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Zumarditxikiaren
proiektua aurkeztu
du Tolosako Udalak
Naparzubitik Dama Berderainoko eremua
hartuko du, eta obrak legealdia amaitu aurretik
hastea da udalaren asmoa; herritarrek kezka
azaldu dute eremuaren egitura berriaz //4-5

Finaleko zortzikoan
izango da
Aitor Mendiluze
Bilboko saioa Amets Arzallusek irabazi du, eta
bigarren izan da irurarra puntu batera; Maialen
Lujanbio, Nerea Ibarzabal, Alaia Martin, Sustrai
Colina, Joanes Ilarregi eta Beñat Gaztelumendik
osatuko dute finalisten zerrenda //3 Mikel Alberdi

gudariaren gorpua,
Tolosako hilerrian
1936ko abuztuan frontean hildako gudariaren gorpuzkiak Zarauzko
hilerrian topatu dituzte, eta familiak hala erabakita, Tolosako
hilerrian hilobiratu dituzte, seme-alaba kuttunen panteoian //2

Mikel Alberdiren gorpuzkiak Tolosako hilerrian hilobiratu zituzten igandean. Irudian, ekitaldiko une bat. JON MIRANDA
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Peña II.ak 
bi garaipen
erdietsi ditu
Binakako
Txapelketan
Jaka eta Arangurenen
aurka irabazi zuten
larunbatean tolosarrak eta
Mariezkurrenak; Altunak
ez du gaur jokatuko //6

Ibarrak
bigarren egin
du bigarren
jardunaldiko
saioan
Euskal Herriko Sokatira
Txapelketako 4x4ko
bigarren saioa jokatu dute
Itsasun, eta Beti Gaztek
lortu du garaipena //6



Mikel Alberdi
gudariaren gorpua
Tolosara ekarri dute 
Zarauzko hilerrian topatu dituzte 1936ko abuztuan
frontean hildako gudariaren gorpuzkiak; Tolosako
hilerrian hilobiratu dituzte, familiak hala erabakita 

Jon Miranda Tolosa

1936ko abuztuaren 16an hil zu-
ten Mikel Alberdi Garcia Albiz-
turren eta ordutik bere gorpuz-
kiak Zarauzko hilerrian egon
dira. Aranzadi zientzia elkarteak
egindako ikerketa lanari esker
topatu dira gorpuzki horiek eta
Gogora institutuak familiaren
esku utzi zituen igandean. Gerra
frontean eraildako lehenengota-
riko gudaria izan zena Tolosan
hilobiratu zuten, udalak herriko
seme-alaba kuttunentzako duen
panteoian, Lizardi poetaren al-
damenean.

Jagi-Jagi mugimendu politi-
koko kidea eta Gipuzko Mendi-
goizale Batzako buruzagia izan
zen Alberdi. 1936ko uztailean al-
txamendu militarra gertatu eta
berehala kolpistei aurre egiteko
konpainiekin bat egin zuen. To-
losan igandean egin zuten eki-
taldian Nuria Alberdi bilobak ai-
patu zuen aitona zena baloreez
betetako gizona zela, «fededuna,
ideal handikoa eta eskuzabala»,
eta horrek bultzatuta eman zue-

la bizitza maite zuen horren eta
maite zituen horien alde. Iraga-
nak, hala nahi izatera behintzat,
irakaspen bat dakarkigu, gure
jendearen alde eta gure balioen
alde borrokatzeko aukera ema-
ten digu, guztion artean etorki-
zun hobeago bat eraiki deza-
gun».

Ideia horrekin bat egin zuen
Beatriz Artolazabal Berdintasun,
Justizia eta Gizarte Politiketako
sailburuak ere. Eusko Jaurlari-
tzaren Gerra Zibileko desager-

tuak bilatzeko programaren ba-
rruan egin da gorpuzkiak berres-
kuratu eta identifikatzeko proze-
sua, eta lanak Aranzadi zientzia
elkarteak bideratu ditu. 

Memoria historikoaren trans-
misioa egiteko Tolosako Udalak
egindako urratsen barruan koka-
tu zuen igandeko ekitaldia Olatz
Peon alkateak eta azpimarratu
zuen behar den tokian egongo
direla aurrerantzean Alberdiren
gorpuzkiak: herriko seme-alaba
kuttunentzako panteoian.

Igandean, Tolosako hilerrian, Mikel Alberdiren gorpuzkiak hilobiratu zituzten. J. M.

GOROSTIAGATARRAK GARAILE
Hauspoa elkarteak babarrun festa antolatu zuen larunbate-
an, Ibarran eta XI. Babarrun Lehiaketa egin zuten. 13 bikotek
hartu zuten parte. Manu eta Mikel Gorostiaga izan ziren ira-
bazleak, Mila Jauregi eta Eva Zubelzu izan ziren bigarren, eta
Ainhoa Muñagorri eta Manke Davila hirugarren. ATARIA

BEGIRISTAINEN OMENEZ
Inaxio Begiristain Albisuren jaiotzaren 100. urteurrenaren
harira, Begiristainek idatzitako Bata zu eta bestea ni antzez-
lana taularatu du, asteburu honetan, Intxurre antzerki talde-
ak. Denera hiru emanaldi eskaini dituzte. LEYRE CARRASCO

OPARIAK, EGUBERRIETARAKO
Eguberrietako azoka berezia egin zuten larunbat goizean, Zi-
zurkilgo Joxe Arregi plazan. Bailarako artisau eta ekoizleek
euren produktuak jarri zituzten salgai, eta musika zuzenean
entzuteko aukera izan zen, Olaia Toralen eskutik. ASIER IMAZ

TOPAGUNEA INAUGURATU DUTE
Herribizigune elkarteak Topagunea inauguratu du Zizurkilgo Plazaetxeberri eraikinean.
Orain arte, eraikin beraren txabola erabiltzen zuten elkarteko kideek inguruko ekoizleen
produktuak banatzeko, eta aurrerantzean espazio zabalagoa izango dute, eraikinaren behe-
ko solairuan eta bertan banatuko dituzte asteroko produktuak. Elikadura sarea sortu zenetik
hiru urte pasa dira eta gaur egun 40 bazkide inguru ditu.  IÑIGO TERRADILLOS
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aukera on bat / aukera bakarra
baizik. Bakoitzak bereari eutsiz
osatu dute ofizioa handik aurrera.
Saioak: pentsa dezagun irabazlea /
izanen dela metala / ta lehen muga
botako dugu / geronen muga men-
tala. Mendiluze lehenengo bertso-
aren haritik tiraka: beraz metala
gailenduko da / aldatuko da mun-
dua / sindikatoen kontsigna zaha-
rrez / bete dizute burua / nire bizi-
tza ziurtatzea / hori det nik helbu-
rua / bizilagunei ez eskatzeko /
eskolako liburua. Alkaizak hiruga-
rren bertsoari hitz joko polita egi-
nez eman dio amaiera: goazen
orain fabriketara / ta izan amets li-
break / eskubideak lortu asmotan /
itxi ditzagun bideak. Aitorrek
ederki amaitu du ofizioa: egin di-
tzagun amets libreak / ametsak
beti mesede / baina borroka honek
behar du / errealitatetik ere.
Jone eta Joanes hirugarren gra-

duan dauden bi preso politikoren
lekuan jarri ditu gaiak. Azken be-
rriak entzunda, bigarren gradura
aldatu eta berriz preso hartuko ote
dituzten beldur dira. Jonek ekin
dio: bitartean hor segitzen dugu /
etengabeko dardarrez / ezta erra-
za bizi beharra / beti mendeku bel-
durrez. Joanes ere egoki kokatu da
gaian: konponbidea beraz batzuek
/ horrela ulertzen dute / esperantza
bat eman ta gero / dena kenduko
digute. Nabarmentzekoa izan da
Joneren hirugarren bertsoa ere:
nik hala ere esperantza dut / herri
honen argazkian / ea kaleak bete-
tzen diren / urtarrilaren zazpian.

ZORTZIKO TXIKIA
Aitor eta Maddalen eta Joanes eta
Amets nabarmendu dira txikiko
ariketan. Lehen biak bikotearen
paperetik aritu dira. Bizkaia fron-
toira etorri dira partida ikustea eta
hasi aurretik Maddalen kantxara
jaitsi da Aitorri berarekin ezkon-
tzeko eskatzeko. Aitor oso ondo

Aitor Mendiluze eta Amets Arzallus, Bilboko saioan. BERTSOZALE ELKARTEA

Aitor, Amets eta Joanes
Bilbotik Iruñera 

Amets Arzallusek ira-
bazi du azken fina-
laurrekoa (662). Oso
gertu izan du Aitor
Mendiluze (661).

Atzetik izan dira Jone Uria (637),
Joanes Illarregi (621), Maddalen
Arzallus (609,5) eta Saioa Alkaiza
(608,5). Leitzako bertsolari gaztea
aurrenekoz izango da finalean,
ozta-ozta sailkatuta. Gutxitan
ezagutu du horrelako betekada
hainbeste aldiz erdi hutsik ikusi
dugun Bizkaia frontoiak. Kanpo-
an hotz baina barruan bero, gau-
zak estu ziren Bilbon. Saioa ez da
inoizko onena izan, baina bai mai-
la handikoa. Arzallus eta Mendilu-
zek markatu dute erritmoa eta
haien atzetik jarraika aritu dira
beste laurak. 

HAMARREKO TXIKIA
Goitik hasi dute saioa lehen bi sail-
katuek. Elkarrekin kantatzea ego-
kitu zaie hamarreko txikian, alder-
di bereko politikarien paperetik.
Aitor urte luzez izan da alkatea, eta
orain Ametsek lortu du hautes-
kundeak irabaztea. Azken honek
Aitorri deitu berri dio eskualda-
tzea egiteko. Aitor hasi da kan-
tuan, gaiak aipatzen zuen eskual-
datzearekinhitz jokoa egin eta di-
rua ere pasako diola iradokiz: gaur
eskuinez kargua / pasa ta aurrera /
beste zerbait pasako / dizut ezke-
rrera. Ametsek dotore erantzun
dio, bere arrazoiketa azkar neurtu-
ta eta kokapena argituz. Ametsen
bertsoa osorik: Dinastia guziek /
dute akabera / mahai azpitik di-
rua / gainetik papera/hala afiliatu
ginen / gu PNVra / alkatetza har-
tzeko / hauxe dut galdera / orain-
dik kutxan zerbait / gelditzen ote
da?
Mendiluzek norberak betea

hustu behar duela bota dio. Arza-
llusek, berriz, berari lekua utzi eta
Petronor-en lasai jarraitzeko. Bere
azken bertsoan aholku bat eman-
go diola kantatu du Aitorrek: Hoixe

zen ezkerrean / nekarren egia/hau
tranpolin bat izan / dela
alegia/orain zuretzat lana / eta ko-
meria / torizu aholku bat / Amets,
zilegia: / arazoen aurrean / beti Al-
derdia.Arzallusek itxi du elkarriz-
keta nagusiak eta eraikuntzarako
dirua ondo zainduko dituela esa-
nez eta azken papurrak / euskara-
rentzakoutzi.
Maddalen eta Jone Elkarrekin

bizi diren adineko ahizpak izan
dira. Jonek Maddaleni txakur bat
ekartzea proposatu dio etxera. Jos-
tari aritu dira biak. Maddalenek le-
hen bertsoan: ta nork garbituko du
/ txakurraren kaka? Jonek eran-
tzuna: baina kezka sortu dit / gure
panoramak / ez digu onik egin / ur-
teen joanak / konpañia beharko du
/ azkena doanak. Maddalenek ha-
sierako bidetik jarraitu du: nik ez
dut erosiko / txakurren kroketa / zu
elikatzen lehendik / nahiko lan dut
eta. Uriak ondo amaitu ofizioa: be-
raz segi dezagun / hasi ta segitzen /
katuak ta txakurrak / bezala bizi-
tzen. 

ZORTZIKO HANDIA
Ofizio onak izan dira handiko hi-
rurak, agian bete-betekoak ere
izan ez diren arren. Amets eta
Maddalen anaia-arrebak hasi dira
ariketarekin: arkeologoak zarete.
Euskal Herriaren historiarako ga-
rrantzitsua den aurkikuntza egin
duzue Irulegiko herrixkan. Ame-
tsek: Irulegiko esku honekin / poze-
tan dauzkat bi ertzak / guretzat a
ze bostekoa ta / masailekoa beste-
entzat. Maddalenek Ametsek ire-
kitako bidetik jarraitu du: zuk esan
duzun politikoek / beharko diote
bultza / beste bi mila urtetan ere /
biziko bada hizkuntza. Ametsek
bigarren bertsoan: ulertzen asko
kostatzen dela / ta hor dabiltza gal-
detzen / neri gehiago kosta izan
zait / Chiviterena ulertzen.  
Alkaiza eta Mendiluze metal-

gintzako langilearen lekuan jarri
ditu gaiak. Gaur ere goizeko boste-
tan atera dira etxetik piketeetan
parte hartzeko. Saioa indartsu hasi
da: gu  metalaren sinbolo gara /
erreza dago laburtzen / gori ipin-
tzen gaituzte baina / ez gara errez
makurtzen. Mendiluzek, ordea,
kontrapuntu baten bila jo du:
“zure epika zure indarra / neurriz
kanpokoak kasik / ez ginateke he-
men egongo / arazo bat izan ezik /
ni zure ondoan nago Saioa / baina
ez zu bezain pozik / hau ez delako

hasi da: ta kantxara ez zoaz ba /
hori eskatzera / bostean zeunden
baina / pasa egin zera. Maddalen
ere ederki: Aitor ilusioa / behintzat
erakutsi / denen aurrean gaizki / ez
nazazu utzi. Aitorrek ohi duen
eran jarraitu du, kideari erantzu-
nez beti: zu gaizki ez uzteko / dio-
zun modura / Maddalen zuk niri
zer / egin didazu ba?Arzallusek
galdera egin dio berriz: txapa bo-
tata egin / gorri ala urdin. Mendi-
luzek bere azken bertsoa: baietz
esango dizut / nik frontoi erdian /
gero hitz egingo degu / etxean…
agian. Maddalenek bertso ona
zuen bukatzeko bigarren puntuan
trabatu den arren: eta konfiantza-
rik / ez badut zurekin / Aitor ezkon-
duko naiz / Ezkurdiarekin.
Amets biloba eta Joanes aitona

izan dira: Amets ohartua dago Joa-
nesek tranpa egiten duela karte-
tan ari direnean irabazteko. Ame-
tsek: aitona atera kartak / pentsa-
tzera goazen / sei urte dauzkat
baina / badakit kontatzen. Joanes
aitonak: zuk ilusioz ekin / nik tran-
paz erantzun / bizitza ze gogorra /
den jakin dezazun. Ametsek: kar-
tak kontatzen hemen / erdi tran-
pan aizu / adinai tranpa egiten /
kosta behar zaizu.

PUNTU ERANTZUNAK
Puntu erantzun oso onak izan dira
ganbaran. Lehen puntuak honela
zioen: beti korrika eta / presaka ga-
biltza. Aitor: denera iristea / delako
baldintza / erlojuaren mende / ar-
nasa murritza / ta esku artetik joa-
ten / ari da bizitza. Amets: ezin iri-
tsi gure / pausoa ta hitza / estresak
ematen du / maiz kolpe bortitza /
hobe da mantso joan / ta luzatu bi-
zitza.  Maddalen: egitekoa ez baita
/ sekula murritza / gure denbora
pasa / edo ta langintza / ta horrela
airean / joaten da bizitza.  Jone:
kapitalismoak hori / du lehen bal-
dintza / dena da etekina / lana ta

ekintza / ta zail da aurrera hola /
egiten bizitza.  Saioa: Ibiltzen gara
eta / zoro baten gisa / gozatzea ho-
rrela / suertatzen da grisa / hobe
mantso hartuko / bagenu bizitza.
Bigarrena: zertarako hartu nahi

/ zenuke denbora? Aitor: etzanda
egoteko / begiratzen gora / ez joan
beharrik izan / presaka inora /
igual jubilatzea / hoixe izango da.
Amets: lagunak ekartzeko / tarte-
ka gogora / bertsotan aritzeko /
frontoian gustora / ze bestela bizi-
tza airean joango da. Maddalen:
nik ez nuke igo nahi / Himalaian
gora / ezta ere surfean / egitea pro-
ba / hurbildu nahiko nuke / lagu-
nen ondora. Jone: oporretan joate-
ko / noranahi gustora / egiteko egin
ezin / dudan mila proba / beste bi-
zitza baten / izan beharko da. Joa-
nes: lasai egoteko ta / ez joan inora /
sofan eseri eta / norbaiten ondora /
deus egin gabe egon / naiteke gusto-
ra.

BAKARKA
Bakarka ere bertsoaldi ederrak
osatu dituzte bertsolariek. Joane-
sek, esate baterako, txalo zaparra-
da ikaragarria jaso du eta ariketa
honek eman diola esan liteke fina-
lerako txartela. Gaia hurrengoa
zen: kanporatu egin zintuzten. Bi-
zitza erabat aldatu zaizu. Joanes
bezala, Amets ere futbolari izan
da, baina bestelako heldulekua
aukeratu du. Jone Uriak, berriz,
unibertsitateko irakasle baten pa-
pera hautatu du hiru bertsoak osa-
tzeko eta sexu jazarpenagatik kan-
poratu izanaren historia kontatu
du.

FINALA, BI ASTE BARRU IRUÑEAN
Aitor Mendiluze izango da eskual-
deko ordezkaria Iruñeko finalean.
Andoaindarrak bi saio oso on egin
ditu finalerdietan eta berriz ere
txapelerako hautagai izango da.
Bertsolagun izango ditu: Maialen
Lujanbio, Amets Arzallus, Nerea
Ibarzabal, Alaia Martin, Sustrai
Colina, Joanes Ilarregi eta Beñat
Gaztelumendi.
Finalean hiru emakumezko

izango dira, bi lehen aldiz. Eta as-
paldiko partez baita Nafar bat ere:
Joanes Ilarregi. Lehenaz gain final
erakargarria izango da, beraz. Sa-
rrerak agortuta daude aspalditik
eta giro ederra espero da. 

Kronika
Mikel Artola Izagirre
Bertsolaria eta 
Harituz-eko kidea
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Galdutakoak

Betaurrekoak. Igande arratsaldean,
Lizarbakarretik Herniozabalera
doan bidean, Lizarbakarretik 50 bat
metrora, Granite Eyewearetxeko
betaurreko pare bat aurkitu ziren.
Galdu dituenak dei dezala 
659 745 731 zenbakira.

IRAGARKI LABURRAK
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Zumarditxikia eraberritzeko
proiektua aurkeztu du udalak
Naparzubitik Dama Berderainoko eremua hartzen du eta Santa Klara kalea guztiz eraberrituko da;
«Garai bateko izaera eta erabilera soziala egungo parametroei begira berreskuratuko da», esan dute 

Josu Artutxa Dorronsoro

Zumarditxikia berreskuratzeko
proiektua tolosarrei bilera ireki
batean aurkeztu ondoren, udal
gobernuak publiko egin du zirri-
borroa. 2018an ekin zion Tolosa-
ko Udalak Zumarditxikia berres-
kuratzeko aurre lanketari. 2015-
2019 legealdian, aurreproiektua
landu zen eta partaidetza proze-
sua egin zen herritarrekin, ere-
muak bete beharreko baldintzak
eta helburuak zehazteko. «Lege-
aldi honetan, berriz, proiektua
garatu dugu, aurrez herritarre-
kin zehaztutako baldintza eta
helburuak oinarri hartuta, tolo-
sarrekin elkarlanean, beraien iri-
tziak eta ekarpenak proiektuan
barnebiltzeko», esan du Olatz
Peon alkateak.
Eremuak bete beharreko lau

helburu eta baldintza zehaztu zi-
tuzten herritarrekin: Irisgarria
izatea, irisgarritasun unibertsala
bermatuz; Tolosar guztien erabi-
lerarako espazioa izatea, parke
erabilera izango duena, ibaira
begira, ibaira jaisteko aukerare-
kin; azpi-erabilera ezberdinak
ahalbideratuko dituen eremua;
eta ingurumena errespetatuko
duen gunea. 
Udal gobernuak adierazi due-

nez, teknikoki landu den proiek-
tuak kontuan hartu ditu, baita
ere, indarrean dagoen Mugikor-
tasun Plana, Oria ibaiaren Udal
Ekintza Plana, Ingurumen iriz-
pide eta legediak, genero ikuspe-
gia eta uholde arriskuak.
Egoitz Sorozabal Lurralde ar-

loko zinegotziak esan du proiek-
tua lantzean «garrantzi handia»
eman zaiola historiari, garai ba-
tean Zumarditxikiak izandako
erabilerari; horrez gain, herrita-
rrekin adostutako helburu eta
baldintzak «abiapuntu» izan di-
tuela nabarmendu du.

SANTA KLARA KALEA
Naparzubitik Dama Berderaino-
ko eremu osoa hartzen du
proiektuak; zubi batetik bestera-
ko eremua proiektuan integra-
tzeko beharra partaidetza proze-
suan adierazi zen. Herritarrek ez
zuten Dama Berdea bere horre-

tan utzi nahi eta eremua berres-
kuratu egingo dute, Dama Ber-
dearen esentzia mantenduz, es-
pazioa hobetuta. Santa Klara ka-
lea ere osotasunean eraberrituko
dute, bidegorri berria kokatuko
dute bertan eta espaloiak zabal-
du egingo dituzte, eremu osoa
seguruagoa eta irisgarriagoa egi-
teko.
Zumarditxikian, oinezkoen

ardatz berria sortuko dute oinez-
koentzako pasealeku irisgarria-
rekin. Parkean ere bide alternati-
boak egongo dira eta erabilera
anitzeko espazioak aurreikusten
dituzte: egoteko eremuak, ber-
deguneak, itzalguneak, ibaira
begirako terraza, besteak beste,
eta kota desberdintasuna gaindi-
tzeko harmailak eta begetazioa
duten eremuak uztartuko dituz-
te. «Harmailak ibaira begira ja-
rriko dira, ibaiarekin harremana
handitzeko, balioa eman nahi
zaiolako Oria ibaiaren ertzari,
beraz, ibaira hurbilduko gaituen
parkea izango da», azaldu du So-
rozabalek. Ibaira jaisteko aukera
ere egongo da erdialdean, eskai-
leren bidez.
Hiri-altzarien kasuan, egu-

rrezko eta harrizko eserlekuak
jarriko dituzte, argiztapena ener-
gia kontsumo baxukoa izango
da, eta askotariko argiteria jarri-
ko dute: ibaitik gertuen dagoen
eremuan altuera baxuko argiak
eta parkearen goiko aldean faro-
lak. Ureztatzeko sistemak ere ja-
rriko dituzte landaredia zaintze-
ko. Iturriak, bizikleta aparkaleku
berriak eta komun publikoa ere
izango ditu parkeak.

BIODIBERTSITATEA
Proiektua zehaztu aurretik, ber-
tako zuhaitzen azterketa egin
zuen udalak. Antzinako zuhaitz
asko galdu egin dira eremuak
azken hamarkada luzetan izan-
dako erabileragatik eta zuhai-
tzen arteko distantzia ezagatik;
gaur egun, 69 zuhaitz daude.
«Oro har, egoera txarrean daude,
hazteko aukerarik izan ez dute-
lako, eta kalteak eta arazoak izan
dituztelako sustraietan eta ada-
rretan; egin izan diren asfaltatze
lanetan, gainera, ez dira kon-

tuan izan. Segurtasun arrazoiak
medio, 69 zuhaitz horietatik soi-
lik 5 mantendu daitezkeela
ondorioztatu du egindako azter-
ketak», esan du Sorozabalek. 
Ibaiertzari lotutako landare-

dia jarriko dute eta eremu horre-
tarako egokiak diren zuhaitz
berriak kokatuko dituzte parke-

an, zuhaitzak hazteko beharrez-
koa den espazioa bermatuz.
«Hala ere, eremuko lanekin has-
tean aztertuko da berriro ere
zuhaitzak mantentzeko aukera.
Udalak ahal diren zuhaitz guz-
tiak mantentzearen alde egingo
du lan», gaineratu du zinego-
tziak.

ASKOTARIKO ERABILERARAKO
Zumarditxikia garai bateko zein
egungo erabilera puntualari
lotutako eremua dela esan du
Xarles Iturbe Herritarren arloko
zinegotzi arduradunak. «Tolosa-
rren iruditerian daude garai
bateko dantzaldiak, euskal jaiak
eta estropadak; baita azken urte-
etan bertan ospatu diren Miko-
logika, Kultura Plazara edota
Haragi», azpimarratu du. 
Egungo Zumarditxikiak egun-

go errealitateari, hala nola, ohi-
turei eta herri dinamikei, eran-
tzun behar diola azaldu du:
«Erreferentziazko eremua bila-
katu behar dugu berriro. Tolosar
guztientzako eremua izatea nahi
dugu, aisialdiari eta ibaiari lotu-
tako parke sozial eta ludikoa.
Espazio hau berreskuratzean,
mila aukera eskainiko dizkio
herriari, egunerokotasunari eta
ekintza berezien ospakizunari
lotuta».
Zumarditxikia «belaunaldi

ezberdinen arteko elkargunea»
izatea nahi du udal gobernuak.
«Parke bat izango da, tolosar
guztiei irekia, itxura modernoa-
goa izango duen arren, betiko
esentziari, erabilerari eta izaera-
ri eutsiko diona, baina XXI.
mendera egokituta», esan du
Iturbek.

2024RAKO AMAITUTA
Zumarditxikiko proiektuak
datozen hilabeteetan izango
duen prozesuari buruz galdetu-
ta, alkateak esan du, lehenik eta
behin, aparkalekuen arazoari
irtenbidea eman behar diotela.
Aparkalekuentzako alternatibak
aurkeztu zizkien udal gober-
nuak Alde Zaharreko bizilagu-
nei. «Orain, beraien iritziak eta
kezkak jaso eta aztertzeko garaia
da».
Ondoren, aparkalekuen orde-

nantza abiatuko du udalak, eta
segidan lizitaziora aterako du
Zumarditxikiko proiektua.
«Hori datorren urte hasieran iza-
tea nahiko genuke, eta obrak,
berriz, legealdia amaitu aurretik
hastea aurreikusten dugu. Ondo
bidean, 2024an itxura berria
izango luke Zumarditxikiak».

Zumarditxikiaren proiektuko zenbait irudi. TOLOSAKO UDALA
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Zumarditxikiari buruzko
manifestua 

H erriko arkitekto talde
bat gara, Zumarditxiki-
rako Tolosako Udalak
sustatutako Proiektua-

ren berri izan dugu eta lerro
hauen bitartez gure kezka adie-
razi nahi dugu. Ez daukagu ino-
lako motibazio alderdikoirik,
gure motibazioa profesionala eta
pertsonala da, arkitekto eta he-
rritar bezala Tolosarentzat one-
na besterik ez baitugu bilatzen.
Orain artean prentsan publi-

katu izan den informazio muga-
tuaren bitartez izan dugu Zu-
marditxikia birmoldatzeko
proiektuaren berri. Azken egu-
netan ordea, Exekuzio Proiektua
aztertzeko aukera izan ondoren,
elkartzeko eta gure iritzia publi-
koki adierazteko beharra sentitu
dugu:
Zumardia bezala, XVIII. men-

de inguruan aisialdirako zuhaitz
parkeak eraiki ziren herri asko-
tan. Gehienak desagertu diren
arren Tolosakoa ia hasierako for-
ma eta ezaugarriekin iritsi da gu-
gana. Balio historiko, formal eta
funtzional eztabaidaezina duen
eremua da, horregatik eduki
zuen Tolosako Udalak bereziki
babestua 2009ko arauetan babe-
sa kendu zion arte.
Aparkalekuak kentzeko eraba-

kia txalogarria iruditzen zaigu,
ez ordea udalak onartu duen
proiektua, honek Zumarditxikia
guztiz aldatzea proposatzen bai-
tu. Egindako proiektua gauza-
tzen bada Tolosak zumardia gal-
duko du betiko.
Zuhaitzik gabe ez zegokeen

zumardirik. Zentzurik ba al du
beraz gure zumardia berreskura-
tzeko lanetan, urtero hostotza
ederra ematen duten, 60tik gora
bananondo eta zumar mozteak?
Egungo zumardia kokapen

paregabea duen plaza handi eta
laua da, 150 metro luze eta 20
metro pasa zabal. Harremaneta-

rako gune bat da, egoteko leku
bat, azken urteetan egin izan di-
ren jaialdietan ikusi ahal izan
dugun bezala, jende ugari biltze-
ko gaitasuna duen saloi bat.
Udalak sustaturiko proiektuak

espazioari 4-5 metro kentzen
dizkio luzera guztian, zatitu egi-
ten du, mailakatu; zeharkatzeko
espazio bat izatera pasako da,
ekitaldi edota jaialdiak antola-
tzeko oso mugatua. 
Eremua mailakatzean irisga-

rritasuna zailtzen da. Hormi-
goizko eskailerek, arrapalek,
harmailek, bide gorriak eta espa-
loiek lurzoruaren zati handi bat
iragazgaitza bihurtuko dute. Le-
kua desnaturalizatu egingo da.
Zumardia errespetatuz idatzi-

ko litzatekeen proiektuak, duda-
rik gabe, bete ditzake egungo
mugikortasun, irisgarritasun,
inklusibitate eta ongizate bal-
dintzak.
XXI. mendeko Tolosaren be-

harrei erantzuteko ez da beha-
rrezkoa egungo Zumarditxikia
desagerraraztea. Akats historiko
bat ekidin nahi dugu. Ulertzen
dugu udalak eta proiektua idatzi
duen enpresak lan handia egin
dutela, baina proiektu hori ez da
gure ustez eremurako egokia. 
Autoak kentzeko baldintzak

lortuta eta espazioaren babes
maila egoki aztertuta, jar dadila
berriro birgaitze prozesua mar-
txan, eta berreskuratu dezagun
zumardia elkarlanean, itzul die-
zaiogun herriari behar duen
duintasun eta edertasunaz. 

Manifestuaren 34 arkitekto sina-
tzaileak: A. Agirrezabala, J. Aranburu, I.
Arruebarrena, X. Artola, M. Artola, A.
Astiz, A. Auzmendi, J. Azaldegui, H. Biu-
rrun, N. Calleja, L. Casi, I. Ceberio, J. Egui-
zurain, A. Elizegi, H. Espin, E. Garmendia,
L. Garmendia, G. Gaztelumendi, J.J. Gu-
rrutxaga, M. Gurrutxaga, I. Iglesias, M.
Izagirre, E. Izagirre, J. Labayen, E. Li-
mousin, M. Lopez, L. Malkorra, A. Marti-
nez de Albeniz, E. Miguel, M. Roca, I. Ro-
driguez, I. San Sebastian, M. Sarasola
eta I. Tobes.

GUTUNA

Espazioaren egitura
berriarekin kezkatuta
agertu dira herritarrak 
Udalak prentsaurrekoa egin bezperan aurkeztu zien
proiektua herritarrei; 30 lagun inguru elkartu ziren
udaletxean, eta era guztietako iritziak entzun ziren 

J. Artutxa Dorronsoro

Tolosako Udalak, udaletxeko ar-
kitektoaren laguntzaz, pren-
tsaurrekoa egin bezperan aur-
keztu zien herritarrei Zumardi-
txikiaren proiektua. Aurkezpen
horretan, herritarrengandik es-
perotako feedback-a jaso zuela
adierazi du Olatz Peon alkateak.
«Garrantzitsua da horrelakoetan
kezkak azaleratu eta mahai gai-
nean jartzea, eta hori lortu ge-
nuen».
Hala ere, zalantza batzuk ere

sortu zaizkio. «Proiektuari buruz
iritziak adierazten hasi gara,
proiektua bera aurrez ezagutu
gabe ere. Badago interes bat, lo-
gikoa, eremua ez delako nola-
nahikoa». Halaber, proposame-
nak egiteko, 2018an herritarren-
tzat prozesu parte hartzaile bat
abiatu zutela esan du, eta beraz,
nabarmendu du orain ez dela al-
daketak egiten hasteko garaia.
Alkateak esan duenez, «oso

zaila» zen eremuak bete beha-
rreko legezko baldintza guztiak
betetzea. «Baina proiektu honek
oso ondo erantzuten die baldin-
tza horiei guztiei. Ekarpen guz-
tiak kontuan izan ditugu, eta
orain herriak ilusio handiarekin
hartu beharreko proiektua dela
iruditzen zait».
Espazioak izango duen egitu-

ra berriaren inguruan eta azken
urteetan bertan burutu diren
ekitaldiak aurrerantzean egin

ahal izango diren kezkatuta
azaldu ziren herritar batzuk.
Mailakatutako espazioa izatea
eta kota ezberdinetan banatuta
egotea ez dute garbi ikusten.
«Dagoen espazio horretara mol-
datu beharko dira ekitaldiak, eta
moldatu ezin direnak beste ere-
mu batzuetan egin beharko dira.
Gainera, ziur nago, ekitaldi eta
dinamika berriak sortuko direla
espazio horretan», erantzun du
Peonek. «Ez du oraingo eremuak
duen lautada bera edukiko, bai-
na espazioa ez da galduko. Estu-
tu egingo da, baina beste era ba-
tera egongo da erabilgarri. Ho-
rrela, aberasgarriagoa izango
da», esan du udaletxeko arkitek-
toak.

Bestetik, Alde Zaharrari gehia-
go erreparatzeko eskatu zioten
udal gobernuari bertako zenbait
bizilagunek. Alde Zaharrak «za-
harberritze bat» behar duela
adierazi zuen herritar batek,
«zentzu guztietan». Beste batek
Alde Zaharrean duten «berdegu-
ne falta» aipatu zion alkateari:
«Pizkundea plaza da eremu ba-
karra eta beldurra ematen du
bertan sartzeak, txakur kaken
aferagatik».
Espazioa bere horretan man-

tentzearen alde ere azaldu zen
herritar bat, eremu horrek izan
behar duen babes historiko, kul-
tural eta artistikoagatik. «Ez da
gauza bere leheneratzea eta za-
harberritzea», adierazi zuen.

Tolosako Udalak bezperan aurkeztu zien proiektua herritarrei udaletxean. J. A.



Ibarrako mutilek
zilarrezkoa lortu dute 
Hamar talde aritu dira lehian 4x4 modalitatean, 310
kilotan; Ibarrak bere multzoko lehen postua lortu du 

Erredakzioa Ibarra

2022-2023 Euskal Herriko Soka-
tira txapelketak aurrera jarrai-
tzen du. 4X4ko bigarren jardu-
naldia igandean jokatu zen, Itsa-
sun (Lapurdi). 21 urtez azpikoak
eta 310 kilotan gizonezkoak
lehiatu ziren. Ibarra Sokatira
Taldeak azken maila horretan
atera zuen taldea, emaitza ona
lortuz.
310 kilotan guztira hamar tal-

dek hartu zuten parte. Hurrenez

hurren: Amaiur, Antsoain, Be-
rriozar, Beti Gazte, Txantrea, Ña-
purrak A, Ñapurrak B, Abadiño,
Zuraide eta Ibarra A.
Bi bloketan banatuta lehiatu

ziren taldeak. Ondoren, bloke
bakoitzeko pareko postuak aritu
ziren elkarren aurka. Horrela
erabaki zen podiuma. Ibarrak
multzo-buru amaitu zuenez,
beste multzoko lehenaren aurka
jokatu zuen, urrearen edo zila-
rraren lehia. 
Ibarrako mutilak gogor saiatu

ziren, baina ez zuten Beti Gazte
mendean hartzerik lortu. Ondo-
rioz, bigarren postuarekin itzuli
ziren etxera. Hirugarren postuan
Berriozar sailkatu zen, eta lauga-
rren Ñapurrak A. 

Iñaki Galarraga entrenatzailea, Xabier Eizagirre, Javier Otermin, Lander Otermin eta Imanol Oterminekin. IBARRA ST

KIROL EMAITZAK
Areto futbola
BIGARREN B MAILA 
12. jardunaldia 
Brunete 3
Lauburu Ibarra 8

Sailkapena
1. Anaitasuna 30p
2. Otxartabe 28p
4. Lauburu Ibarra 27p

Hurrengo jardunaldia
Lauburu Ibarra (4)-Tafa FS  (10)

HIRUGARREN  MAILA 
11. jardunaldia
Tolosala - Lagun Onak 8-1
Leioako Ibaraki-Laskorain 0-2

Sailkapena
1. Aurrera de Vitoria 29p
4. Laskorain 21p
9. Tolosala 16p

Hurrengo jardunaldia
Aurrera de Vitoria  (1) - Tolosala (9)
Laskorain (4) - Kukuyaga  (14)

Eskubaloia
1. MAILA  NAZI0NALA
12. jardunaldia
Eibar Eskubaloia 27
Tolosa CF Eskubaloia 30

Sailkapena
1. Helvetia Anaitasuna  22p
5. Tolosa CF Eskubaloia 16p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa Eskubaloia (5)
Lodisna San Antonio (15)

1. LURRALDEKO SENIOR MAILA
10. jardunaldia
Tolosa CF Eskubaloia 20
Zuhegan Orio 22

Sailkapena
1. Eibar Eskubaloia 15p
8. Tolosa CF Eskubaloia 7p

Hurrengo jardunaldia
Munttarpe (4)
Tolosa Eskubaloia (8)

Futbola
1. MAILA NAZIONALA
12. jardunaldia
Tolosa CF-Dux Logroño B 0-2 

Sailkapena
1. Real Sociedad B 34p
14. Tolosa CF 6p
16. Aurrera de Vitoria 2p

Hurrengo jardunaldia
Mulier CD (7)-Tolosa CF (14) 

ERREGIONAL OHOREZKO MAILA
GIZONEZKOAK
13. jardunaldia
Tolosa CF-Zarautz 3-2 

Sailkapena
1. Oiartzun 27p
12. Tolosa CF 18p
18. Mondragon 4p

Hurrengo jardunaldia 
Mondragon (18)-Tolosa CF (12)

ERREGIONAL OHOREZKO MAILA
EMAKUMEZKOAK
11. jardunaldia
Tolosa CF, atsedenaldia. 

Hurrengo jardunaldia 
Beti Gazte (5) - Tolosa CF (13)

GORENGO MAILA GIZONAK
Atsedena. 
Hurrengo jardunaldia:
Danena (5)- Billabona (8)
Ilintxa (2)- Tolosa CF (14)

GORENGO MAILA EMAKUMEAK
Atsedena. Hurrengo jardunaldia:
Segura (7)-Aiztondo Neskide (8)

LEHEN MAILA ERREGIONALA
Atsedena. Hurrengo jardunaldia:
Urnieta (2)-Intxurre (4)

Saskibaloia
EUSKAL LIGA, 1. MAILA
Atsedena. 

Sailkapena
1. Redline Mekanika TAKE 7-1
2. Atletico San Sebastian 7-1

Hurrengo jardunaldia
Redline Mekanika TAKE (1)
Urgatzi (4) 

SENIOR EMAKUMEZKOAK 
1. MAILA, BIGARREN FASEA
2. jardunaldia
Eguzkitza Sagardotegia TAKE 38 
Digitarte Hoops 26

Sailkapena
1. Easo Basket 2-0
2. Eguzkitza Sagar. TAKE 2-0

Hurrengo jardunaldia:
Easo Basket (1) 
Eguzkitza Sagardotegia TAKE (2)

SENIOR GIZONEZKOAK 2. MAILA
9. jardunaldia
Elorri-Aldapa 58
Hernani 46
Hurrengo jardunaldia:
DKS (4)-Elorri-Aldapa (5)

SAILKAPENA
4X4, 310 KILO
1.  Beti Gazte
2.  Ibarra
3.  Berriozar
4.  Ñapurrak A
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Jon Ander Peña bi bikote
nabarmenduenen artean
Erredakzioa

Binakako Txapelketaren biga-
rren jardunaldiko hiru partida
jokatu ziren asteburuan. Lauga-
rrena gaur jokatuko da Tolosako
Beotibarren, eta Jokin Altuna ez
da izango bertan. Amezketarrak
lesioarekin jarraitzen du eta bere
lekua, berriro, Elezkano II.ak
hartuko du, Xabier Tolosarekin
bikotea osatuz. Aurkariak Etxe-
berria-Rezusta izango dituzte.
Jaialdia 17:00etan hasiko da eta

promozio txapelketako bi parti-
da ere jokatuko dira. Horietan
Elizegi asteasuarra eta Iztueta
tolosarra egongo dira. 
Asteburuko partidetan bi bi-

kote nabarmendu dira. Lehen
jardunaldian bezala garaipena
lortu dute Elordi-Zabaletak eta
Peña II-Mariezkurrenak. Garai-
penaz gain emaitzak egiten ditu
nabarmen bi bikote hauek. La-
runbatean, Lizarran, Jaka eta
Aranguren 10ean utzi zituzten
Jon Ander Peñak eta Mariezku-

rrena II.ak. Elordi eta Zabaleta-
ren marka oraindik eta handia-
goa da. Lehen bi partidetan 12
tanto bakarrik egin dizkie aurka-
riek. Ostiralean, Amorebieta-
Etxanon, Ezkurdia-Martija 5ean
utzi zituzten. 
Hirugarren jardunaldia oste-

gunean hasi eta igandean amai-
tuko da. Peña II.ak Bergaran jo-
katuko du hilaren 8an. Erik Jaka
Laudion egongo da igandean,
eta Tolosa, Altuna III.arekin edo
gabe, Iruñean, larunbatean.



KIROLAK 07Ataria.eus •107.6 fm 
ASTEARTEA, 2022ko abenduaren 6a @TOLOSALDEAKIROL

Denetik izan
dute frontenis
finalek
XXX. Ion Ander Izagirre Frontenis
Txapelketaren zazpi finalak 
jokatu dira Urreburu pilotalekuan

Asier Imaz Berrobi

30 urte bete ditu Ion Ander Iza-
girre Frontenis Txapelketak.
Azken urteetan Ibin Kirol Klu-
bak antolatzen du, eta urteurren
borobila aprobetxatuz, aurrera
begira ere jarri dira: «Espero
dugu beste horrenbeste irautea.
Ea jendea atzetik animatzen zai-
gun, herriarentzat txapelketa
hau oso berezia da eta». Orain
arteko antolatzaileak ere gogoan
izan zituzten finalean, eta ome-
naldia egin zieten, arrosa bana
banatuz eta agurra dantzatuz.

Aurtengoarekin gustura gera-
tu dira antolatzaileak. Parte har-
tze kopurua mantentzea lortu
dute maila guztietan, eta gizo-
nezkoen binakakoan gorakada
bat izan dela aipatu dute. Horri,
Frontenis Txiki txapelketaren
lehen edizioa gehitu behar zaio:
«Ekimena Berrobiko guraso
batzuen aldetik etorri da. Gazte-
txoengan ere frontenisa susta-
tzea du helburu. Dozena batek
eman dute aurten izena eta gus-
tura geratu dira».
Zazpi finalei dagokienez, par-

tida estuak suertatu dira. Aipatu

beharra dago binakakoan
Mireia Lezeak min hartu zuela.
Ezker belaunean bihurritua
izan zuen eta tibia ere ukitua
izan lezake, mediku azterketen
zain dago. Antolakuntzak ezbe-
harra gertatu bezain pronto
ospitalera eraman zuen Lezea.
Gutxienekoa, txapela, Leire Jau-
regik eta Nagore Lizardik iraba-
zi zuten. 
Banakakoan omenaldia ere

izan zen. Jon Jauregi eta Xabi
Zubiria lehengusuek euren fina-
la urtarrilean zendu zitzaien
aita eta osabari eskaini zioten.

XXX. Ion Ander Izagirre Frontenis Txapelketako finalistak, larunbatean Berrobin. IBIN KIROL KLUBA

FINAL
LEHIATUA
Miren Larrarte bidaniarra eta
Itxaso Erasun zizurkildarra
Gipuzkoako txapeldun izan
ziren larunbatean Hernanin.
Behar Zana Pilota Elkarteko
bikoteak 22-20 irabazi zion
Oñatiko Aloñamendi taldeko
Etxegarai-Oses bikoteari, Ez-
ker Hormako Kluben Arteko
Gipuzkoako Txapelketan,
emakumezkoen nagusi mai-
lan. BEHAR ZANA 

Lehen bi bikote
sailkatuak 
Erredakzioa Amasa-Villabona

X. Antton Pebeten Oroimenezko
Txapelketan lehen bi partidak
ostiralean jokatu ziren, final-
laurdenetakoak. Lehena borro-
katua eta polita izan zen, eta
Landa-Elizegik 22-15 irabazi zien
Elizalde-Olideni. Aurrean tanto
politak ikusi ziren, eta Landa na-
gusitu zen joko horretan. Biga-
rren partidan ez zen lehia handi-

rik egon. Erraz irabazi zuten Az-
ketak eta Ugartemendiak, Urbie-
ta-Lizeagaren aurka. Azken
emaitza 22-7koa izan zen. 
Beste bi final-laurdenak osti-

ral honetan jokatuko dira Villa-
bonako Udal Pilotalekuan. Mu-
rua-Alduntzinek Labaka-Erasu-
nen aurka jokatuko dute lehen
partida. Ondoren, Arteaga II-Li-
zeaga eta Igoa-Aizpuru irtengo
dira kantxara.

FINALETAKO EMAITZAK

Gaztetxoak

LH1-LH4,
banaka
Ekhi Altuna 22
Oihan Artola 14
LH5-DBH2,
binaka
Beñat Lizardi-Ibai Lizardi 22
Ibai Larrañaga-Anje Ruiz 20
LH5-DBH2,
banaka
Beñat Lizardi 22
Ibai Larrañaga 21

Helduak

Mutilak binaka
Xabi Zubiria-Julen Izagirre 30
Yeray Otaegi-JA Artaza 22
Mixtoa
Leire Jauregi-Xabi Zubiria 30
Nagore Lizardi-Niko Artola 22
Emakumeak, binaka
Leire Jauregi-Nagore Lizardi -
Mireia Lezea-Elena Artieda -
Mutilak, banaka
Xabi Zubiria 30
Jon Jauregi 20

Mª Jesus Mendizabal Albisu
Herenegun hil zen 80 urterekin.

Gauero ezkutatzen da
eguzkia itsaso aldetik

baina zu ez zara aldenduko
gure bihotzetik

ZALDIBIA-DONOSTIAn, 2022ko abenduaren 6an.



Herenegun egin zioten berrobitarrek omenaldia Bittor Madinari. L. CARRASCO

Euskararen omenez, festa

Euskararen Eguna ospatzeko hamaika ekitaldi izan dira
Tolosaldean; Berrobin Bittor Madina irakasleari omenaldia 
egin diote, euskararen alde egindako lana eskertzeko. 

Asier Imaz 

E uskararen Eguna fes-
tarako aitzaki izan da,
bai larunbatean, bai
eta asteburu osoan ere
eskualdeko herrietan,

dantza, antzerki, bertso, solasal-
di, musika nahiz otorduek hu-
tsik egin ez dutelarik. Galtzaundi
Euskara Taldeak antolatuta eus-
karazko kantuen bingo musika-
tua ere egin dute hainbat herri-
tan  

Berrobin, berriz, euskararen
alde egindako lana eskertuz, he-
rrian irakasle izan zen Bittor Ma-
dina herritarra omendu zuten la-
runbatean. Berarekin lan egin-
dako irakasleek, ikasle ohiek eta
senideek prestatu zioten sorpre-
sak ezustean harrapatu zuen, eta
esker hitzak besterik ez zituen
izan guztientzat.

Bere ikasle izandakoek bertso-
ak abestu zizkioten, eta bere ibil-
bideari errepasoa egin zioten Ra-
mon Olasagasti herriko idazleak
eta Begoña Olamusu liburutegi-
ko arduradunak: «Erreferente
garrantzitsua izan zara arlo eta
modu desberdinetan. Horren-
beste eman diozun herri honek
badaki nolako pribilegioa izan
den Bittor Berrobin izatea». 

Herriko dantzariek agurra
dantzatu zioten, hainbat opari
eman zizkioten, eta guztiek bate-
ra azken abesti bat abestu zuten
omenaldia borobiltzeko.
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Deialdiak 

Tolosa. IX. Ogi Berri torneoa. Migel
Soroaren oroimenez. 1. maila: Altu-
na-Ugartemendia eta De la Fuente-
Ek.Lizeaga. Elitea: Arteaga-Irurita
eta J. Alberdi-Aldave. Promesak:
Apezetxea-Landa eta Aranbarri-
Telleria.
Abaltzisketa. Abendu kulturala:
kantu kalejira herrikoia. Abesti zahar
eta berriagoak abesteko aukera.
Ostatu aurrean elkartuko dira,
19:00etan. 

Ikus-entzunezkoak

Tolosa.Mia y yo: la leyenda de Cen-
topia, Leidor aretoan, 17:00etan.
Tolosa.La forja de un campeon, Lei-
dor aretoan, 19:00etan.

Erakusketak

Berrobi.San Agustin jaietako ar-
gazki erakusketa udaletxean,
abendua bitarte.
Tolosa.Aldizkako erakusketa Titi-
reszenaren barruan: Jordi Bertran,
txotxongilolariaren 45 urte, Topic-
en. 
Tolosa.Clara Probanza Arrizabala-
garen Gorputz habitatuak, 3 taber-
nan. Clara Probanzaren marrazkie-
tan munduaren potentzia osoa isla-
tzen da, bizitzaren posibilitate
infinituak: beso bakarreko pertso-
naiak, mila begiko buruak, txori-
hankak dituzten gizakumeak... Izaki
dibertigarri eta abismalak denak ere,
supazterretik bizi-lezio paregabeak
ematen dizkigutenak

ATARIA IRRATIA
Egun osoan.Euskal musika.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.L.A. Morant.
Zabalarreta lorategiak, 1. 9436738 49.
TOLOSA. Gauekoa. L. A. Morant.  Za-
balarreta lorategiak, 1.943 67 38 49.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro atsegina. Goizean
hodei batzuk agertuko dira,
baina ez dute inolako ondo-

riorik ekarriko. Goizak aurrera egin
ahala hodeiek desagertzeko joera
hartuko dute eta arratsaldean egu-
raldi eguzkitsua izango dugu. Goize-
an hego-haizeak joko du, baina arra-
tsaldean aldakor geratuko da. Ten-
peratura igo eta 13-15 gradu
bitartean joko du goia.  

Bihar. Giro motelagoa. Goi-
zean hodei asko izango da
zeruan eta ez da baztertzen

uneren batean tantaren bat edo
beste botatzea. Hala ere, gehienean
ateri eutsiko dio. Arratsaldean ho-
deiak nagusi izanagatik, ateri egongo
da eta ostarte txikiren bat edo beste
ikusiko da. Ipar-ekialdeko haizeak
joko du eta tenperatura jaitsi egingo
da, 11-13 graduan joz goia.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.Trikiti doinuak izan ziren Asteasun, Euskararen Egunean. A. IMAZ

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

943 65 56 95
ataria@ataria.info

San Esteban 20
Tolosa

Argazkia 
bi egun lehenago 

ekarri mesedez


