
ZZoorraammeennaa  hhaasstteeaarr
INAUTERIAK 2007�12:00etan hasiko dira
eta Asteartita gauera arte luzatuko dira;
umorea eta festa giroa izango dira nagusi

JAIALDIAK�Eskualdeko ikastetxe gehienek
gaur eta bihar artean egingo dute euren
inauterietako festa gaztetxoekin�2-3-6-7

Prestaketak. Talde guztiak azken ukituekin ari dira; ezker-eskuin eta goitik behera; Kazkabarra taldea, txosnagunea eta San Bernardo taldea. I. TERRADILLOS / E. EZEIZA
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VILLABONA�

Elebitasuna 
hizpide Julio
Ibarrarekin
Atzo izan zen 
Gurea aretoan�4
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1944. urtean, Kabila elkartearen Gargantua
ARGAZKI ZAHARRA�Hasi dira, hasi dira! Garai batean ere inauteriak ospatzen ziren. Irudian, Tolosako Pablo Gorosabel
kalearen ikuspegia 1944-45eko inauterietan, Juanito Lopek Kabila elkartearentzat eginiko Gargantuarekin. HITZA

«Gure bizitzako zati bat
dira Inauteriak, 

behar-beharrezkoak»
Noelia Lataburu. 76 urte bete-
tzeko eta sasoi betean. Horrela
hartuko ditu Xabier Garikanok
gaur hasiko diren Inauteriak.
62 urtez urtero-urtero festa
hauek bizi ditu tolosarrak,
behin izan ezik. «Urte batean
egin dut huts, soldaduskan
nengoelako; negar egin nuen
urte hartan». Jai berezi hauen
inguruan aritu da solasean.
ZZeerr  ddiirraa  iinnaauutteerriiaakk  zzuurreettzzaatt??
Gure bizitzako zati garrantzitsu
bat, behar-beharrezkoak. 3
egunez urte guztiko nekeak,
kezkak, tristurak… alde batera
utzi eta ezbehar guztiak ahaz-
ten dituzu. Batik bat Tolosako
herritarrak elkarrekin igaro-
tzeko garaia da, dantzan eta
festa giroan.
GGaauurr  hhaassiikkoo  ddiirraa  jjaaiiaakk..  GGooggoo--
ttssuu  aall  zzaauuddee??
Bai, egunero aterako naiz, dan-
tza egin eta, batik bat lagune-
kin egon. Nire azken desioa da
Inauterietan hiltzea, dantzan
eta saltoka. Pentsa ba, zenbat
gustatzen zaizkidan festa
hauek.
PPrreessttaattuu  aall  ddiittuuzzuu  aauurrtteennggoo
mmoozzoorrrrooaakk??
62 urte luze dira eta denetarik
probatu dut. Aurtengoa ez dut
prestatu baina ganbara beteta
dut. Niretzat garrantzitsuena
ez da mozorroa, pertsonaia ho-
rren paperean sartzea baizik.

XABIER GARIKANO�INAUTERIZALEA

Amonaz janzten bazara, amo-
naz; gaztez janzten bazara, be-
rriz, ba, gaztez… Gag moduko-
ak egitea da garrantzitsua eta
jendeari zure umorea zabal-
tzea.
AAsskkoo  aallddaattuu  aall  ddiirraa  IInnaauuttee--
rriiaakk  aazzkkeenn  uurrtteeeettaann??
Egia esan, bai. Lehenago jen-
dea ez zen mozorrotzen, eta
gutxiago jantzi politekin. Asko
jota baserritarren jantziekin
irteten zen kalera. Geroago,
txilabaren moda heldu zen,
baina niri ez zait gehiegi gus-
tatzen. Nahiago dut pertso-
naia bat aukeratu eta horrekin
irtetea kalera.

Ezker-eskuin: Xabier Garikano, Jose Ramon Garikano, Antxon Agirre,
Markos Perez de Gabarain, Joxe Karrera eta Juan Luis Garikano,
duela urte batzuk Iparragirre aretoko kanpoaldean. HITZA

Garikano, Javier Bello Portu eta Felix Balzarekin batera (1957). HITZA

ZZeeiinn  uunnee  dduuzzuu  gguussttuukkooeenn??
Musika entzuten dudanean
bihotza ukitzen dit. Dianaren
unea asko gustatzen zait, baina
orokorrean dena da berezia.
MMoozzoorrrroorriikk  gguussttuukkooeennaa??
Edozein, besteei algara eragi-
ten badie eta antzerkia egiteko
aukera ematen badu behintzat.
Nik gehienetan emakume mo-
zorroa aukeratzen dut.

KKooaaddrriillaann  aatteerraattzzeenn  zzaarreettee??
Bai,orain bost gara.Bide batez,
Inauteriak melankolia puntu
bat ere badu guretzat, joan di-
renekin oroitzen baikara beti.
HHaauu  gguuzzttiiaa  kkoonnttaattuu  oonnddoorreenn,,
iimmaajjiinnaattzzeenn  aall  dduuzzuu  zzuurree  bbiizzii--
ttzzaa  IInnaauutteerriirriikk  ggaabbee??
Ez, ez. Urteko zati bat gehiago
da, baina beharrezkoa. Tolosa-
rrentzat ezinbestekoa da.�

DDII--DDAA  BBAATTEEAANN�

EEgguunn  bbaatt??  Denak. Baina ni-
retzat benetako inauteriak 3
egunak izaten dira, hau da,
astelehenetik asteazkenera.
OOrrdduuaann……  AAsstteelleenniittaa??  Jaia-
ren hasiera. Dianarekin sal-
toka hasi eta beste hiru egu-
netan jarraitzea.
EEttaa  AAsstteeaarrttiittaann??  Lagunekin
jai giroan bazkaltzeko eta
ondo pasatzeko aukera.
HHaauusstteerrrree  eegguunneeaann??  Poza,
nekea ere ageri delako. Inda-
rrak berreskuratzeko Kana-
riar uharteetara joango naiz,
ez dago gaizki, ezta?

PPAASSAADDIIZZOOAA�

Txistorraren historia.
Hogeitamar-berrogei bat urte
edo horrela izango ditu
Ostegun Gizenean txistorra
banatzearen ohitura.
Tolosako kaleetan
sagardotegiak zeudenean ez
zen txistorrik izaten. Etxetik
kazuela eraman eta bertan
jaten zuten, kupelatik
sagardoa hartuz. Donostian
Santo Tomas egunean
banatzen hasi zirenean hasi
ziren ere Tolosan Ostegun
Gizenean txistorra banatzen
tabernariek.

TELEFONOAK�

Larrialdiak. ((112)) 
Osasuna.
�Alegialdea. Osasun z.: 653212
�Anoeta-Alkiza-Hernialde.
Medikua: 65 23 39
�Asteasu. Medikua: 692423
�Baliarrain. Medikua: 889003 
�Berastegi-Elduain. Medikua:
683361
�Bidegoian. Medikua: 681134
�Ibarraldea. Osasun etxea:
672411
�Ikaztegieta. Medikua: 653329
�Irura. Osasun zentroa: 690720
�Leitza. Osasun z.: 948 510800
�Orendain. Medikua: 655595
�Orexa. Medikua: 682228
�Tolosa. 
�Anbulatorioa, larriald:461111
�San Esteban: 006800
�Gernikako arbola: 006900
�Amarozko dispen.: 672637
�Asunzion klinika 675799 - 

67 53 90 (larrialdiak)
�DYA: 672536
�Gurutze Gorria: 674888

�Villabona. Anbulat.: 006970
�Zizurkil. Aiztondo zerb: 693930
Garraioak.
�Renfe: 902 24 02 02
�Donostiako autobusa: 361740
�Tolosaldea bus: 650621
�Leitzaran autob.: 948 221015
�Taxia: 670420
�Taxia (Leitza): 608 873016
Besterik.
�Ertzaintza: 538820
�Tolosa-Udaltzaingoa: 675858
�Tolargi: 650016
�Iurramendi egoitza: 670325
�Tolosa gasa: 675320

Itxurazko korporazioa txistorra
jaten. L. MONTES
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ZZEERR  EETTAA  NNOONN,,  EEGGUUNNEEZZ  EEGGUUNN�

TOLOSA

�OSTEGUN GIZENA

09:13. Etxe-berri-ko
oinordekoen Udal bandoa.
11:30. Udal Txistulari Bandak
Inauterietako zortzikoa joz
egingo du urteroko ibilbidea.
11:45. Kabi Alai Elkarteko
Korporazioaren pregoia.
12:00. Plaza Zaharrean,
suziria jaurtiko dute jaien
hasiera iragartzeko.
12:00. Pintxana eta 
Kabi-Alai txarangen irteera,
Arostegieta kaletik.
16:30. Zezen-plazan 
xexen-festa, Pintxana eta
Kabi-Alai txarangek alaituta.
Ondoren, kalejira.
23:00. Aurrera Kirol
Elkartearen danborrada.

�OSTIRAL MEHE

12:00. Ozenki Txistulari
taldearen kalejira. 
16:30. Zezen-plazan 
xexen-festa, Kabi-Alai txarangak
alaituta. Ondoren, kalejira.
20:30. Ostiral mehe
danborrada. Aurrera elkartetik
atera eta Alde Zaharrean
barrena.
22:45. Arpegi taldeak
antolatuta, Ostiral Mehe
eguneko jaialdia Leidor
aretoan.

�ZALDUNITA BEZPERA

10:30. Erraldoi eta
buruhandiak. Plaza Zaharretik
irtengo dira.
11:30. Kabi-Alai Elkarteko
txarangaren irteera.
11:45. Dantzari txikien kalejira
abiatuko da Triangulo plazatik.
17:00. Kabi-Alai Elkarteko
txarangaren irteera.
17:00. Haur Danborrada
aterako da Geltoki kaletik.
22:30. Tolosako
Danborradaren irteera
Triangulotik.
23:30. Iraunkorrak eta Oriako
txarangak kalez kale arituko
dira.

�ZALDUNITA

08:00. Diana, Tolosako Musika
Bandarekin.
08:45. Herriko txistulari
bandak ohiturazko ibilbidea
eginez Inauterietako Zortzikoa
joko du. 
10:00. Txarangen irteera.
10:30. Plaza Berrian
sokamuturra.
11:30. Karroza eta konpartsen
irteera.
15:45. Herriko txistulari
bandak Idiarena pieza joz
egingo du ohiturazko ibilbidea.
16:00. Kalejira Urdiña Txiki,
Sukaldea eta Alkoyano

txarangekin, Plaza Zaharretik 
zezen-plazaraino.
16:30. Zezenak zezen-plazan;
txarangak eta txistulariak ariko
dira ikuskizuna alaitzen.
Ondoren, kalejira.
19:00. Dantzaldia Berdura
Plazan, Urdiña Txiki, Sukalde
eta Alcoyano txarangekin.
19:30. Zerkausian Diskotop eta
Euskaraokea. 
23:30. Incansables eta Oriako
txarangak kalez kale irtengo
dira.
23:30. Plaza Berrian
kontzertua: Xikinkei eta
Losdelgas. Ondoren, Diskotop. 

�ASTELENITA

09:00. Txarangen irteera.
10:30. Plaza Berrian
sokamuturra.
11:30. Karrozen eta
konpartsen irteera.
16:00. Kalejira Tolosano, Poca
Tripa eta Arco Iris txarangekin,
Plaza Zaharretik zezen-plazara.
16:30. Zezenak zezen-plazan;
txarangak ariko dira ikuskizuna
alaitzen. Ondoren, kalejira.
19:00. Dantzaldia Berdura
Plazan, Tolosano, Poca Tripa
eta Arco Iris txarangekin.
19:30. Zerkausian Diskotop eta
Euskaraokea. 
21:30. Korazonistak plazatik
zezen suzkoa irtengo da.
23:30. Incansables eta
Bonberenea txarangak irtengo
dira kalera.
23:30. Kontzertua Plaza
Berrian: Bisai eta Dikers.
Ondoren, Diskotop.

�ASTEARTITA

06:00. Herriko txistulari
bandak alborada joko du
udaletxeko arkupeetan, Berdura
plazan eta Gorriti plazan.
08:00. Pattar zezena zezen-
plazan. Ondoren, kalejira.
10:30. Plaza Berrian
sokamuturra, Kabila txarangak
alaituta.
11:30. Karrozen eta
konpartsen irteera.
15:45. Herriko txistulari
bandak, ohiturazko ibilbidea
eginez, Idiarena pieza joko du.
16:00. Kalejira Aiz-Orratz,
Txapel Haundi eta San Esteban
txarangekin, Plaza Zaharretik
zezen-plazara.
16:30. Zezenak zezen-plazan;
txarangak eta txistulariak ariko
dira ikuskizuna alaitzen.
Ondoren, kalejira.
19:00. Dantzaldia Berdura
Plazan, Aiz-Orratz, Txapel
Haundi eta San Esteban
txarangekin.
23:30. Incansables Zaharrak
txarangaren irteera.
24:00. Sardinaren hileta
konpartsen irteera Gure Txokoa
elkartetik.

bezala jantzita doaztela, jolasak
egingo dituzte herriko eskolan. 

IBARRA

�GAUR

9:00-10:00. Jaialdia Uzturpe
ikastolan.
10:30. Gelaz-gela mozorroen
argazkiak aterako dituzte.
10:45. Jai giroan eta musikaz
lagundurik herriko plazara
jeitsiera.
11:00. Plazan, Haur eskolako
2 urteko ikasleekin elkartuko
dira. Musika, buruhaundiak eta
jolasak izango dituzte.
11:30. Txistorra banatuko dute
hurbiltzen diren guztientzat.
Euria egingo balu, Ikastolako
aterpean izango da jaia.

IKAZTEGIETA

�GAUR

15:15-16:00. Herri eskolan
jaialdia egingo dute urtero
bezala. Gela bakoitzaren
mozorroak sekretu izango dira
azken ordurarte.

IRURA

�GAUR

12:00. Ikastolako ikasleen
inauteri festa plazan. Eguraldi
txarra eginez gero, frontoian.

VILLABONA

�GAUR

15:00. Herriko haurrak
Errebote Plazan bilduko dira
mozorroturik. Ondoren kalejira
eta merienda, musika eta
Incansables txarangarekin.
18:00. El Cid Kondaira
haurrentzako filma eskainiko
dute Gurea Aretoan. Sarrera
dohainik izango da.

ZIZURKIL

�GAUR

15:00. Pedro Mari Otaño, San
Millan eta Jesusen Bihotza
ikastetxeen kalejira. 16:00ak
aldera, ikasleen emanaldia
Joxe Arregi plazan.

�PIÑATA IGANDEA

Goizean. Poca Tripa txaranga
Txilaba elkartearen konpartsa
Iurreamendi egoitzara joango
dira.

ABALTZISKETA

�GAUR

14:30-16:00. Pirataz jantzita
herrian bueltatxo bat egingo
dute eta dantza ere eskainiko
dute.

ADUNA

�BIHAR

15:00. Frontoian eskolako
ikasleen emanaldia.

ALBIZTUR

�GAUR

11:30-12:00. Tatanka-Yotanka
indio festa herriko plazan.
Eguraldi txarra egiten badu
pilotalekuan egingo da.

AMEZKETA

�BIHAR

15:00-16:00. Zumadi eskolako
haurrek inauterietako desfilea
egingo dute herrian zehar,
ondoren guraso elkarteak
merienda prestatuko du
eskolan.

�IGANDEA

09:00-14:00. Talai-dantzariak
plaza inguruan arituko dira
dantzan.

�ASTELEHENA

09:00. Talai-dantzariak
baserriz baserri ibiliko dira
herrian barrena dantzan,
15:00ak arte. Gauean berriz,
elkartu eta afari legea egingo
dute. 

ASTEASU

�BIHAR

15:30. Frontoira iritsiko dira
Pello Errota eskolako inauteri
desfilean irteten dutenak, eta
ondoren jaialdia egingo dute.

BERROBI

�GAUR

9:30-13:30. Haur jolasak
izango dira herriko eskolan.
Ondoren geletara joango dira
mozorrotzera. Bien bitartean
gurasoek hamaiketakoa
prestatuko dute, txorixoa hain
zuzen. 

BIDEGOIAN

�GAUR

10:15. Indioz jantzita Bidaniko
udaletxera joango dira haurrak.
Bertan ikuskizun bat egingo
dute. Desfilea eginez Goiatzera
joango dira beste emanaldi bat
egitera, frontoian. Ondoren,
jolasak eta txorixo jatea. 
12:30. Bidanira itzulerako
bidea egingo dute. Bertara
iristean frontoian beste ekitaldi
bat eskeiniko dute gerturatzen
diren guztientzako.
14:30. Umeak nahi duten

TTOOLLOOSSAALLDDEEKKOO
HHIITTZZAA..IINNFFOO

Zeuk idatzi. Gure
eskualdeari buruzko
albisteak sartzeko aukera
eskaintzen dizu gure
webguneak zeuk idatzi
izena duen atalean.
Horretarako goiko helbidean
sartu behar da.�

�

LANA
Elektrizista. Elektrizista enpresa
batek langile autonomo edo
kontratupekoak behar ditu. Obrak,
industrietarako. 943 80 00 00.
Sukaldari laguntzaileak.
Eskoletarako, udaletarako.
Interesatuak deitu ondorengo
telefono zenbakira: 943 44 48 66

Gidariak. Erakunde publikoetarako.
943 44 48 66.

ALOKAIRUA
Pisua: Lekunberrin 60 m2ko pisua
alokatzen dut. Egongela, bainugela,
sukaldea eta 2 logela. Interesatuak
dei dezala ondorengo telefono
zenbakira: 679 20 14 60.

iragarki laburrak�

Txikienak aurreko urtean bezala protagonista izango dira gaur. HITZA
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«Gurasoek
euskara

baloratzea
garrantzitsua da»

NAIARA GARZIA

Julio Ibarrak (Bilbo, 1965)
seme-alaba elebidunak dituz-
ten guraso erdaldunen inguru-
ko hitzaldia eman zuen atzo,Vi-
llabonako Gurea aretoan .
ZZeeiinnttzzuu  ddiirraa  gguurraassooeenn  kkeezzkkaa
nnaagguussiiaakk??
Euskaldunak ez diren guraso-
entzat kezka nagusiak etxeko
lanekin du zerikusia, etxeko la-
nak euskaraz daudenez, seme-
alabeei nola lagundu, alegia.
Eta honetaz gain, ea seme-ala-
bek bi hizkuntzetan ikasten ba-
dute, bai euskara bai erdara

Julio Ibarrak haur elebidunen 
gurasoak izan zituen hizpide atzo 
Villabonan emandako hitzaldian 

JJUULLIIOO  IIBBAARRRRAA�KAZETARIA

N. GARZIA

ongi menperatzeko gai izango
al diren.
GGuurraassooeekk  eeuusskkaarraa  eezz  jjaakkiitteeaakk
sseemmee--aallaabbeenn  hheezzkkuunnttzzaann  zzeeiinn
oonnddoorriioo  iizzaann  ddiittzzaakkee??
Gurasoak euskaldunak badi-
ra, ondorioz laguntza gehiago
izanen dute euskara hobeto
menperatzeko eta praktikatze-
ko. Erdaldunak badira nolabait
beste laguntza batzuk bilatu
beharko dituzte. Adibidez, es-
kolatik kanpoko aktibitateak
euskaraz egiten saiatu, batez
ere gaztelania eta euskara ore-
katzeko.
BBiillbboonn  eeggooeerraa  zzeeiinn  ddaa??

Bilbon euskara nola dagoen
galdetuta, erantzun ezberdi-
nak egongo dira ziurrenik, ba-
tzuentzat ongi, besteentzat
gaizki.Baina ni hasi nintzenean
zegoen egoerarekin konpara-
tuz gero, primeran gaudela
uste dut. Euskararen egoera ez
da bikaina, baina egia da gero
eta gehiago entzuten dela.
Nahiz eta eguneroko bizitzan
beti euskara erabili ez arren,
neska-mutil gehienek euska-
raz ikasten dute. Hori, Bilbo
mailan, aurrerapausu garran-
tzitsu bat da.
IImmmmiiggrraazziiooaakk  iikkaasstteettxxeeeettaann
zzeeiinn  oonnddoorriioo  iizzaann  ddiittuu??
Immigrazioarekin gertatzen
dena da askok hona gero haien
lurraldeetara itzultzeko asmoz
etortzen direla eta euskara

ikasteak ez duela merezi uste
dute.Bilbo inguruan A ereduan
dauden ia neska-mutil guztiak
kanpotarrak dira, eta hori kez-
kagarria da.
EEuusskkaarraa  eezz  ddaakkiieenn  ffaammiillii  bbaa--
tteeaann  hhiizzkkuunnttzzaa  hhaauu  bbuullttzzaattzzee--
kkoo  zzeerr  ddaa  eezziinnbbeesstteekkooaa??
Euskararekiko jarrera baikor
bat izatea . Hori baldin bada
zure jarrera, zure seme-alabek
nabarituko dute. Gurasoek
euskara baloratzea garrantzi-
tsua da.
EElleebbiidduunn  iizzaatteeaa  oonnaa  ddaa  ppeerr--
ttssoonnaarreenn  ggaarraappeenneerraakkoo??
Dudarik gabe. Bi hizkuntz ikas-
ten dituenak hirugarrena ikas-
teko errazago dauka. Gainera,
ezberdintasunean hazi dira-
nak ezberdintasunak perzibi-
tzeko irekiago daude.

TOLOSA�

Arrigainen
erakusketa
Donostian
Otsailaren 9tik martxoaren 7
bitarte Jose Maria Arrigain
tolosarrak inauterien ingu-
ruko erakusketa jarri du Gi-
puzkoako Argazkilari Elkar-
tean, Donostian (San Juan,
27). Tolosarrak, inauteriekin
batera, inguruko festa hauen
zenbait argazki aukeratu ditu
Carnavalia deritzon erakus-
keta hau antolatzeko . Bertan
Tolosako Inauteriez gain,
hain ezagunak ez diren beste
inauteri batzuk ere izanen
dira ikusgai, nekazal girora
mugatuta egon arren erakar-
garriak eta interesgarriak di-
renak. Jose Maria Arrigainek
jai hauek oso ongi ezagutzen
ditu, urte asko baitaramatza
bere kamararekin inauterie-
tako argazkiak ateratzen.
Honetaz gain, Gipuzkoako
Argazkilari Elkarteko kidea
da tolosarra.

TOLOSA�

‘Tolosa Kantuan’
DVDa salgai 
jarri dute
Tolosako Orfeoiak egin berri
duen Tolosa Kantuan DVDa
eskuratzeko aukera dago da-
goeneko, Elkar Tolosan, El-
kar Donostian, Tolosaldea
Tour-en eta Tolosako Zunbel-
tzen eta Maxi Eroskin. Bihar-
ko Arpegi taldearen emanal-
dian ere eskuratu ahalko da.



RReennoobbaalleess
AAEEBBnn,,  EEuusskkaall
EEttxxeeaarreenn  jjaaiiaann  

NEREA URBIZU

Ugaitz Renobales alegiarra Ka-
liforniara (AEB) joan zen atzo
goizean goiz, bertan pilota par-
tidak jokatzeko asmoekin.
Hango Euskal Etxeko jaia egin-
go dute, 25 urte bete dituelako.

Euskadiko Txapelketa Lasak
eta Bengoetxeak irabazi zuten
iaz, eta opari gisa bidaia hau
egitea proposatu zieten: haie-
kin batera Eskuz Banakako
Txapelketako irabazlea ere jo-
atekoa zen, Inuntziaga, hain zu-
zen, «baina ezezkoa esateare-
kin niri deitu zidaten», argitu
zuen Renobales gazteak. Be-
raz, Iza, Renobales, Lasa eta
Bengoetxea joango dira.

Gaur zortzi iritsiko da, gutxi,
gorabehera, «hegazkinan den-
bora asko egin beharko dugu,
beraz, ziurra ez da noiz iritsiko
garen». Inauterietako garaian
doa: «Pena pixka bat badut,
baina horrelako aukerak ez
dira pasatzen utzi behar: leku
berriak ikusteko aukera eta
ezagutzeko izango da».

Gaurkoak eta biharkoak

Inauterietan ere Beotibarren
pilota zuzenean ikusteko auke-
ra izango da: gaur Beotibarren
Aurrera-Saiazko Udaberri Txa-
pelketako senior mailako bina-
kako bi neurketa izango dira
20:00etatik aurrera.

Bihar Ibarran 19:00etan ka-
deteen eta jubenilen binakako
hiru partida izango dira.

PILOTA�

Kalifornian ariko da pilotan; artean, 
Tolosan eta Ibarran ere partidak daude

Aurrera-Saiazko Luis Galarraga
Ugaitz Renobalesekin. P. R.
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Joxe Arregiri
omenaldia
hilerrian
Erredakzioa�Joxe Arregiri
omenaldia egin zioten 40 lagun
inguruk herenegun herriko hi-
lerrian. Bertan, torturapean hil
zuteneko 26. urteurrena gogo-
ratu zuten. Besteak beste, Agu-
rra dantzatu, lore eskaintza
egin eta Eusko Gudariak abes-
tu zuten. IMANOL GARCIA

ZIZURKIL�POLITIKA



DDaannttzzaarraakkoo  ddeennaakk  pprreesstt

I. TERRADILLOS - E. EZEIZA

Hemen dira azkenean hainbes-
te itxaron ditugun Inauteriak.
Zazpi eguneko zoramena eta
festa dugu aurretik, imajina-
zioa eta inprobisazioa nagusi
izango direlarik. Baina festa
behar bezala irteteko ezinbes-
tekoa da aldez aurretik guztia
ondo prestatzea. Hori egin
dute Tolosako nahiz Ibarrako
aisialdi taldeetan, azken hila-
beteetan, gogor lan egin baitu-
te Astelenitako dantzaldia
ikusgarria izan dadin.

Ibarrako Txiribitu taldeko ki-
deak jogurtaz mozorrotuko
dira. Honetarako erabilitako jo-
gurt poteak eramango dituzte
soinean itsatsita. Gazteenak
aritu dira jogurt poteak biltzen

PRESTAKETAK�

Ibarrako Txiribitu eta Tolosako Kazkabarra, Kirikiño, Atsedena, San Bernardo
eta Ttenttek aisialdi taldeek gogor lan egin dute azken asteetan Astelenitarako

Kirikiño taldekoak azken entseguetako batean. I. TERRADILLOS

eta gurasoek egin dituzte mo-
zorroak. Txantxo honekin ber-
ziklapena bultzatzea dute hel-
buru. Gabonen aurretik eraba-
ki zuten zertaz mozorrotu, eta
ondoren hasi ziren entsegue-
kin. Dantza saioa 5 abestirekin
osatu dute.

Tolosako San Bernardo es-
kaut taldekoak pirataz jantziko
dira. Hala, hiru minutu inguru-
ko koreografia eskainiko dute,
euskal nahiz atzerriko kantue-
kin. Gaztetxoen parte-hartzea
bultzatzeko dantza beraiek as-
matu dute, eta txantxoari dago-
kionez, begiraleek prestatua
da. Beraiekin batera piraten al-
txorra irudikatuko duen plata-
foma emango dute.

Kirikiñokoak Far West edo
bakeroz eta indioz jantzita ir-
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tengo dira kaleetara. Hasieran,
indioek bi bakero lotuko dituz-
te eta dantza egingo dute. Mu-
sikarekin batera azalduko dira
bakeroak eta beraien kideak
askatzea lortuko dute, izan ere,
indioek beldurtuta alde egingo
dute. Gero, sheriff-a etorriko da
can-canekin, eta azkenean
guztiak lagun eginik elkarre-
kin dantzatuko dute.

Ttenttek aisialdi taldekoak,
berriz, 80. hamarkadara itzuli-
ko dira Fama musikala irudika-
tuz. Hiru taldetan egingo dute
dantza, horietako bakoitzak
zati bat interpretatuz. Azkene-
an, Famako ohiko abestiarekin
guztiek batera egingo dute
dantza, eta gero, New York-eko
taxi horia atera eta gainera
igoz bukatuko dute saioa.

25 urte lan eta lan

Kazkabarrako taldea osatzen
duten 300 kideak Argitxoz mo-
zorrotuko dira. Hau ikastoletan
euskararen alde aritzen den
pertsonaia da. Aurten taldeak
25 urte betetzen dituenez ome-
naldi berezia egin nahi izan
diote ikastoletako ikurrari. Tal-
deko txikienek Betizu-ko abes-
ti batekin dantzatuko dute, eta
helduenek Skalariak-en bate-
kin. Batxilergoko 1. mailako
ikasleak arduratu dira koreo-
grafia eta plataforma egiteaz.

Atsedena aisialdi taldea ere
bere 25. urteurrena ari da os-
patzen aurten. Horregatik, tal-
dekide guztiak berdin jantzita
atera ordez, batzuk aurreko ur-
teetako jantziak eramango di-
tuzte soinean, horien artean,
gladiadore, eguzki, ilargi eta
sorgin, esaterako. Gainerakoak
galaz jantziko dira. Hauek ere,
euskarazko nahiz atzerriko
abestiekin dantzatuko dute As-
telenitan, goiz nahiz arratsalde.



Ttenttek aisialdi taldeko kideak dantzan. ESTI EZEIZA

Giro alternatiboa bultzatuz
Mugimendu desberdinetako Tolosaldeko zortzi taldek osaturiko
txosna batzordeak egitarau oparoa prestatu du Inauterietarako

I. TERRADILLOS - E. EZEIZA

Inauteriak iristearekin batera,
txosna batzordeak ere dena
prest dauka tolosarrek nahiz
kanpokoek ondo pasa dezaten
«giro alternatibo eta euskal-
dun batean».

Aurten ere, gizarteko arlo
desberdinetako talde ezberdi-
nek egingo dute lan Alonde-
gian kokatutako karpan. Inau-
teri hauetako txosna batzordea
ondorengo taldeek osatzen
dute: Bilgune Feminista, AHT
gelditu! elkarlana plataforma,
Euskal Herria Sozialista aldiz-
karia, gazte mugimenduak, ez-
ker abertzalea, Fiantza taldea,
Euskal Herria Eraiki eta Ikasle
Abertzaleak.

Duela hiru urte arte txosnak
Euskal Herria plazan ipintzen
ziren.Baina faktore ezberdinak
medio, udaletxeko kideekin eta
inguruko bizilagunekin adostu
zuten, txosnak eta barrakak
txandakatuz joango zirela ur-
tero hiru guneetan zehar. Hala,
aurten, Alondegian egokitu
zaie txosnei, eta geltokian ba-
rrakei.

Egitarauari dagokionez, to-
losaldeko musika talde des-
berdinak bultzatu nahi izaten
dituzte. Bestalde, gazteentzako
egitarauaz gain, haurrentzako
programazioa ere prestatu
dute, eta lehiaketa ezberdinak
gauzatuko dituzte, «beti aurre-
ra begira».

OSTEGUN GIZENA
12:30. Txupinazo alternatiboa
eta pregoia. Honekin batera,
txistorra jatea eta trikitixa izan-
go dira.

OSTIRAL MEHEA
19:00. Festa kirolak (gazteen-
tzako jokuak): horien artean,
zurito apustua, bote erreleboa,
xaxkiarraultza eta globo jola-
sak.
20:30. Zahagi ardoa: Bakoi-
tzak eraman beharko du jate-
koa baina ardoa eta sagardoa
dohan izango da.
22:00. Kontzertua: Nekro,
Edan eta talde sorpresa ariko
dira.

ZALDUNITA BEZPERA
Umeen danborradaren ondo-
ren. Ume jolasak, mural erral-
doiaren margotzea, arpegia
margotzea eta txokolatada
izango dira.

ZALDUNITA
19:00. Bonberenea txaranga
ariko da giroa alaitzen.

ASTEARTITA
21:00. Inauterien hasieran be-
zala, pregoia, txupinazoa, txis-
torra jatea eta zahagi ardoa
izango dira.
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Azken ukituak ematen Alondegian kokaturiko karpari. E.EZEIZA

KULTURA SAILAK DIRUZ LAGUNDUTAKO HEDABIDEA

AAIISSIIAALLDDII  TTAALLDDEEAAKK�

Hilabeteetako prestaketen
ondoren, Astelenitan
erakutsiko dute Tolosako eta
Ibarrako aisi taldeetako
gaztetxoek zer ikasi duten. Goiz
nahiz arratsalde ibiliko dira
kaleetan beraien koreografiak
dantzatzen.

TXIRIBITU
Mozorroa. Jogurtaz
mozorrotuko dira eta bost
koreografia ezberdin
dantzatuko dituzte. Soinean
erabilitako hainbat jogurt
itsatsita izango dituzte.
Partaideak. 35.

SAN BERNARDO
Mozorroa. Pirataz jantziko dira
eta beraiekin plataforma bat
eramango dute, gainean kutxa
bat eta palmerak dituela.
Partaideak. 105.

KAZKABARRA
Mozorroa. Argitxoz,
ikastoletan euskararen alde

jarduten den pertsonaiaz
mozorrotuko dira. Euskal
kantuak oinarri hartuz,
koreografia ezberdinak
eskainiko dituzte haur nahiz
gaztetxoek.
Partaideak. 300.

KIRIKIÑO
Mozorroa. Far West. Lau
mozorro desberdin jantziko

dituzte: cowboy, indio, sheriff
eta can-can.
Partaideak. 283.

TTENTTEK
Mozorroa. Fama musikala
antzeztuko dute, 80.
hamarkadara itzuliaz. Hiru
taldetan banatuko dira urtero
bezala: gaztetxoenak itxura
klasikoagoaz balet arroparekin;
tartekoak, telesailean bezala,
berogarriekin eta petoekin;
helduak, galaz, hau da, neskak
soinekoarekin eta mutilak
alkandora eta korbatarekin.
Partaideak. 160.

ATSEDENA
Mozorroa. Aisialdi taldearen
25. urteurrena dela eta,
partaideetako batzuk galaz
jantziko dira, eta beste hogei
lagun-edo, berriz ere aurreko
urteetako mozorroekin aterako
dira: gladiadorez, eguzkiz,
ilargiz, sorginez...
Partaideak. 100.

Atsedena taldekoak. I. T.

San Bernardoko gazteak Astelenitako koreografia prestatzen. I. T.



AAGGUURRRRAAKK�

GGOORRAA  EETTAA  BBEEHHEERRAA�ESTI EZEIZA / IÑIGO TERRADILLOS

Guztia prest
festa eroaren
hasierarako
Zein polittak diren hemengo
neskatilak, ze polittak diren
loreak zelaian, ze polittak
diran txerriak kaiolian.
Inauterien etorrera iragarriz,
azken egunotan herriko
kaleetan txaranga doinuak,
tabernak apainduak, balkoiak
mozorrotuta, elkarteak prest…
izan dira nagusi. Eta azkenean
heldu dira heldu Inauteriak!
Mozorro eta osagai guztiak
prest izango dituzte tolosar
gehienek eta, batik bat,
festarako gogoa pil-pilean.
Zerbait berezia dute bai,
dudarik gabe, inauteri hauek.
Beti berdinak baina beti
ezberdinak; beti nekea
eragiten dutena, baina
nekaezinak; beti gogotsu
hasten direnak, bai eta
gogotsu amaitu ere. Guztion
parte-hartzea beharrezkoa
izango da urtero-urtero
errepikatzen diren festa hauek
errepikaezinak izan daitezen.
Itxurazko korporazioko kideek
gaur 12:00etan Tolosako
udaletxeko balkoi nagusitik
iragarriko duten bezalaxe —
batzuentzat dagoeneko
iragarri du—… Gora 
Tolosako inauteriak 2007! 
Eta ondo pasa guztioi.
E. EZEIZA / I. TERRADILLOS

AAGGEENNDDAA�

INAUTERIAK

Tolosa. Ostegun Gizena:
09:15ean, Etxe-berriko
oinordekoen Udal bandoa.
11:30ean,Udal Txistulari
Bandak Inauterietako
zortzikoa joz egingo du
ohiturako ibilbidea.
11:45ean, Kabi Alai
Elkarteko Korporazioaren
pregoia. 12:00etan, Plaza
Zaharrean, suziria jaien
hasiera iragartzeko.
12:00etan, Pintxana eta
Kabi-Alai txarangen irteera,
Arostegieta kaletik.
16:30ean, Zezen-plazan
xexen-festa, Pintxana eta
Kabi-Alai txarangek alaituta.
Ondoren, kalejira.
23:00etatik aurrera, 
Aurrera Kirol Elkartearen
danborrada.
Ikaztegieta. 15:30ean,
Inauterietako ohiko jaialdia,
eskolako gimnasioan.
Irura. Inauteri festa plazan,
12:00etan, eskolako
haurtxoekin.
Villabona. Haur eskola eta
herriko ikastetxeetako
haurren mozorro kalejira
Incansables txarangarekin.
Ondoren, askaria Errebote
plazan.
Zizurkil. 10:45ean, Pedro
Mari Otaño, San Millan eta
Jesusen Bihotza ikastetxeen
kalejira egingo dute.
11:30etik aurrera,
emanaldia Joxe Arregi
plazan.
Tolosa. Intxurre elkartea
egunero irekiko dtue,
18:00etatik aurrera.
Bokatak.

GUARDIAKO FARMAZIAKK

Gaur
Goizueta. Apezetxea, L.M. Kale
Nagusia, 61. 112.
Arribe. Garmendia, A. Kale Nagusia.
112.
Ibarra. Iturrioz, I. Euskal Herria, 3. 
943 670915.

IRRATIAK

Txolarre irratia
(107.5, 101.2 FM)
11:00-14:00. Tolosaldeko ahotsa
magazina: eguraldia Joxe
Landarekin, HITZAren errepasoa,
elkarrizketak, , agenda, lehiaketa, disko
eskainiak...
18:00-20:00. Tolosaldeko ahotsa
(errepikapena).
20:00-21:00. Irauli uhinak.
21:00-23:00. Bide okerretik.

�HITZAk ez du bere gain hartzen

egunkarian adierazitako esanen eta

iritzien erantzukizunik. Inauterietan ere, euskal presoak etxera!!! Zatozte denok sagardotegira.

GAURKO 
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goizez arratsaldez BIHARKO 
EGURALDIA
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