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Hasi dira kolorez betetako egunak  
Ostegun Gizen egunari hasiera Poca Tripa txarangak
botatako suziriak eman dio;  Inauterizale Kuttun
aipamena jaso dute «50 urtetan inauteriak alaitzeagatik»

Festaren hasierarekin bat eginez, Herrira-k euskal preso
eta iheslarien aldeko topa egin du txosnagunean; jende
gutxi animatu da zezen plazara txarangekin sartzen  q3-5

Lehertu da sei egunez luzatuko den festa Tolosan. Plaza Zaharra txiki geratu zen eguraldiak ere oztopatu ez zuen txupinazoaren uneaz gozatzeko. E. MAIZ



Rebeka Calvo 

Miren Arregiri (Tolosa, 1981) As-
teartita da inauterietatik gehien
gustatzen zaion eguna, baina ba-
tez ere, mozorrotzea maite du.
Bere ustez, inauterietan urteko
kontu txar guztiak atzean uzten
dira, eta tolosarrak eraldatu egi-
ten dira.
Nola bizitzen dituzu inauterien au-
rreko asteak? 
Emozio askorekin. Txaranga bat
entzun eta saltoka hasten naiz,
umeen moduan. Badakit datozen
egunetan nire ardura bakarra
mozorroa aukeratzea eta ondo
pasatzea izango dela.
Zer dira zuretzat Tolosako inaute-
riak?  
Urteko egunik onenak dira. Lo-
tsak, tristurak eta beldurrak alde
batera utzi, eta guk, tolosarrok,
dugun onena ateratzen dugu.
Mundiala da urtean zehar, kale-
an, serio-serio ikusten duzun gi-
zona, inauterietan gimnastika
erritmikoko neskatxaz jantzita
San Frantzizkon txiribueltak egi-

ten ikustea. Inauterietan baka-
rrik gertatzen da hori.
Urtero mozorrotzen zara? Zein mo-
zorro gogoratzen duzu?
Bai, noski. Mozorroa inauterieta-
ko parte garrantzitsuena da. Eral-
daketarako ezinbestekoa da [kar,
kar, kar]. Duela urte batzuk Ara-
lez atera ginen eta oso polita gera-
tu zitzaigun. 
Txarangazalea al zara? Zein da txa-
rangekin pasatzen duzun unerik ku-
ttunena?
Bai oso. Kaleetan zehar noala,
txaranga bat topatu eta atzetik
denak dantzan topatzea, hori da
niretzat momenturik onena.
Denbora asko ematen al dizu mozo-
rroa prestatzea?
Ez. Igandeko mozorroa kuadrilla-
koen artean aukeratzen dugu, eta
ez diogu buruari buelta gehiegi-
rik ematen. Ideia bat aukeratu,
eta etxeko trapuekin forma ema-
ten saiatzen gara. Astelenitan eta
Asteartitan, ordea, urteetan ze-
har bisitatu ditudan herrialdeta-
ko arropa bereziak jartzea gusta-
tzen zait.

Bisitan etortzen direnak,berdin bizi-
tzen al dituzte inauteriak?
Berdin ez, horretarako tolosarra
izan behar zara, txarangaz gain
herriaren eta herritarron eralda-
ketaz jabetzea kristorena da, eta

horretarako bertakoa izatea ezin-
besteko da. Hala ere, gozatzen
dute, eta asko. Behin, Irlandako
eta Frantziako lagunak gonbida-
tu nituen, eta dutxatzera baka-
rrik etortzen ziren etxera. Diana,
txarangak, karrozak, tabernak,
zezenak... gau eta egun pasa zu-
ten jai giroan.
Inauteriren batzuk kanpoan harra-
patu al zaituzte? Nola bizitu dituzu
egun horiek?
Bai, nahi baino gehiago gainera.
Sekulako pena sentitzen nuen eta
azken momentuko hegazkin mer-

ke baten bila ere hasten nintzen.
Gerora inauteriak gehiago goza-
tzeko balio izan dit.
Nolako gorputza duzu Hausterre
egunean? Zer pentsatzen duzu es-
natzerakoan?
Puf... gorputzak off egiten du.
Ahotsik gabe geratzen naiz urte-
ro, eta astebete inguru kostatzen
zait gorputza berriro ere martxan
jartzea. Hori bai, astebete pasa,
eta pentsatzen hasten naiz uda-
ran inauterien bigarren zatia an-
tolatu beharko genukeela [kar,
kar, kar].

Miren Arregi q Inauterizalea

«Urteko egunik hoberenak
dira, onena ateratzen dugu»

HITZA

pEgunik onena.Asteartita.
pInauterietako une bat.Goize-
an etxetik atera eta, bat batean,
txarangarekin topo egiten du-
danean. Bihotzaren taupadek
bat egiten dute txarangaren
erritmoarekin.
pMozorro gogoangarri bat.
Lagun batzuk kotxe-gizonez
jantzi ziren. Kaleko edozein toki-
tan makurtu, eta kotxe itxura
hartzen zuten. Umeak gertura-
tzen zirenean, altxa egiten ziren
eta ingurukoei sekulako sustoa
eman. Oso barregarria izan zen.
pTxaranga doinu bat.Diana,
dudarik gabe.
pEguna ala gaua.Biak, ezin da
aukeratu! 

GTragoxka batean
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Komikia q Gorka Salaberria
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Tolosako udaletxeko balkoian 12:00etan lehertu zen suziria, eta ordubete berandua-
go, txosnagunean euskal preso eta iheslariak gogoan izan zituzten. Beraien omenez-
ko topa egin zuten hainbat herritarrek: «Euskal Herrian garai ezberdinak bizi ditugu,
egoera politiko berri baten aurrean aurkitzen baikara. Baina, gatazkaren konponbide-
ra bidean gaur egun pairatzen dugun espetxe politika ulergaitza da», ekarri zuten go-

gora. Txosnagunekoa ez zen izan preso eta iheslariak gogoan izan zituzten une baka-
rra atzokoan. Zezen plazako ikuskizuna hasi aurretik, dozenaka solidario sartu ziren
zezen plaza barrura, preso eta iheslariak Euskal Herriratzeko aldarrikapena eginez.
Banderola handi bat jarri zuten zezen plazaren erdian dagoen oholtza gainean eta
hainbat banderola erakutsi zituzten harmailetara. E.M./ I.G.L.

PRESO ETA IHESLARIAK GOGOAN IZAN DITUZTE

Irudia q

I. Garcia Landa Tolosa

Iritsi da azkenean Ostegun Gize-
na, eta baita zezen plazara joate-
ko lehen eguna ere. Zeresana
eman duen gaia izan da txarange-
kin batera zezen plaza barrura
sartzeko gonbidapenak bana-
tzea. 140 banatu dira zezen plazan
ikuskizunak dauden egun bakoi-
tzeko, baina atzokoan guztira ho-
gei lagun inguru animatu ziren
zezen plazari itzulia ematera.   

Mikel Arreseigor zinegotziak
azaldu duenez, «ziurrenik egural-
diagatik ez da jende gehiago ani-
matu parte hartzera». Zezen pla-
zara sartzeko unean arazorik ez
dela izan gaineratu du Arreseigo-
rrek. Zaldunitan, Astelenitan eta
Asteartitan jende gehiago anima-
tuko dela uste du zinegotziak:
«Mozorrotuta egonik baliteke
jende gehiagok parte hartzea.
Ikusi beharko da eguraldia ere no-
lakoa etortzen den». 

Hiru txaranga eta konpartsa
izan ziren zezen plazako itzulian:
Pintxana txaranga, On Ostegun
Gizen konpartsa bere txarangare-
kin, eta Kabi Alai elkarteko txa-
ranga eta korporazioa. Hauek de-
nak iristerako zezen plazako har-
mailak beteta zeuden. 

Jende gutxi animatu da zezen
plaza barrura txarangekin
140 gonbidapen banatu
dira egun bakoitzeko,
baina atzokoan hogei
pertsona inguruk 
parte hartu zuten 

Inauterizaleak Kabi Alai elkarteko korporazioarekin batera sartu ziren,

atzo, zezen plazako itzulia ematera. I. GARCIA

Goian, Pintxana kaleak alaitzen; behean, zezen ikuskizunaren une bat . I. G.



Iñigo Terradillos Tolosa

I
nauterien hiriburu eta erdi-
gune da Tolosa. Baina, na-
gusitasun eta handitasun
hori motz geratzen zaio, eta

urteko gainerako egunetara za-
baldu nahi du. Lehengora itzuli
eta Gipuzkoako hiriburu izaera
berreskuratzeko aukera azter-
tzen ari da, eta hori lortzeko lehen
pausoa Donostia eta Tolosa lotu-
ko dituen metroa litzateke.  

Aldarrikapen hori lau haizee-
tara zabalduz eman dio inauteriei
hasiera Kabi Alai elkarteko kide-
ek osatzen duten korporazioak.
Agian, Gipuzkoako hiri nagusi
izateak arantzaren bat kentzeko,
Tolosari merezi duen lekua ema-
teko edo eskualdea astintzen
duen krisia arintzeko balio deza-
keela uste dute. 

Helburua dena delakoa izanda
ere, hitz hori behintzat debekatu
egin dute inauterietako aginta-
riek datozen zazpi egunetarako.
Debekatzea debekaturik dagoen
jai hauetan, «krisia» hitza aipa-
tzea ez omen dago baimenduta.
Nolabaiteko zentzua ere baduela
debeku honek onartu beharra
dago, inauterien oinarri oinarriz-
ko legea baita eguneroko lanak,
arazoak edota tristurak alde bate-
ra utzi eta jai giroaz gozatzea. 

Bada, horretara gonbidatu di-
tuzte, beste behin, Kabi Alai el-
kartekoek tolosar nahiz Tolosara
egunotan gerturatzen direnak.
Horrekin batera, zoriontzeko tar-
tea ere izan dute pregoia botatze-
rako unean. Aurten Poca Tripa
txaranga izendatu dute inauteri-
zale kuttun, «50 urte daramatza-
telako inauterietan kaleak alai-
tuz». Txarangako kideek hunki-
turik jaso dute izendapena eta
oroigarria, eta suziria botatzeare-
kin batera lehertu da asteartitara
arte luzatuko den jaia.

Mehearen txanda
Tarteka tarteka, unerik beha-
rrezkoenetan behintzat, atseden
egin zuen euriak eta kazkabarrak
atzokoan, eta Ostegun Gizen
alaiaz gozatu ahal zian zen. Osti-
ral Mehek hartuko du gaur leku-
koa. Estreinako jai egun ausart
eta indartsuaren ostean, lotsati
datorren eguna. Nahi duenaren-
tzat, noski, izango da batean eta
bestean festarako aukera.

Ostegun Gizen udaletxeko balkoira irten zeneko unea. Poca Tripa txarangakoek jaso dute aurten inauterizale kuttun aipamena. Festari hasiera ematen dion pregoia irakurtzen. I. T.

Urtero moduan, txiki geratu zen atzokoan plaza Zaharra. I.T
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Asier Imaz

Ostegun Gizenarekin batera To-
losan inauteriak lehertu ziren
atzokoan. Jaiak, ordea, inguruko
herriak ere ukitu zituen, eta es-

kualdeko hainbat herritako ikas-
tetxeetan inauteriak ospatu zi-
tuzten Ostegun Gizenean. Ama-
sa-Villabonan ikastetxe guztiek
bat egin zuten, jaialdi bateratu
bat eginaz. Berrobin eta Ibarran
ere ikastetxeetako haurrak mozo-
rroturik igaro zuten goiza, jai gi-
roan. Lehen herrian, unibertsoa-
ren gaia landu zuten: zientifiko-
ak, martzianoak, astronautak,
asteroide artifizialak...

Anoetan ospakizunak herene-
gun egin zituzten. Kiroldegia txi-

ki gelditu zen, Bioaniztasunaren
inguruan eginiko jaialdia ikuste-
ra herritar ugari gerturatu bai-
tzen.  

Fraisoro zentroan, urteroko
ohiturari heldu zioten atzokoan.
Bertako egoiliarrek San Millan
eskolako 25 haurren bisita izan
zuten, eta guztien artean, inaute-
riak ospatu zituzten. Ohiko txis-
torra dastatu ondoren, txaranga-
ren doinuekin dantzan girotu zu-
ten eguneko zentroa. Bisitaren
helburua, belaunaldien arteko

harremana lantzea izan zela azal-
du dute Matia Fundaziotik. Ho-
rrez gain, San Millan eta Fraisoro-
ren arteko ekimen bat gehiago
izan zela azaldu dute, izan ere, ur-
tean zehar beste hainbat ekimen
egiten dituzte elkarlanean, Frai-
sorok eta San Millanek.

Gaur, Zizurkilen eta Asteasun
Asteasun inauteriak gaur arra-
tsaldean ospatuko dituzte,
15:15etik aurrera. Lehenik eta
behin, ikastetxetik herrira jaitsi-

ko dira kalejiran, plazan merien-
da egiteko asmoz. 17:00etan kale-
jirari berrekingo diote, txaranga-
ren laguntzarekin. Ondoren, ze-
zen suzkoaz gozatzeko aukera
egongo da. 

Zizurkilen herriko hiru ikaste-
txeek bat egingo dute, eta
15:00etako desfilean, plazarantz
abiatuko dira. Bertan, emanaldia
eskainiko diete gerturatzen diren
guztiei. Eguraldi txarra egingo
balu, Pedro Mari Otaño ikastetxe-
ra joango lirateke. 

Inauteri hasiera ospatu dute eskualdeko ikastetxeek 
Zizurkilen eta Asteasun
gaur ospatuko dituzte
inauteriak; egitarauak
arratsaldean jarriko
dituzte martxan 

Anoetako inauteri jaialdian kiroldegia txiki gelditu zen, herenegun. A. IMAZ Irurako haurrek jaialdia astearte iluntzean egin zuten, herriko frontoian. HITZA

Berrobiko eskolan euskal astronauten bisita izan dute inauterietan. HITZA Fraisoro zentroan San Millan ikastetxeko ikasleak izan ziren atzokoan. HITZA

Amasa-Villabonako hainbat haur suhiltzailez jantzita, merienda garaian. A. IMAZ Amasa-Villabonan merienda ondoren, haurrek jaialdia egin zuten Olaederran. A. IMAZ



Asier Imaz Tolosa

A
urtengo inauterietan
bi jangela alternatibo
egongo dira Tolosan:
Elkartasun sagardo-

tegia, Lapurdi plazan, eta Kilome-
troak 2013ko taberna, Euskal He-
rria plazan. 

Herrira-k urte osoan zehar ha-
maika ekitaldi antolatu ohi ditu,
bai eskualdean eta baita Euskal
Herri osoan, euskal preso eta ihes-
larien eskubideen alde. Ostegun
Gizenetik Asteartitara bitarte,
Tolosa Euskal Herriko hiriburu
bilakatuko denez, aukera parega-
bea izango du Herrira-k bere alda-
rria berriro ere lau haizetara za-
baltzeko. Aurtengoa Elkartasun
Sagardotegiaren hamalaugarren
urteurrena izango da.

Guztira 120 lagun inguru ariko
dira lanean Belateko sagardotegi
alternatiboan. Egunero afariak
zerbitzatuko dituzte, Isastegiko
sagardo kupelen eta ardo kupel
txikien babesean. Sagardo denbo-
raldia ireki berri den honetan, ku-
pel desberdinetan txotx egiteko
aukera egongo da, beraz, Elkarta-
sun Sagardotegian: Euskal preso
eta iheslarien eskubideen alde.
Zaldunita, hau da, inauteri igan-
dea, egun berezia izango da, izan
ere, beste egunetan ez bezala, baz-
kariak zerbitzatuko dituzte. 

Menua, esan beharrik ez dago,
sagardotegi menua izango da, ha-
malau urte hauetako esperientzia
aberasgarriaren balioarekin. Ba-

lio honen igoerak prezioan ez du
eraginik izan, eta aurreko urtee-
tan bezala, poltsikoen krisiaren
jakitun, duela bost urteko prezio-
ak mantenduko dituzte. Are
gehiago, poltsiko guztietara ego-
kitzeko, menu alternatibo bat ere
eskainiko dute, txuleta beharre-
an, saiheskiarekin. 

Herrira-ko kideak duela hilabe-
te inguru hasi ziren etxeko lanak
egiten. Herrigintza ez zaie arrotz,
eta beti saiatu ohi dira eskualdeko
osagaiak lortzen. Sukalde laneta-
rako karpa txiki bat jarriko dute
Lapurdi plazan, ondoan handia-
goa duela. Hau jangela izango da,
eta bertan, 170 lagun ingururen-
tzat egongo da lekua. Igandean,
adibidez, bazkarian jende asko
izaten denez, bi txanda egiten di-
tuzte. Lan horri esker, 300-400 la-
gunentzako zerbitzua eskaintzen
dute Tolosako Elkartasun Sagar-
dotegian.  

Sarri izan ohi da diruarekin zer
egiten duten galdetzen duenik.
Horientzat ere, Herrira-ren deial-
dia: «Espetxe gastuez gain, kilo-
metro gehiegi dituzten bidaiak,
abokatuak eta abar daude. Hona
bazkaltzera edo afaltzera etorriz,
alde batetik, preso eta iheslarien-
ganako elkartasuna azaltzen da,
eta bestetik, gastu guzti horiei au-
rre egiteko ezinbestekoa den la-
guntza ekonomikoa eskaintzen
da. Dirua zertarako den jakinda,
Tolosara gerturatzen diren inau-
terizale guztiak gonbidatzen ditu-
gu Elkartasun Sagardotegira».

Zerbait gehiago? «Bai. Txooootx,
eta euskal preso eta iheslariak,
inauterietara!».

KMK’13, inauterietan
Tolosako Laskorain Ikastolaren-
tzat, eta eskualde guztiko euskal-
tzaleentzat, urte berezia da aur-
tengoa, Kilometroak 2013 Tolosan
egingo baita. Euskararen aldeko
uholdea urriaren 6an lehertuko
bada ere, malutaz maluta elur
bola handitzen joan beharra dago.
Mozorro jaiarekin bat eginaz, Ki-
lometroak 2013ko lantaldeak
inauterietarako hainbat ekimen
prestatu ditu, eta horien artean,
taberna dago. Inauterietako lan-
keta guztia aurrera eramateko,
Horiek aurrera emateko, 400 bo-
luntario inguru ariko dira zuzene-
an lanean; zeharka, beste horren-
beste izango dira, Kazkabarra ai-
sialdi taldea horren adibide. 

Helburu garrantzitsuena inau-
teriak euskalduntzea izango da,
horretarako, deialdia egiten zaie

eragile, konpartsa, karroza, taber-
na eta talde guztiei euskararekin
pauso bat gehiago eman dezaten.
Balkoirik Politenaren Lehiaketa
ere antolatu dutela diote: «Inaute-
rietan Ahora laskoriña duen bal-
koirik politena prestatzen duenak
bi kamiseta irabaziko ditu». Ar-
gazkia atera, eta kmk13argaz-
kiak@laskorain.net helbidera bi-
dali behar da. Ahoralaskoriña edo
banderola lortzeko, KMK’13k To-
losan zabaldu duen dendara joa-
tea nahikoa izango da. 

Apustu berezia, ordea, Topic
ondoan dagoen tabernarekin
egingo dute, lan gehiena bertan
egitea tokatuko baitzaie. Bertan,
160 lagun ingururentzat jangela
egongo da. Alde batetik, menuak
zerbitzatuko dituzte eguerdian,
hain zuzen ere, Zaldunitan, Aste-
lenitan eta Asteartitan. Horrez
gain, ogitartekoak eta errazioak
ere emango dituzte. 

Ordutegia ondorengoa izango
da: Ostiral Mehean eta Zaldunita

Bezperan, 18:00etatik 01:30era, eta
gainontzeko egunetan, 11:00eta-
tik 01:30era. 

Euskal Herri plazako tabernaz
gain, Tonbola ere jarriko dute
KMK’13ko kideek Tolosako inau-
terietan, hain zuzen ere, San Fran-
tzisko pasealekuan, Beotibar pilo-
talekuaren ondoan. Bertara ger-
turatzen direnek, aurpegi
ezagunak ikusteko aukera izango
dute, hauek banatuko baitituzte
sariak, Kilometroak 2013 ekime-
nari atxikimendua azalduz.  

Astelehenitan, Kazkabarra ai-
sialdi taldeak ere bat egingo du
KMK’13rekin eta Ahora leloare-
kin, hain juxtu, hori izango da eu-
ren mozorroa. Euskarari bultza-
da emateko asmotan, atzerriko
musika komertziala hartu eta
euskaratu egin dute. 

Azkenik, KMK’13ko kanta aipa-
tu behar da. Aste honetan aurkez-
tu dute, eta inauterietan txoko
guztietan entzuteko aukera izan-
go da. 

Herrira-k XIV. Elkartasun Sagardotegia jarri du
Lapurdi plazan, Belaten; KMK’13k, bere aldetik,
taberna-jatetxea egokitu du Topic zentroaren
ondoan, Euskal Herria plazan.

Inauterietako
bi jangela
alternatiboak

Goian, Elkartasun Sagardotegiko jangela. Beheran, Euskal Herria plazan KMK13k jarri duen taberna-jatetxea. A.I.
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GOIZA LAINOTUTA

ARRATSALDEA EURIA

BEROENA 7°
HOTZENA 5°

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Egunekoa eta gaue-
koa: Bengoetxea Aiestaran, E.
Kale Nagusia, 7. Telefonoa: 943
67 06 48.
pLeitza. Larraia, M. I. Elbarren,
95. Telefonoa: 112.

HITZAk ez du bere gain hartzen
egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.

2 Agenda

INAUTERIAK

p11:30.Ozenki Txistulari talde-
aren kalejira.
p16:30.Zezen plazan zezen
festa izango da, Kabi-Alai txa-
rangak alaituta. Ondoren, kale-
jira.
p20:30.Ostiral Mehe eguneko
danborrada.
p20:30.Txosnagunean Zahagi
ardoa. Zuk jana, txoznak edana.
p22:00. Txosnagunean kon-
tzertuak izango dira Convenio
del Metal, Wainot eta Ai ene tal-
deekin.
p22:45. Arpegi Taldeak antola-
tuta, Ostiral Mehe eguneko
jaialdia izango da, Leidor areto-
an.

2 Agurrak

Urte askoan!
Oihan Lopetegi Etxedona

(Gaztelu). Gaur 5 urte. Zorion
eta muxu asko-asko, bereziki

Nahiaren partetik.

Zorionak!
Araia Goñi eta Jon Artola

(Amezketa-Andoain). Zorionak
osaba-ilobei eta muxu bana

etxeko guztien partetik.

2 Garraioa

GAUR

pGaur tren eta autobusen ohiko
zerbitzua izango da.


