeko areto nagusian.

XXII. Biatloia. Zizurkilgo Herrigunean.
Maiatzak 22, igandea
Mendi ibilaldia. Zizurkilgo errotak
ezagutzeko. Joxe Arregi plazatik
abiatuko da.

Maiatzak 27, ostirala

Maiatzak 28, larunbata
Senidetze Eguna. Asteasun.
18:00.Hodei Arrastoak Zarataantzezlana eskainiko du Plazida Otaño
liburutegian.
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Ataria Txapelketan
aldaketak egin dira
hainbat mailatan
Eskuzko modalitatean, benjamin A eta alebin mailetako partidak
ekainean jokatuko dira. Foru Aldundiak eskatuta, egutegiak
moldatu dira partida horiek Eskola Kirolekoekin bat ez egiteko.
Goian, Saralegi, Etxarri eta Joseba eta Unai Regillaga. ATARIA

Erredakzioa
Benjamin A mailakoek ostiral
arratsaldeak zituzten euren partidak jokatzeko eta alebin mailakoek ostegun arratsaldeak. Hori
dena aldatu egin behar izan da,
eta ekainean zehar jokatuko dira
ligaxkako partidak. Izan ere,
egun horietan Eskola Kirola
dago, eta araudiak ez du baimentzen bi ekimenetako partidak
egun berean jokatzea. Gipuzkoako Foru Aldundiak hala eskatuta, TOLOSALDEKO ATARIA-k eskuko modalitateko benjamin A eta
alebinen mailetako partidak
ekainera atzeratu ditu.
Maila horietako finalak, beste
mailakoenak bezala, ekainaren
25ean egingo dira Albizturren,
hasieratik zehaztu bezala.
Gainontzeko mailetan, eskuz
benjamin B eta infantil mailetan, zein palaz benjamin-alebin
eta infantil mailetan, zehaztutako egutegiak mantenduko
dira.

Emaitza onak
lortu dituzte
judokek
Espainiakoan
Regillaga-Etxarri bikotea bigarren izan
da eta Saralegi-Regillaga hirugarren;
Pablo Etxartek brontzezko domina
lortu du beteranoen txapelketan
Erredakzioa Tolosa

Pasa den larunbateko benjamin eta alebinen arteko partida, palaz, Altzon. I. S. A.

ASTEBURUKO PARTIDAK
Eskuz, Infantilak
Amezketa,
1. jardunaldia
Bihar osteguna, 18:30
Perurena-Caminos
A. Larrarte-U. Mayoz
M. Elola-B. Elola
E. Oñate-U. Zufiria
M. Iraola-A. Otaegi
L. Garmendia-J. Jauregi

Eskuz, Benjamin B
Anoeta,
2. jardunaldia
Larunbata, 11:00
Bravo-Landa
Tolosa-San Sebastian-Goya
Langarika-Artola
Goñi-Letamendia
Zubeldia II-Gibelalde
Rosa-Lizaso

Garcia-Larrarte
Gorostegi-Zaldua
Ibarra, 2. jardunaldia
Larunbata, 15:30
Agirre-Carrillo
Otaegi-Acosta
Estevez-Erauskin
Zufiria-Urizar
Yanguas-Balda
Murgi-Lasa

Espainiako kata txapelketak hartu ditu asteburuan Iruñeak, eta
Judo Klub Tolosak parte hartu
du bertan. Hain justu, eskola
mailako eta beteranoen txapelketak izan dira, eta maila ona
erakutsi dute eskualdeko judokek.
Ostiralean, klubeko bi bikote
lehiatu ziren Unai SaraleguiUnai Regillaga eta Joseba Regillaga-Joseba Etxarri. Nage no
Kata modalitatean hartu zuten
parte, lehen bikoteak maila absolutuan eta bigarrena bikoteak
junior mailakoan. RegillagaEtxarri bikoteak lehen aldia
zuen Espainiako txapelketa batean Nage no Katako bost multzoak egiten, eta adin kategoria
berria zen beraientzat. Klubetik
esan dutenez, «nerbioak kontrolpean mantendu zituzten kataren lehen hiru multzoetan baina tamalez azken bietan, tatamia irristakor egoteagatik, ezin
izan zuten nahi bezain gustura
bukatu», eta bigarren postua lortu zuten, lehen postutik nahiko
gertu eta» modalitate honetan
zeresana emateko gai direla erakutsiz».
Saralegi-Regillaga bikotea, be-

rriz, iazko txapeldun bezala iritsi
zen Iruñera. Brontzezko domina
lortu zuten, «nahiz eta egindako
lanak emaitza hobea merezi».
Atzera begiratzeko astirik gabe
klubeko bikotea buru belarri jarri da maiatzaren 14an Kroazian
jokatuko den Europako Txapelketa prestatzen.
Bestalde, larunbatean Ioar
Olano izan zen klubeko ordezkari kadeteen 50 kiloz azpiko kategorian. Oso bide onetik hasi zuen
txapelketa lehen borrokan, baina bigarrenean ondo hasi bazen
ere, galdu egin zuen. Bigarren
aukeran ezin izan zuen Madrilgo
aurkaria irabazi. Klubetik adierazi dutenez, «oso txapelketa
ona eta serioa» burutu du judoka
gazteak.
Igandean, berriz, beteranoen
txanda izan zen. Txapelketa horretan, 30 urtetik gorakoek har
dezakete parte, eta pisuen arabera bereizteaz gain adinez ere bereizten dira kategoria desberdinak. Klubeko Pablo Etxartek 66
kiloz azpiko M4 mailan hartu
zuen parte. Lehen borroka galdu
egin zuen, eta bigarren borroka,
oso konplikatua izan bazen ere,
aurrera ateratzeko gai izan zen,
Espainiako Txapelketako Brontzezko domina lortuz.
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Imanol Garcia Landa Ibarra
Profesional mailan bere lehen
denboraldia du aurtengoa Unai
Iribarrek (Ibarra, 1999). Lau hilabete hauetan Euskatel-Euskadi
taldearekin zazpi probatan izan
da, eta guztira 22 etapatan edo
egunetan izan da lehian. Horietako garrantzitsuena Alpeetako
Tourra izan da, eta azkenekoa,
asteburuan egindako Asturiasko
Itzulia.
Nola joan dira lehen lau hilabeteak?
Ondo. Pixkanaka maila berri honetara moldatzen ari naiz eta esperientzia hartzen.
Lehenengo sentsazioak zein
izaten ari dira? Aldea dago,
noski, afizionatuetatik profesionaletara.
Bai, noski. Lasterketen kilometrajearengatik, erritmoaren aldetik, eta korritzen den moduagatik, oso ezberdinak dira. Hasierako lasterketei begira ondo
entrenatu nuen, baina ez nintzen hain ondo hasi. Gaixotasunen-bat edo izan nuen, eta lehenengo karreretara iristerakoan
gorputza ez nuen hain ondo. Horiek gehiago kostatu zitzaizkidan eta ez nituen hain emaitza
onak atera. Baina gorputzari
buelta eman diot, eta azkeneko
karreretan askoz maila hobea
eman dut. Gustura nago ematen
ari naizen mailarekin, taldea ere
bai, eta hori da garrantzitsuena.
Zazpi probatan eta 22 egunez
aritu zara lehian. Asko ala gutxi da kopuru hori?
Nahikoa da. Hasiera oso indartsua izan genuen, taldeak egutegi bizia zuelako. Mallorcan hasi
nintzen, gero Jaengo klasikoa,
eta ondoren Algarveko eta Galiziako itzuliak egin nituen. Ondoren, hilabete eta erdiz Itzulia eta
Kataluniako Volta prestatzeko
erabili ziren. Azkenean, horietara ez nintzen joan, baina La Route Adelie klasikoan eta Alpeetako Tourrean parte hartu dut, eta
azkena Asturiasko Itzulia izan
da.
Orain arteko proba garrantzitsuena Alpeetako Tourra izan
al da?
Dudarik gabe. Ez du Euskal Herriko Itzuliaren edo Voltaren
maila kategoria aldetik, baina
azkenean ia World Tour mailakoa dela esan daiteke. Txirrindulari askok erabiltzen dute Girorako prestatzeko. Bost eguneko
itzulia da, Alpeetako mendate
oso gogorretatik pasatzen da,
tartean Giroko mendate mitikoak igoz.
Alpeetako Tourrean protagonismoa izan zenuen, bi egunez ihes eginda egon zinelako.

I.G.L.

«Lasterketa bakoitzean
zuk jakin behar duzu
non dagoen zure lekua»
UNAI IRIBAR
TXIRRINDULARIA
Txirrindulari ibartarra ari da pixkana bere
bidea egiten profesional mailan; moldatzen
ari da maila berri horretara, pozik dago
azken bi probetan egin duen lanarekin,
eta baita Euskaltel-Euskadi taldea bera ere
Hirugarren eta laugarren etapetan egon nintzen ihesaldian.
Egun egokiak ziren ihesaldiak
iristeko, eta hasieratik borroka
handia egon zen ihesaldia harrapatzeko. Beraz, bertan sartzerako bala dezente botata genituen,
baina halere oso gustura nago
ihesaldi horietan sartu ahal izan
nuelako. Inguruan begiratzen
nuen eta maila oso altuko txirrindulariak zeuden. Nire burua
hor ikustea oso pozgarria zen.
Horrelako uneetan agian
gehiago jabetzen zara dagoeneko profesionalen artean
zaudela?
Aurreko urtean denboraldi bukaeran 'stagiare' bezala egon
nintzenean bai izan zela berezia-

goa, eta pixka bat lekuz kanpo
sentitzen nintzen; orduan ez
nuen kontraturik, proba bezala
nengoen, eta Laboral Kutxako
txirrindularia nintzen. Aurten
asimilatuago daukat, eta bai sentitzen naizela bat gehiago, tropel
profesionalaren parte. Gainera,
azken lasterketa hauetan lehiakorragoa izan naiz.
Taldetik ere hori eskatuko dizuete, ahal dela protagonismoa izatea. Etapak irabaztea
beste kontu bat baita.
Azkenean guk jakin behar dugu
non dagoen gure maila, eta lasterketa bakoitzean taldeari nolako ekarpena egin. Alpeetako
Tourren, hainbat World Tour
mailako talde daudenean, agian

zure lekua ez dago etaparen
lehian; bigarren mailako sailkapen batzuk hartzea edo ihesaldietan presentzia izatea zuretzat
eta taldearentzat aproposagoak
dira. Azkenean, modu batera
edo bestera lasterketan presentzia izatea eskatzen digu taldeak.
Emaitza nabarmenena Alpeetako Tourrean izan al duzu?
Alpeetako Tourrean gustura geratu nintzen maila handiko bi
ihesaldi horiek hartuz, eta baita
ostiraletik igandera egindako
Asturiasko Itzulian. Sailkapen
orokorrean hamaseigarren egin
dut. Azken etapan eguneko ihesaldian sartu nintzen, eta gero
sufritzea tokatu zitzaidan denbora ez galtzeko. Nahiko ondo
eutsi nion postuari, eta nahiko
emaitza polita lortu nuen.
Aurrera begira zer asmo dituzu?
Lehen esan bezala, lasterketa bakoitzean zuk jakin behar duzu
non dagoen zure lekua. Alpeetako Tourrean maila oso ona eman
nuen, baina ihesaldi horietan
sartzea zen niri zegokidana, ez
sailkapen orokorrari begira edo
etaparen azkenera arte itxarotea
garaipena lortzeko. Asturiasko

Itzulian, maila baxuagoa izanik,
bai banuela ahalmena bukaera
aldera arte itxaron eta postu hobeagoak lortzeko lehian izatea.
Hurrengo lasterketak bide horretatik joan daitezke, beti ere
taldearen aginduak kontuan
hartuta. Aurreko urtean gertuagotik ikusten nuen garaipena,
eta aurten nahiko urrutitik. Azkenean lanean jarraitu behar
dut, eta ea egunen batean gerturatzen naizen garaipenen borroka horretara. Momentuz beste
lan batzuekin konformatu behar
dut, eta disfrutatu bizikletan eta
karreretan.
Iazko denboraldian garaipenak lortu eta aurreneko postuen borrokan egoten zinen.
Zure burua egokitu behar izan
duzu orain beste rol batean
zaudela jabetzeko?
Aurreko urtean Euskal Herriko
eta Espainiako 23 urtez azpiko
txirrindulariekin ari nintzen
lehiatzen, eta aurten mundu
guztiko elitearekin. Salto handia
da. Oso zaila da, eta pausoz pauso joan behar duzu, urtetik urtera hobetzen alor guztietan, eta
azkenean maila hori baduzu eta
iristen bada elitean garaipenak
borrokatzeko aukera, iritsiko da,
baina lasai hartu behar da eta ez
burua jan horregatik.
Itzulian ez egoteak pena eman
dizu?
Bai, ematen dizu etxeko karrera
delako, baina taldean txirrindulari gehienak euskaldunak gara,
eta ez direnek ere goi mailako
lasterketetan parte hartu nahi
dute. Agian ez egotea ez zait
gaizki etorri. Itzulian oso zaila
izan da aurten nabarmentzea,
ikusita karrera bera nola joan zen
eta zer maila zegoen. Horren ordez, Alpeetako Tourrera joan
nintzen, maila handikoa, eta
protagonismoa izateko aukera
izan nuen.
Espainiako Vuelta da beste
proba garrantzitsua taldearentzat. Zein joango diren erabakita al dago?
Ez. Espainiako Vueltarekin batera Donostiako Klasikoa da hemendik aurrera taldearentzat bi
proba nagusienak, eta oraindik
ez dakigu zein joango den. Aurretik egindakoaz gain, etorriko
diren probetan maila erakutsi
behar da bi proba nagusi horietan zure lekua lortzeko.
Zein da zure hurrengo lasterketa?
Hemendik bi asteburutara bi
klasiko izango ditut Bretainian,
Morbihan eta Tro-Bro Leon, eta
hortik beste asteburu batera beste bi klasiko. Gero, ziur aski, ekainean Esloveniako Tourrean parte hartuko dut.
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ASTEAZKENA 04
AGENDA

FARMAZIAK

Deialdiak

Gaur

Tolosa. Gatazkak, bitartekaritza eta
zirkulu berriztagarriakhitzaldia,
Eralda abokatuen eskutik. Tolosatzen eskola irekiaren barruan, kultur
etxean. 10:30etik 12:30era gazteleraz, eta 17:30etik 19:30era euskaraz.
Tolosa. Enplegurako konpetentziak
eta CVa egitea, Jatorkin elkartearen
eskutik, Jatorkin elkartean (Larramendi, 9) 11:00etan.
Zizurkil. Etxean bertsolari tailerra,
Harituzen eskutik, Plazida Otaño liburutegian, 18:30ean.
Irura. Urt ZubiarrerenIzenik gabeko
lurrakipuin bildumaz ariko dira irakurle taldean, idazlea bertan dela. Liburutegian, 18:30ean.

TOLOSA. Egunekoa. Cecilia Bronte
Posada. Korreo kalea, 20.
943 67 09 15.

ATARIA IRRATIA
09:00.Pasahitza. Asier Imazek gidatutako magazina: Iker Ibarluzearen eguraldi iragarpena, eskualdeko
berriak, kolaboratzaileen tarteak...
15:00.Desafioa. Herri kirolak, Joxe
Anjel Sarasolarekin.
16:00.Zebrabidea. Arrosa sareko
irratien artean eginiko magazina.
20:00.(H)ari naizela. Bertsolaritza,
Imanol Artola Felix-ekin.

28 KANALA
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
11:00.Musika zuzenean (Keia eta
Ainhoa Unzueta)
11:30. Gaurkoan Tolosaldetik
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Denbora da poligrafo bakarra
(2009).

TOLOSA. Gauekoa. Leire Andres
Morant. Zabalarreta lorategiak, 1.
943 67 38 49.

EGURALDIA
IKER IBARLUZEA
Gaur.Antzeko giroa izango
dugu. Berriz ere egun osoan
hodeiak oso ugariak izango
dira eta euri pixka bat ere utziko digute, zaparrada ahul modura, bereziki goizean. Arratsaldean ateri
mantenduko da eta azken orduetan
ostarte txiki batzuk zabalduko dira.
Ipar-haizearen eraginpean jarraituko dugu eta tenperatura maximoak
zertxobait igoko dira, 17-18 graduan
joz goia.
Bihar. Giro motela. Goizean
hodeiak ugariak izanagatik
nahiko ateri eutsiko dio.
Eguerditik aurrera hodeiak are
gehiago trinkotu eta euri txiki edo
euri langar modura zertxobait bustiko du. Azken orduetan atertzera
egingo du. Ipar-mendebaldeko haizearen eraginpean izango gara eta
tenperatura antzeko mantenduko
da, 17-18 graduan joz goia.
TOLOSALDEKO ATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

BIDEOKLIPA FINTZEN ARI DIRA
Maiatzaren 28an ikusi ahal izango da aurtengo Kilometroetako bideoklipa. Horretarako, azken
egunetan aritu dira grabaketak egiten Ibarran. Atzo, esaterako, herriko plazan aritu ziren irudiak hartzen. Maiatzeko aurkezpena ikastolako ikasle ohiekin egingo duten bazkariaren ostean
egingo dutela azaldu dute. Bazkariaren aurretik, hilaren 13an munduko gastronomien topaketa
egingo dute plazako estalpean. JOSU ARTUTXA

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