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Egunez hasitakoa gauez ez al
zaizu luzatzen?
Bai, gehienetan. Pasatzen dena
da, urteak aurrera egin ahala, ez
dugula hainbeste irauten.
Gainerako egunetan, karroza
edo konpartsaren batean
parte hartzen duzu?
Bai, igandean eta asteartean.
Duela urte batzuk, egunez atera-
tzeko hautua egin nuenean, bes-
te kuadrilla batekin juntatu nin-
tzen, eta ordu ezkero egunez ate-
ratzen gara. 
Karroza fisikorik baduzue?
Plataforma txiki bat daukagu,
bultzaka mugitzen duguna.
Gure taldearen oinarria, gehien-
bat, musikaren bueltakoa da.
Hain globalizatuta dagoen musi-
ka estilotik kanpora geratu nahi
izaten dugu, Euskal Herriko mu-
sika eta musika alternatiboa ja-
rriz, hau da, kalean gutxiago en-
tzuten dena jarriz. Horren buel-
takoa izaten da bai gure disfraza,

Irati Saizar Artola

Inauterietako hitzordua inolaz
ere galtzen ez duen horietakoa
da Luis Egues (Elduain, 1967).
Tolosarra ez bada ere, egunero
jaisten da inauterietara, eta le-
hen ez bezala, orain egunak
aprobetxatzen ditu. 
Bereziki gogoko dituzu
inauteriak?
Bai, oso. Urtean bi data ditut go-
goko: bata sanferminak, eta bes-
tea inauteriak. Inauteriak berezi-
ki sakratuak ditut.
Tolosarra ez izanagatik
barru-barrutik bizi dituzu?
Elduaindarra izan arren, bizitza
sozial dezente egiten dut Tolo-
san, eta Tolosako inauteria asko
maite dut. 
Txikitatik duzun ohitura da?
Bai. Tolosan ikasi genuen, kale
erdi-erdian, eta orduan, Ostegun
Gizenetik hasita oso barrutik bi-
zitzea tokatu zitzaigun. 
Ume garaitik hona, aldatu al
da festa egiteko modua?
Asko aldatu da, nire partetik
behintzat. Lehen, gazte garaian,
gauari gehiago begiratzen ge-
nion. Hala ere, gazterik kontura-
tu nintzen egunez ere bazela fes-
ta, eta ia urteak dira egunez apro-
betxatzen ditudala. 
Zein da egunik gogokoena?
Ostegun Gizena. Adinekoak di-
renak, gazteagoak direnak, tarte-
an gaudenak, emakumeak, gizo-
nak, denak batera ikusten diren
egun horietako bat da, egun sei-
nalatuetako bat. Bestalde, urte
guztian ikusi ez duzun jendea
ere hor azaltzen da. Niretzat Os-
tegun Gizenak magia bat, xarma
berezi bat dauka. 

bai gure plataforma, eta baita
gure pentsamoldea ere.
Gogoan duzu inoiz jantzi
duzun mozorrorik gogoko
edo bereziena?
Mordoxka bat baditut, baina go-
gokoena eta asko gogoratzen
naizena sadomasokistarena da.
Zer dela eta da gogokoena,
denbora hartu zenuelako
prestatzen edo hura jantzita
ondo pasa zenuelako?
Bi ideiak daude barnean; bere
osotasunean dut gogoko. Kua-
drilla osoa berdin jantzi ginen,
eta afari garaian sekulako barre-
ak egin genituen. Gaua ere ezin
hobeto joan zen, eta memoriaren
txoko horretan oso maite jasota
daukat mozorro hori.
Nola egiten dituzu Elduaingo
joan-etorriak?
Goiz partean jaisten naizenean
autoa eramaten dut. Baina gaua
luzatzen bazait garraio publikoa
erabiltzen dut. Oso ondo dauka-
gu, erraz eta moduan.
Orokorrean, inauterien
bueltako zerbait aldatuko
zenuke?
Gauza batzuk aldatuko nituzke,
bai. Batetik, hizkuntza. Oraindik
gaztelera gehiegi entzuten dut,
beraz, euskara gehiago sartuko
nuke. Bestetik, plataformek eta
karrozek musika oso-oso altu jar-
tzen dute. Badakit guztiok dau-
kagula eskubidea, baina elkar ja-
ten dugun momentu batean
gaudela iruditzen zait. Azkenik,
txarangarekiko errespetua aipa-
tu nahiko nuke. Nik uste inaute-
rien oinarria dela txaranga, eta
txaranga pasatzerakoan zenbait
karrozetako musika ez da isil-
tzen.

Bere mozorro gogokoenarekin, Luis Egues. ATARIA

«Hain globalizatuta dagoen
musika estilotik kanpora
geratu nahi izaten dugu»
LUIS EGUES
INAUTERIZALEA

Orokorrean, inauterien bueltako hiru gauza aldatuko lituzke Egues
elduaindarrak: euskara gehiago sartuko luke, karrozetako musika
neurtuko luke eta txarangarekiko errespetu handiagoa eskatuko luke.
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Gozamen hutsa, zentzu guztietan

Josu Artutxa Dorronsoro

O stegun Gizen
gauean, atmosfera
berezi batean sar-
tzen gara tolosa-
rrak; txarangak
ikusten eta entzu-

ten ditugu, leku denetan, eta ho-
riekin gozatzen dugu,  Ostiral Me-
hea, Biharamunaren Eguna
bihurtzen delarik.
Hau poza! Gozatu ederra hartu

nuen Ostegun Gizen arratsalde-
an, zezen plazako festaren ondo-
ren, Alde Zaharrerako jaitsieran
oilo ipurdia jarri zitzaidan. Hau-
rrak, gaztetxoak, helduak nahiz
adineko tolosarrak, jauzika,
oihuka, abesten, txarangaren
atzetik. Hori da hori benetan
inauteria bizitzea. Horrenbeste
aldiz errepikatu ondoren, Sasi-
koipatsu abestiaren nota bakoi-
tza ikasteko astia ere eman zi-
dan. Do, si, la, la, sol, la, sol…»
Eta gauean, berriro ere, txa-

ranga doinuez gozatzera. Lehe-
nik, elkartean. Xumea, lasaia eta
gertukoa. Horrelakoa izan zen
afaria. Afariaren ondoren, be-
rriz, eromenak, umoreak eta fes-
tak hartu zuen lekua. Zergatik
ote gorakada hori? Auskalo!
Inauterietan dena da posible. 20
metro karratutan ere ondo pasa-
tzeko mila aukera eskaintzen di-
tuen festa da. Denbora luzez el-
kar ikusi gabe egon ondoren,
ezagunekin biltzeko gogoa so-
rrarazten duena. Eta musikarion
kasuan, gainera, gozatzeaz gain,
gozaraztea da helburua.
Inauterietako doinuak dan-

tzatu nahi dituzten horientzat jo
behar duzu; baina, lasai, ez du
axola eta huts egitea, edota nota-
ren bat tokiz kanpo sartzea. Gure
elkartean, adibidez, kantu ba-
koitza amaitu ondoren, inoiz
hautsiko ez den txindata parea
lurrera botatzea zen ohitura. Ho-
rrek, aldi berean sortzen zituen
barre algarak entzutekoak ziren;
bakar batek, «ai ene, norbaitek
kendu diezazkiola txindatak

bazkide horri, mesedez!», alda-
rrikatzen zuen bitartean.

OSTEGUNA, BAI GIZENA
Izan ere, hori ere bada inauteria.
Edonork jo dezake instrumentu-
ren bat, inoren protestarik en-
tzun gabe. Elkarteak, areto txiki
bihurtzen dira Ostegun Gizenez.
Baina, guztiei, txiki geratzen zaie
jangela, eta kalera atera beharra
izaten dute, herritarrek entzun
diezaieten. Amaierako ordutegi-
rik gabe ibiltzeak dakarren lasai-
tasuna ederra da musikari ba-
tzuentzat; hala ere, kantu bat
amaitu, eta beti izango duzu txa-
rangako kide bat prest, hurrengo-
arekin hasteko. Eta, entzuleak
zer? Zer egiten dute? Bada, txa-
ranga berean mantendu edo ba-
tetik bestera aldatzen direla ikus-
teak sortzen duen sentsazioa
ederra da, diruz ordaindu ezin
dena. Jendeak horrenbeste goza-
tzen badu, Tolosak xarma bere-
zia duelako da.
Geroz eta jende gehiago ani-

matzen da elkarteren bateko txa-
rangan jotzera, gazteak nahiz
helduak. Hori bai, emakumezko-
en presentzia ez da batere han-
dia, eta batzuek argi erakusten
dute, gai direla horrelako mara-
toi bati aurre egin eta gizonezko
askok adina jotzeko, eta baita
gehiago ere. Zeinen oker zebilen
nik dakidan bat, emakume musi-
kariak esfortzu handia eskatzen
duten plazetan jotzeko gai ez di-
rela zioenean. Agian, aldaketa
bat gerta dadin lagundu beharko
genuke guztiok, batez ere, musi-
kariok.
Kontuak kontu, amaitu ziren

gaueko txarangak, eta berandua-
go, itxi zituzten tabernak. Etxera
joan beharra genuen guztiok,
beste parranda guztietan topera
egon nahi bagenuen, behintzat.

Kabi Alai txaranga atzo, zezen plazarako bidean. I. U.
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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

Aurretik, baina, gosaldu eta ohe-
ra indarberrituta joateko, ezin-
besteko geldialdia izaten da okin-
degikoa. Bertan, ez da txaranga-
rik, baina egongo balitz bezala,
tolosarrek oraindik buruan di-
tuzten kantuak abesten jarrai-
tzen baitute. Baina, kontuz ibili
daitezela, dezibelioen muga
gainditu gabe.

DENETATIK, DENONTZAT
Ez da erraza zehatz mehatz esa-
ten, baina inauterietan modu ba-
tera edo bestera parte hartzen
duten 30 txaranga inguru izaten
dira Tolosan. Batetik, elkarteeta-
koak: Pintxana, Kabi Alai, On Os-
tegun Gizenaren konpartsakoa,
Alcoyano, Kabila, Casino edo
Txapel Haundi, Urdina Txiki, Iu-
rre, Aiz Orratz-Veleta, Ostadar-
Arco Iris, Sukalde, Tolosano,
Gure Kaiola. Ero Etxe, Terete, Be-
razubi, Polvo y Paja (Txinparta),
Poca Tripa eta San Esteban. Bes-
tetik, Ostiral Mehetik aurrera
gauez jotzen dutenak: Bonbere-
nea (hauek egunez ere jotzen
dute), Kalean, Jainekin, Incansa-
bles, Incansables Zaharrak,
Iraunkorrak eta Oria. Eta azke-
nik, hotsa ateratzera animatzen
diren lagun taldeak: Zaldunita
iluntzean ateratzen den San Es-
tebango kuadrilla, eta rock talde
modura, Astelenitan, inauterie-
tako kantuen bertsioak jotzen di-

tuen kuadrilla. Bakoitza bere sal-
tsan, bakoitza bere erritmora, eta
ondo edo gaizki joaz, baina guz-
tiek barruan gauza bera dutela-
rik: inauteria.
Lehen hiru egun hauek, guztiz

gozatzekoak izaten ari dira, txa-
rangei dagokienez. Arestian ai-
patutako Ostegun Gizen gaueko
eromenaren atzetik, atzoko egu-
na heldu zen. Buruko min latza,
sekulako nekea, eta gorputzaldi
txarra. Hala ere, ez dakit nondik
ateratzen ditugun indarrak, gor-
putzaldi txar horri buelta eman,
eta txarangan jotzen ateratzeko.
Bazkal osteko siestari esker,
agian. Azken finean, hori ere
bada inauteria.
Ostiral Mehea. Berez, 21:30ean

ginen elkartzekoak Jainekin txa-
rangako musikariak, Aiz-Orratz
Veleta elkartean. Hala ere, pun-
tualtasunari dagokionez, inoiz ez
gara abilezia handia erakutsi du-
gun pertsonak izan, eta beran-
duago eta banan bana iritsi ginen
geralekura; tartean, ni. Afari ede-
rra prestatu ziguten sukaldariek.
Bejondeizuela! Txarangako kide-
on aurpegiak, hala ere, ez ziren
oso alaiak. Mahai gainean ez zen
beste gairik izan: Ostegun Gize-
na, orokorrean hartuta. Ondo-
ren, ohiturak agintzen duen mo-
duan, bertan afaldu zuten bazki-
de eta lagunentzat jo genuen,
hauek txaloz eskertu zigutelarik.
Azkenean, atera ginen kalera.
Kalean, jendetza handirik ez, bai-
na txaranga zale asko zebilen.
Goizaldeko ordu txikitan amaitu
ziren atzokoak; amaierara arte
gertatu zenaz ez dut idatziko;
bestela, egunkari osoa beharko
nuke.
Eta gaur, zer? Ba al da festarik

txarangaren batekin? Zaldunita
bezpera, trantsiziorako eguna
izan ohi da Tolosan. Lehen bi
egunetan xahututako indarrak
berriz eskuratu, eta falta diren
hiru egunetarako gorputza pres-
tatzekoa. Hala ere, izaten da pa-
rranda zale handienari ematen
zaion Urrezko Txilaba sarirako
puntuak pilatzen jarraitu nahi
duenik ere, eta beraz, batzuek ez
dute huts egingo. Egunez, Kabi
Alai elkarteko txaranga ariko da
kaleak alaitzen. Gauez, berriz,
Oria edo Iraunkorrak txarangekin
batera eta bestera ibiltzeko auke-
ra izango duzue. Horiez gain, goi-
zean, musika eskolako ikasleen
bandak eta Udaberri Dantza Tal-
deko fanfarreak ere hartuko dute
parte. Honaino orain artekoak; bi-
tartean, jarrai dezazuela txaran-
gez gozatzen, aurrerago ere, hel-
duko dira besteak eta.

TXARANGEN EGITARAUA

Kabi Alai.Eguerdian, Alde Zaharreko
kaleetan ibiliko da.
Oria.19:00etan Berazubiko dabo-
rradan hartu du parte, eta ondoren,
kalez kale ibiliko da 23:30ak aldera
hasita. 
Iraunkorrak.23:30ak aldera hasi,
eta 02:30ak arte ibiliko da Alde Za-
harrean barrena.



Zaletasunaren
pizgarri

Txikitatik mozorrotzeko eta emanaldiak egiteko zaletasuna
pizten da ikastetxeetan, eta hainbat herritan plazara
ateratzen dira kalejiran edota saioak eginez. Eskoletako
inauterien argazki galeriak ikusgai www.ataria.eus-en 
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IRURA ANOETA ALBIZTUR

TOLOSA Laskorain ikastola TOLOSA Samaniego ikastetxea TOLOSA Herrikide  ikastetxea

BERROBI



INAUTERIAK TOLOSALDEA 05107.6 fm • www.ataria.eus 
LARUNBATA, 2020ko otsailaren 22a

AMEZKETA AMASA-VILLABONA Zubimusu Ikastola AMASA-VILLABONA Fleming ikastetxea

IBARRA ALEGIA ADUNA

LARRAUL ASTEASU ZIZURKIL



Hustutzeari
erritmoa jarriz 
Biharamun eta ajearen eguna izan ohi da 
Ostiral Mehea, eta goizean giroa pizteko 
ardura izaten du Ozenki txistulari taldeak 

Asier Imaz - Iñigo Terradillos 

Nabari zen atzo goizean egun
handi baten biharamuna zela
Tolosan. Ostegun Gizena da
inauterietako egun handietako
bat, handiena ez bada, lehenda-
bizikoa izanik irrika eta gogo be-
reziz bizi baitute herritarrek. Eta
hustutze horren ondorioak na-
bari dira Ostiral Mehean. Herria
festetan dagoenaren ia zantzurik
ez baitago, batez ere goizean.
Goizean jai giroa zabaltzen dute-
nak Ozenki txistulari taldekoak
izaten dira. Tolosako Musika Es-
kolan sortutako taldeak eskola-
tik bertatik ekin zion atzokoan
ere kalejirari, Ion Garmendiaren
gidaritzapean, eta txistu erral-
doia buru zutela. Etorkizuna
duen taldea da txistulari taldea,
helduak ez ezik gaztetxo ugari
ere baitaude tartean, musika
tresna desberdinekin ederki
moldatzen direnak. Alde Zaha-
rrean barna, Diana joz hasi ziren,
eta pieza desberdinak eskaini zi-
tuzten, geldialdiak eginez,
Trianguloa plazan, esaterako,
edota, San Frantziskon. Eta eu-
ren erritmora hainbat herritar
ere gerturatu ziren. 

Gaztetxo ugari daude Ozenki txistulari taldean. I.T.

Ion Garmendia ibartarrak gidatzen du txistulari taldea. A. IMAZ

Ajea, fisikoa edo emozionala. Edo biak batera. Hori da Ostiral
Mehe tolosarrentzat, bezperako euforia kolektibo dosiaren on-
doren. Baina, horrekin batera, egun handienen bezpera ere
bada bestondo eguna, eta atzokoa argi itzaletan pasatu dute
inauterizaleek. Ostiral Meheko zezen festan gaztetxoenak izan
ziren erdigune, eta haiek gozatu zuten gehien. Plazan ez zen
esertzeko tarte librerik geratu, eta inauterietako eguzki gozoa
ederki probestu zuten tolosarrek. ITZEA URKIZU ARSUAGATxistulari taldeko kideak, atzo, Trianguloa plazan egindako geldialdian. I.T.
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Altunak
Auzitegi
Nazionalean
deklaratu
beharko du  

Hamabi lagunek deklaratu
beharko dute euskal
presoen ongietorriengatik,
eta horietako bat da
Lizartzako Haimar Altuna.  

Erredakzioa Lizartza

Ezker abertzaleko hamabi lagu-
nek Espainiako Auzitegi Nazio-
nalean deklaratu beharko dute
datozen egunetan eta asteetan,
euskal presoen ongietorriak di-
rela eta. Tartean daude Guardia
Zibilak urtarrilaren 22an atxilotu
zituenak: Lizartzako Haimar Al-
tuna, eta Oihana Garmendia,
Antton Lopez Ruiz eta Oihana
San Vicente. Guztiak dira Sortu-
ko kideak.
Auzitegi Nazionaleko 6. Ins-

trukzioko salak agindu zuen
operazioa, auzitegiko fiskaltza-
rekin elkarlanean. Euskal preso-
ei eginiko 95 harrera ekitaldi
«antolatzea eta koordinatzea» le-
poratzen diete. Atxiloketen egu-
nean, Barne Ministerioak ohar
baten bidez adierazi zuen «terro-
rismoaren goratze» eta «bikti-
men umiliazio» delituak egozten
zizkietela, hiru urtean euskal
presoen ehundik gora harrera
ekitaldi antolatzeagatik. Barne
Ministerioak jakinarazi zuen
ordu gutxiren buruan aske gera-
tuko zirela, eta arratsaldean ate-
ra ziren Donostiako Intxaurron-
doko kuarteletik.
Haiekin batera joango dira Au-

zitegi Nazionalera Juan Mari
Olano eta Julen Larrinaga. Ho-
riez gain, beste sei lagunek ere
deklaratu beharko dute Madri-
len: Alberto Matxainek, Garazi
Autorrek, Ikerne Indakoetxeak,
Jorge Olaizek, Irati Tobarrek eta
Miren Zabaletak. 

Voitheko langileek
greba egingo 
dute sei egunez 
ELA eta LAB sindikatuek salatu nahi dute Ibarrako enpresa
horrek gero eta azpikontrata eta ABLE aldi baterako lan
enpresen erabilera gehiago egiten dituela. 

Iker Aranburu Berria

Martxoaren 4, 11, 17, 18, 24 eta
25ean greba egitera deituta dau-
de Voitheko langileak. Langile
batzordean ordezkaritza duten
bi sindikatuek antolatu dute —
ELAk sei ordezkari ditu, eta LA-
Bek, hiru—, eta «langileen ba-
bes zabala» jaso du.
Lanuztearen bitartez, lortu

nahi dute zuzendaritzak enpre-
sa hitzarmena betetzea, sindi-
katuen ustez hari izkin egiteko
neurriak hartu dituelako azken
urteetan. 
Batetik, salatu dute azpikon-

traten eta ABLE aldi baterako
lan enpresen erabilera areagotu
egin duela lan batzuk egiteko.
Bestetik, saiatzen ari da lan hi-
tzarmena ez aplikatzen «gazteei
eta emakumeei», haien «kalte-
beratasuna baliatuta».

LAN ERREFORMEN « LEGE
TRIKIMAILUAK»
«Egoera ez da nobedade bat. Da-
goeneko izen handiko enpresa
gehiegi dira, batik bat industria-
ren sektorean, berdin jarduten
dutenak. Lan erreformek beren
eskura jarri dituzten lege triki-
mailuak erabiltzen dituzte,
hainbeste borroka eta greba
egun kostatu zaizkigun lan es-
kubideak baztertzeko», ziurtatu
du ELA sindikatuak zabalduta-
ko agiriak.
Grebaren bidez, lan hitzar-

mena langile guztiei ezartzeko
duela urtebete abiatutako nego-
ziazioak desblokeatu nahi di-
tuzte sindikatuek. «Hitzarmena
errespetatzeko dago, eta guztio-
na da».

Ibarrako Apatta industrialde-
an dauka fabrika Voith enpre-
sak, eta papergintzarako maki-
nak egiten ditu. Haren jabea
Voith multinazional alemania-
rra da.

Martxoaren 4an hasiko dituzte greba egunak, Voith enpresan. I. T.

Ibarrako
sokatira taldeak
brontzea lortu
du munduko
txapelketan

Finalerdietan galdu
ondoren, hirugarren
postuaren lehian
Gaztedirekin aurka 
aritu ziren ibartarrak. 

Erredakzioa Ibarra

Goma Gaineko Munduko Sokati-
ra Txapelketa ari dira jokatzen Ir-
landako Letterkenny herrian. He-
renegun izan zen lehen eguna eta
arrakastatsua izan zen euskal tal-
deentzat. Gizonezkoen 560 kilo-
koan Ibarrak eta Gaztedik finaler-
diak galdu zituzten, eta elkarren
aurka lehiatu ziren brontzerako,
eta ibartarrek irabazi zuten. Guz-
tira bost domina lortu zituzten
Euskal Herriko lau talderen arte-
an: urrezko bat (Badaiotzek), bi zi-
larrezko (Beti Gaztek) eta bi bron-
tzezko (Gaztedik eta Ibarrak).
Emakumezkoen 540 kiloko finala
Badaiotzek irabazi zuen. Gazte-
dik borobildu zuen euskal herri-
tarren lana, brontzezko domina-
rako lehian Herbehereetako Mo-
nickendami irabazi baitzion.
Arratsaldean, Beti Gaztek zila-
rrezko beste domina bat irabazi
zuen, 580 kiloko mistoan. 
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Inauteriak

Tolosa. Inauteriak: 11:00etan Tolosa-
ko Erraldoi eta Buruhandiak;
11:30ean musika eskolako ikasle
banda; 11:30ean dantzari txikien ka-
lejira; 12:00etatik 17:00etara Kabi-
Alai elkarteko txarangaren irteera;
17:00 etan haur danborrada;
19:00etan Tolosako danborrada;
22:30ean Txosnagunean Leizeak, El
sonido de la metraia, Streetwise eta
Dinamita taldeen kontzertuak; eta
23:30etik 01:30era Oriako Txaranga
eta Iraunkorrak txarangak kalez kale. 
Amezketa. Inauteriak: 08:00etatik
aurrera Talai dantzariak Bedaioko
eta Amezketako baserrietan. 
Berastegi.Emakume Master Cup-
eko partidak 17:00etatik aurrera.

FARMAZIAK
TOLOSA.Egunekoa.Rosalia Mo-
rant Barber, Zabalarreta Lorategiak,
1. 943 67 38 49.

Gauekoa.Lourdes Azpiroz Galarza,
Amarotz auzoa, 9. 943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro eguzkitsu eta
sanoa. Goiz hotz baten os-
tean, hego-haizea bueltan

izango da eta horrekin termome-
troak igo egingo dira 16-18 gradu in-
gurura arte. Zeruan tarteka goi-ho-
dei batzuk agertu arren, giro eguz-
kitsua izango dugu.

Bihar.Giro egonkor, eguzki-
tsu eta epela. Goiza berriz
ere hotza izango da, baina

hego-haizeari esker eguneko erdi-
ko orduetan termometroek berriz
ere gora egingo dute. Zeruan berriz
ere, tarteka goi-hodei batzuk ager-
tuko dira, baina hala ere, eguzkia jaun
eta jabe izango da.

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

TXINPARTA ELKARTEA ETA URTEURRENA
Tolosako Txinparta elkarteak 90 urte betetzen ditu aurten. Ezin izan dituzte inauteriak
ohi bezala ospatu, izan ere Tolosako Udalaren 238/2020 Alkatetza Dekretuaren arabera, el-
kartea itxi egin behar izan dute. Eraikinak ez ditu antza, baldintza egokiak. Hori eta aurten
udalak jarri duen dezibelio mugarekin jokoa eginez, etorkizunera begira jarri dira orain ar-
teko historia eta ibilbidea ahaztu gabe. I.T.

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