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Gustatzen zait mozorrotzea, eta
mozorroa, gainera, beti umore
puntu batekin egitea gustatzen
zait. Ez zait gustatzen nolanahi-
ko mozorroa, hau da, gertukoei
edo orokorrean txantxa pixka bat
egiteko aukera ematen duena.
Mozorrotzea gustatzen zait umo-
re puntu hori ematen diodalako,
eta umore hori bizitzeagatik, eta

Eneritz Maiz Etxarri

Gaur egun txarangaren atzetik
saltoka ibiltzen ez bada ere, Iñigo
Ormazabalek (Alegia, 1995), ez
ditu ulertzen Tolosako inauteriak
txaranga doinurik gabe. 
Inauterizalea omen zara?
Bai bai. Nahiz eta txikitan era
desberdinean bizitu, nerabeza-
roan beste era batera, eta orain
gazte garaian ezberdin bizitua-
gatik, zale amorratua naiz.
Nondik datorkizu
inauterietarako grina?
Ba, egia esan eskolatik. Gogora-
tzen naiz nola Ostegun Gizen goi-
zetan eskolara joaten ginen, eta
urtero mozorrotu egiten ginen.
Festa moduko bat ospatzen ge-
nuen, mozorro ezberdinekin, eta
eguerdi aldera libratzen ginen,
eta gero arratsaldean zezenetara
joaten ginen. Eta, bai, eskolatik
barru-barruan sartu ziguten
inauterietako grina, eta mozorro-
tzekoa ere bai. 
Beraz, zezenetara joaten
zineten?
Txikitan ia egun guztiak berdi-
nak izaten ziren. Goiz samar ze-
zenetara joaten ginen lagunekin,
gurasoek lagunduta. Txaranga-
rekin irteten ginen, eta kalean
barrena joaten ginen salto batzuk
emanez. Gero barraketara buelta
bat, eta hor ibiltzen ginen.
Orain baduzu zezenetara
joateko ohiturarik?
Urte asko dira jada ohitura hori
galdu genuenetik. Orain beste
ohitura batzuk ditugu. Bazkariak
direla, potea egiten dugula edo
Zaldunita eta Astelenitan karro-
za artetik ibiltzen garela...
Gustuko duzu mozorrotzea?

ez bakarrik inauterietan, baita
egokitzen den beste egunetan ere.
Baduzu egun kuttunik edo
hutsik egiten ez duzunik?
Huts egiten ez dudan egun asko
izaten dira, baina kuttunenak bi
esango nituzke. Ostegun Gizena,
lehenengo eguna delako, eta go-
goz beteta egoten garelako. Gai-
nera, bazkaria izaten dugu, eta

Iñigo Ormazabali berari gustatzen zaio mozorroak osatzea. ATARIA

«Dudarik gabe egunez
dagoen giroa askoz ere

gustagarriagoa egiten zait»
IÑIGO ORMAZABAL
INAUTERIZALEA

Alegiarra inauterizalea da, eta ez du hutsik egiten Tolosako
inauterietan; bi egun ditu kuttunenak, Ostegun Gizena eta Zaldunita

asko elkartzen gara, eta bazkalos-
tean ere gogotsu ibiltzen gara.
Igandeko eguna ere asko gusta-
tzen zait. Kuadrilla guztia elkar-
tzen garen eguna da. Gazteak
gara, baina zahartzen goaz, eta
kuadrilla sakabanatzen joaten
da, eta denok elkartzeko aitzakia
paregabea izaten da. Goizetik To-
losara gerturatzen gara, eta toki
ezberdinetatik barrena joaten
gara karrozak ikusiz giroan era-
bat sartuta, tabernatik tabernara.
Bi momentu horiek dira gogo-
tsuenak, eta batez ere, igandea.
Txaranga aipatu duzu, eta
Tolosako inauterien
ezaugarrietako bat da. Orain
ere gogoko duzu?
Egia da inauterietako doinu ho-
riek gabe inauteriak ez liratekee-
la berdinak izango. Txikitan ez
bezala, orain ez daukagu batere
ohiturarik saltoka ibiltzeko, ezta
dantza egiteko ere. Baina, inaute-
rietan doinu horiek entzun gabe
sentsazioa ez da berdina, eta doi-

nu horiek ematen dietela inaute-
riei xarma berezia esango nuke.
Mozorroak aldez aurretik
prestatzen dituzu edo
bezperan aritzen zara?
Urteen poderioz bilakaera bat
izan dut. Lehen, errazera jotzen
genuen eta erosi egiten genuen
mozorroa eta huraxe janzten ge-
nuen. Baina, orain, azken urtee-
tan batez ere, gustatu izan zait
gauza gutxi edota detaile batzuk
erosi, eta neronek erabat presta-
tutako mozorroarekin ateratzea.
Horrela kutsu pertsonal bat ere
ematen diozu mozorroari.
Kuadrillan erabakitzen duzue
mozorroa, edo bakoitzak
berea egiten du?
Hemen ere antzeko bilakaera
eman dugu. Lehen guztiok ber-
din janzteko ahalegina egiten ge-
nuen, baina beti izaten genituen
desadostasunak. Normalean ez
ginen adostasun batera iristen,
eta orain dela hiru bat urte eraba-
ki genuen bakoitzak berea egitea.
Prest duzu aurtengoa?
Bai, aurtengorako nahiko lasai
nabil. Eguberrietatik jada buruan
nuen, eta dagoeneko prest dau-
kat. Aurten inoiz baino lasaiago
nabil inauterien bezperatan.
Egunez edota gauez
disfrutatzen duzu gehiago?
Ibili bai gauez eta bai egunez. Bai-
na dudarik gabe gehiago disfru-
tatzen da egunez. Inauteriak
nahiago ditut egunez bizi. Kalean
gehiago ibiltzen zara, jendearekin
gehiago hitz egiten duzu,... Iner-
tziaz, normalean, gauez ere segi
egiten dugu indarrik baldin bada,
baina dudarik gabe egunez dago-
en giroa askoz ere gustagarriago
egiten zait.
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Bere baitan ospatzen dira
Tolosan, pentsaezina da txarangarik gabeko ospakizun edo festa bat; are gutxiago, inauterietan.

Txarangarik gabe inauteriak ezer ez direlako, hona txaranga zale handientzako gidaren lehen atala

Josu Artutxa Dorronsoro
Tolosa

T olosa eta txarangak.
Txarangak eta Tolo-
sa. Izan zitekeen
musikari batek argi-
taratutako partitu-
raz betetako libu-

ruaren izena. Edota festa gai mo-
dura hartuta, telesail baterako
atal baten titulua. Bestela, tolo-
sar txarangazale batek, bere Ins-
tagrameko argitalpen batean ja-
rritako izenburua. Baina, ez. Bi-
nomio horren existentzia ez da
hor amaitzen. Batzuek, inaute-
rietan Tolosako kaleetan entzun
daitezkeen doinuekin lotzen di-
tuzte txarangak. Hala ere, urtean
zehar, hamaika dira, bertan
nahiz beste herriren batean ere,
inauterietako doinuak jotzen di-
tuzten musikari taldeak. Txaran-
gak, hortaz, Tolosatik harago
doaz. Hala ere, eztabaidagarria
da Tolosa txarangetatik harago
doan herria den ala ez esatea.
Izan ere, ezinbestekoak dira txa-
rangak gure herrian, baina Tolo-
sa, txarangak baino gehiago da.
Atzoko eguna berezia izan

zen, zentzu guztietan, baita ma-
nia handienak dituztenentzat
ere. Egutegiari begiratuz gero,
atzoko data, bi zifrez bakarrik
osatua zelako: 2020-02-20. Atzo,
gainera, hilabete bat bete zen,
Gipuzkoako hiriburua danbor
eta upel hotsez bete zela, donos-
tiarren urteko egun handienean.
Konstituzio Plazan ez zen lagun
bat gehiago ere kabitzen orduko
hartan, eta atzo eguerdian, an-
tzeko zerbait gertatu zen Tolosa-
ko Plaza Zaharrean. Poz handiz,
Inauteriak datoz. Horrela dio
Donostiako Martxako letrak, eta
horrela heldu gara San Juan egu-
naz gain, tolosarrentzat urteko
egun berezienak direnetara.
Donostiako danborradak, or-

dea, ez du inauteriak duen satira
eta desorden kutsurik. Seriota-
suna nagusitzen da talde ia guz-
tietan. Tradizio handiko festa
izaten da, urteen poderioz seku-
lako indarra hartu duena. Ba-
tzuetan, ordea, ohiturak man-
tentzeak, ez du garai berrietara
egokitzeko aukerarik ematen.
Hain justu, zenbait danborrade-
tan, emakumezkoek debekatuta

dute parte hartzea. Hain zuzen
ere, hori da festa honen alde 
ilunena: donostiarrak baino,
ñoñostiarrak direla.

SEI EGUN BAINO ASKOZ GEHIAGO
Tolosan, baina, seriotasunak ez
du lekurik inauteriek irauten du-
ten sei egunetan, edo behintzat,
duen toki hori apurra da, ia neur-
tu ezin dena. Astebetez bada ere,
lotsa galtzen dugu; arpegiko
maskara kendu, eta beste era ba-
teko norbait izateko aukera iza-
ten dugu. Atzo eguerdian hasi,
eta Asteartita eguna amaitu bi-
tarteko orduak kontatuz gero,
132 ordu izango genituzke goza-
tzeko, dantzatzeko, abesteko,
buruko minak eragin eta kentze-
ko, hobeto esanda, festaren ezin-
besteko parte sentitzeko, inaute-
rien erdigunean jartzeko. Askok,
ordea, gustuko izaten dute zen-
bakiak borobiltzea. Hori dela eta,
inauterizale amorratuenentzat,
ez dira 132 ordu izango, 150 bai-
zik, Hausterre eguneko eguerdi-
ra arte luzatuko direlako. 
Borobiltzeko, ordea, ez da be-

harrezkoa luzatzea, nahikoa bai-
ta lehenago hastearekin. Noski,
tradizioari jaramon eginez, ofi-
zialki, atzo hasi ginen. Hala ere,
batzuei, aukera berriak proposa-
tzea gustatzen zaie. Duela 31 urte

hasitako txantxa edo parodia, as-
teazken gaueko txupinazo alter-
natiboa, alegia. «Geroz eta jende
gehiago hurbiltzen da», zioen
Vista Alegre txarangako kide ba-
tek, tolosarrek Sasikoipatsu doi-
nua entzutean, jauzi nola egiten
zuten ikusita. Ez zen gutxiagora-
ko, herritar guztion egutegian
gorriz markatutako ekitaldia iza-
tera igaro baita.

SASIKOIPATSUEN BIHARAMUNA
Sasikoipatsu. Asteazken gauean
ere jotzen den doinua bada ere,
inauteriei hasiera ematen dien
kantua da. Inauterizaleek gehien
abesten duten kantua (Mugi
Mugi kantuaren zale direnen
baimenarekin), baita dantzatze-
ra gonbidatzen zaituena ere. Es-
kuak gora altxaz egiten den kore-
ografiak, arpegian irribarre bat
sorrarazten dizulako, eta zure
irribarrearekin, ondokoa ere
pozten duzulako.
Atzo, behintzat, egun osoan

zehar entzun zen doinua izan
zen. Pintxana txarangak, Incan-
sables txarangak, edo On Oste-
gun Gizen konpartsako txaran-

gak, ez zuten besterik jo. Eta goi-
zez nahiz arratsaldez entzutea
gutxi iruditu zitzaienentzat,
gauean ere izan zen aukera. To-
losako ia elkarte guztiek atera
zuten txaranga kalera. Beste ba-
tzuek, berriz, kaleetan hots
gehiegi atera gabe, nahikoa izan
zuten elkartean bertan afaldu
eta inauteri doinuen konpasean
ospatzearekin. Ostegun Gizenez,
kalean ibiltzen den edonori, be-
raz, buruan itsatsita geratzen
zaion doinua da. Inauteri haue-
tan gehiagotan entzungo da, bai-
na, nekez, atzo bezain beste.
Lasai egon, tolosarrak. Sasi-

koipatsu-rik gabe ere bada eta
festa. Gaur, esaterako, atzoko pa-
rranda osteko biharamuna goxa-
tu ahalko dute inauterizaleek, bi
txarangen eskutik. Arratsaldean,
Kabi Alai txarangarekin zezen
plazaraino igo eta gero bertatik
jaisteko aukera izango da, eta
gauean, Jainekin txaranga ibili-
ko da Alde Zaharreko kaleetan.
Festaren muina diren txarangak
ez baitira Ostegun Gizenarekin
batera amaitzen. Aurrerantzean
ere egun bakoitzari musika eta
erritmoa jartzen jarraituko dute,
uneoro, festaren erdigunean. 

Pintxana Txaranga, atzo, Tolosako kaleak alaitzen; Ostegun Gizenean ateratzen da, eta 80 urte bete ditu aurten. IRATI SAIZAR

Hausterre eguna 
heldu bitarte, 132 ordu
daude gozatzeko;
batzuentzat, berriz,
150 ordu izango dira

Ostegun Gizenez,
kalean ibiltzen den
edonori, buruan
itsatsita geratzen zaio
‘Sasikoipatsu’ doinua

TXARANGEN EGITARAUA
Otsaialk 21, Ostiral Mehea

Kabi Alai txaranga. 16:00ak aldera,
Zezen Plazarako igoerari ekingo dio,
Plaza Zaharretik. Zezen-festan jo
ondoren, jaitsieran ere joko dute, eta
Alde Zaharrean amaituko dute, dan-
tzaldiarekin.
Jainekin txaranga. Gaueko
23:30eak aldera aterako da Tolosako
Alde Zaharreko kaleak alaitzera.

Lan eskaintza

Garbiketa lanak. Esperientzia duen
pertsona bat behar dugu, astearte
eta ostegun goizetan, Lizartzako
enpresa bat garbitzeko. Kotxea iza-
tea ezinbesteko baldintza da. Inte-
resa dutenek 943 670 626 telefono
zenbakira deitu behar dute.

IRAGARKI LABURRAK
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Incansables txarangak suziriari su eman bezain pronto lehertu zen festa Tolosako Plaza Zaharrean; jende guztia saltoka hasi zen dantzan. E. MAIZ

Betikoa, baina desberdin
Omenaldi eta aldarrikapen artean lehertu dira
2020ko inauteriak; Incansables txarangak jaso
du Kabi Alai Kuttuna errekonozimendua.

Itzea Urkizu Arsuaga

Eguzki betean lehertu dira inau-
teriak, aurten, Tolosako Plaza
Zaharretik. Udaletxeko balkoiak
lapiko bilakatu dira, eta baita ar-
gazki onena lortzeko lehia ere,
Ostegun Gizenak ohikoa duen
moduan; Kabi Alai elkarteko
korporazioa, dantzariak, aguazi-

lak, benetako zinegotziak nahiz
kazetariak, guztiak eraikin bere-
an. Eta, saltsa horren guztiaren
erdian, Incansables txarangako
omenduak, suziriari lehen txin-
parta eman nahian. Mende erdi-
ko musika ibilbideari, 43. Oste-
gun Gizena batu diote, eta musi-
kaz ospatuko dute, beste urte
batez ere.

Hitz asperturik gabe eta mo-
tzean aritu nahi izan dute, bal-
koitik, Canario, Ropero, Paotxa
eta Moneo Incansableseko sor-
tzaile eta lehenengo kideetako
zenbait, eta muinera jo dute,
inauteriak segituan leherraraziz.
Sua, lehertzea, lehen notak eta
eskuak gora: gora Ostegun Gi-
zen!
Inoizko txupinazo moreena

izan da 2020koa, hainbat arra-
zoirengatik. On Ostegun Gize-
nen konpartsak Kontxi Mendi-
zabal inauterizalea omendu du,

Gozona Ibañez gozodendaren
atarian, eta udaletxeko balkoian
ere, lehenengo aldiz aritu dira bi
emakumezko pregoilari.
Txilibitu doinuz heldu da, or-

dea, gaurko aldarri doinua: Kabi
Alai elkarteak azken urteotan
antolatu ohi duen parodiak
Hondarribiko alardea ekarri
nahi izan du Plaza Zaharrera,
Jaizkibel konpainia omenduz.
Ahozko erreferendum bat pla-

zan egin eta gero, Tolosako alar-
dean konpainia ofizialtzat har-
tuko dituztela azaldu diote Jaiz-

kibeli, eta pregoilariek ongieto-
rria eman diete zapi koloredun
eskopetariei. 
Tolosako Udalak inauterieta-

ko musikari ezarritako neurri
berriekin ere hartu dute txan-
txarako tartea: «Lasai egon dadi-
la udala, gure eskopetek ez di-
tuzte 90 dezibelio gainditzen».
Zalantzarik gabe, txupinazoa
betikoa izan da, baina desber-
din. 

ZORTZI HAMARKADAKO
BIZIPOZA
Ostegun Gizenak Plaza Zaharre-
an egiten du bor-bor, baina Alde
Zaharreko kaleak taupada ho-
rien guztien arteria bilakatzen
dira, festa giroa noranahi zabal-
duz.
Bizipozaren odola barreiatzen

dutenetako batzuk dira Pintxana
txarangakoak: aurten 80. urteu-
rrena ospatu dute eta, garai bate-
an bezala, orain ere, musikari
heldu eta gazteen eskolarik go-
zoena da txaranga. Plaza Berrian
hasi ohi dutenari Aroztegieta ka-
lean ekin diote aurten, baina ur-
teroko grinaz, eta urteroko jen-
detzaz.
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Aurtengo parodiak Hondarribiko alardea ekarri du Tolosara . E. MAIZ



Suziria lehertzearekin bat hasten da Incansables txarangana ‘Sasikoipatsu’ abestia jotzen, eta eskuek musikaren erritmora egiten dute dantza. E. MAIZ /I. SAIZAR

Kabi Alai elkartearen parodiaren ostean,  Kabi Alai Kuttunek tentsio unea piztu zuten plazan suziriari sua ematerakoan. I. SAIZAR / J. MIRANDA / E. MAIZ

INAUTERIAK TOLOSA 05www.ataria.eus •107.6 fm 
OSTIRALA, 2020ko otsailaren 21a

BRINDISA
TXOSNETAN
Inauterien hasierako suziria
lehertu, eta ordubetera egin
zuten brindisa , presoen alde,
Euskal Herria plazako txos-
nagunean. Gaztetxeen alde
lan egingo dute, Tolosako
Gazte Asanbladak, Ezker
Iraultzaileak, Ikasle Abertza-
leek, Antolakuntza Komuna-
lak, Ernaik, Gazte Koordina-
dora Sozialistak eta Tolosa-
ko Neska Taldeak. I. S.



Gozo-gozo jaso dute aitortza
Kabi Alaik beti ondoan eraman izan duen txaranga omendu du aurten eta Incansablesek
bota du txupinazoa; On Ostegun Gizenek Ibañez-Gozonari egin dio omenaldia

Jon Miranda

Urtero bizi izaten dute Incansa-
bles txarangakoek Ostegun Gize-
na Kabi Alai elkartearen blusa
jantzita. Aurtengoa, ordea, bere-
zia izan da. Tolosako elkarteak
Kabi Alai Kuttuna saria eman dio
txarangari «urte hauetan egin
duen lan nekaezinagatik». Atzo,
inauteriei hasiera emateko suzi-
ria piztu zuten Incasableseko sor-
tzaileetako batzuk eta euren kide-
ek Plaza Zaharretik jotako Sasi-
koipatsupieza dantzatu ahal izan
zuten. Eskuak inoiz baino gorago,
inoiz baino salto handiagoak egi-
nez.

50 urte dira aurten Incansables
sortu zela, eta 43 urte dira Tolosa-
ko inauterietan aritzen direla.

Incansables txarangako kideek oroigarria jaso zuten atzo, Kabi Alai konpartsako korporazioaren eskutik. J. M. 

Hunkituta jaso zuten omenaldia Incansables txarangakoek. J. M.

On Ostegun Gizen konpartsakoek Kontxi Mendizabal omendu zuten. J. M.
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Aurten inauteriei hasiera emate-
ko ohorea izan dute Incansable-
sekoek eta ohitura duten bezala,
txarangako lehengo kideek
emango diote errematea Astearti-
ta gauean. 

ON OSTEGUN GIZEN KALEAN
Iaz, «ziklo baten amaiera» iragarri
eta eten bat egingo zutela esan
arren, atzo kalean izan ziren be-
rriro ere On Ostegun Gizen kon-
partsakoak. Peggy izeneko txerria
lepoan hartuta atera zen Josetxo
Carcellerrek gorpuzten duen per-
tsonaia.

Jende askoren babesa eta ani-
moa jaso du konpartsak aurten
ere kalera ateratzeko eta horrega-
tik 2009tik datorren ohiturari eu-
tsi diote. Orduan atera zen lehe-

nengo aldiz udaletxean On Oste-
gun Gizen pertsonaia eta 2012tik
ondoan izaten ditu, harakinak,
txerrimobila eta txerri-animatzai-
leak.

Aurten Ibañez Gozona gozote-
gikoek egiten duten lana eskertu
nahi izan du konpartsak eta Kon-
txi Mendizabal gozogilea eta ha-
ren familia omendu ditu, urte
hauetan On Ostegun Gizen kon-
partsarekin izan duten jarreraga-
tik.

Atzo, 11:00etan egin zuten hi-
tzordua Gorosabel kalean bertan,
gozotegiaren parean, eta besteak
beste, Koldo Tarragonak konpo-
satu eta Pako Gereñuren hitzak
daramatzan Ostegun gizenaripie-
za eskaini zuten . Festa giroak
luze iraun zuen kalez kale. 

Izena eta Abizena 
jauna / andrea

Lete lehengusuok ez zaitugu ahaztuko

GABIRIA, 2020ko otsailaren 21a

XXII. URTEURRENA

Zure  bihotza handia
maitea Euskal Herria

denetarako prest egon zara
motza izan arren bizia

ETXEKOAK

Etxahun 
GorrotxategiZuaitz

gaztea



Zezen plaza ere lepo bete da
Txarangak, hauen jarraitzaileak, dantzariak, korporazioa, solidarioak, ikusleak, haurrak, gazteak,
helduak, lekuz kanpo ibili den bateren bat, izkingileak, eta nola ez, zezenak. 

Asier Imaz Tolosa

P laza Zaharra
12:00etan gainezka
baldin bazegoen,
16:30ean, gauza
bera gertatu zen ze-
zen plazarekin

atzokoan. Kanpoan, ilara luzeak,
eta sarrerarik gabe zeudenak, ba-
rrurako bidean zirenei begira.
Sartzeko aukera izan zutenek so-
lidarioak aurkitu zituzten zezen
plazaren erdian. Euskal preso
eta iheslari politikoen etxeratzea
eta amnistia eskatuz bertan egon
ziren, txarangek eta hauen ja-
rraitzaileek itzuliak eman zituz-
ten denboran. Dantzariak, kor-
porazioa, On Ostegun Gizen eta
batez ere jendea; jendetza txa-
ranga doinuekin saltoka. 
Guztiak zeuden zezenen zain,

batez ere ikusleak. Txikitik baino
handitik gehiago zuten zezenak
irten ziren orduan. Bakoitzak
ahal zuena egin zuen, eta txalo,
algara, irribarre eta ezustekoak
ez ziren gutxi izan. Txistuak ere
izan ziren. Debekatuta dago ze-
zenari eustea, eta are gehiago lu-
rrera bota nahi izatea. Morroxko
baten burutazioa hori izan zen;
azioabukatu zuenean, izkingile-
ak gerturatu eta kalera bota zu-
ten. Zezen festak aurrera jarraitu
zuen ordura arteko protagonis-
tekin eta ohiko kontuekin. Bien
bitartean, harmailetan olatuare-
na egiten hasi ziren ikusleak.
Haur ugari horien artean. Atzo-
koan ez, baina gaurkoan zezen
plazara irteteko gogoarekin. Di-
rudienez, gaurkoek handitik bai-
no txikitik gehiago izango baitu-
te. Zezenek aurretik, bitartean eta ondoren festa nagusitu zen atzokoan Tolosako zezen plazan. A. IMAZ

INAUTERIAK TOLOSA 07www.ataria.eus •107.6 fm 
OSTIRALA, 2020ko otsailaren 21a



MOZORROTUTAKO TURISTAK? 
Ez ziren egunez nahastu eta mozorrotu Tolosako inauterietarako. Kasualitateak nahi izan zuen
atzo, lau biarriztar gazte hauek Tolosan geldialdia egitea. Bi Renault 4 gidatuz Algeciraserako
(Espainia) bidean geratu ziren zerbait jatera, eta orduan konturatu ziren ezohiko zerbait ospa-
tzen zutela herrian. «Marokora, Marrakech-era iritsi asmo dugu, bertan egiten den rallyan parte
hartzera», azaldu zuten. The 4L Trophy izeneko elkartasun lasterketa Marokoko desertuan ze-
har burutzen da, 1997. urtetik. JON MIRANDA
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AGENDA

TOLOSAKO INAUTERIAK
Inauteriak

EGITARAU OFIZIALA.
11:30. Ozenki txistulari taldearen
kalejira. 
16:30. Zezen plazan xexen-festa,
Kabi-Alai txarangak alaiturik. Ondo-
ren, kalejira. 
20:30. Ostiral Mehe eguneko dan-
borrada. 
22:00. Txosnagunean eskualdeko

taldeen kontzertuak izango dira
ikusgai. 
22:30. Arpegi taldeak antolatuta,
Ostiral Meheko jaialdia Leidorren. 
23:30. Jainekin txarangaren irteera. 

TXOSNAGUNEA
22:30. Estarlus eta Basati taldeen
kontzertuak.

INAUTERIAK ESKUALDEAN

Larraul. Inauteri festa: 15:00. La-
rraulgo talentuaprograma Larraulgo

eskolan. 16:00. Txokolatea ostatuan.
17:00-20:00. Fantasiazko makillaje
tailerra. Ondoren, photocall-a. 20:00.
Haurren afaria. 22:00. Jolasak.  
Zizurkil. Inauteri desfilea: Pedro Mari
Otaño, San Millan, Zubimusu Ikastola
eta Uliazpikoen eskutik. Ikastetxee-
tako haurrak Pagamuño plazan bil-
duko dira eta 15:15ean hasiera
emango zaio desfileari. Herrian ze-
har ibili ondoren, plazan emanaldia
eskainiko dute eta ondoren merien-
da.
Aduna. Inauteriak:  Herriko plazan,
18:00etan: Tiropitxoia, bingo, tortilla
patata, edariak eta aulki jolasa.  

IKUS-ENTZUNEZKOAK 
Lizartza.Go!azentelesaileko  azken
kapitulua ikusteko proposamena,

haur eta gaztetxoei, udal aretoan,
20:45ean.  

FARMAZIAK

TOLOSA.Egunekoa.C. Bronte. Ko-
rreo kalea, 20.  943 67 60 13 .
TOLOSA. Gauekoa. L. Azpiroz.  Ama-
rotz auzoa, 9. 943 67 51 18. ekin.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro motelarekin ha-
siko da eguna, hodeitza
handi xamarrarekin. Egun-

senti aldera euri langar pixka bat
izango da, baina goizean bertan

atertu eta arratsaldean ostarteak
irekiko dira, eguna amaitzerako ho-
dei gutxi geratuz. Haizeak iparretik
joko du eta tenperatura maximoak
13-15 graduan geratuko dira.
eguna 00

Bihar.Giro eguzkitsu eta
sanoa. Goiz hotzaren oste-
an, hego-haizea bueltan

izango da eta horrekin termome-
troa igo egingo da, eguneko erdiko
orduetan 16-18 gradu bitartean ge-
ratuz. Zeruan tarteka goi-hodei ba-
tzuk agertu arren, giro eguzkitsua
izango da. Gauean berriz dezente
hoztuko du. 

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.

ZORION AGURRAK

Urte askoan!

Lizartzako attona Joxe Manuelek asteartean 85 urte egin zituen.
Zorionak etxekoen partetik.


