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Kabi Alai txarangak alaitu zuen, atzo, arratsaldea; irudian, zezen plazatik Alde Zaharrerako kalejiraren une bat. I. URKIZU

Inauterizaleek ahal bezala egin
diote aurre eguraldi txarrari
Ostegun Gizeneko ajea pasatzeko erabiltzen
dute askok Ostiral Mehe eguna, baina
ekitaldietan ere parte hartu dute herritarrek

Ozenki txistulari taldeak ez du huts egin eta
kalejira egin du; zezen plazako ikuskizunean
jende ugari elkartu da, batez ere gaztetxoak q4

Lander Gilek
urrezko domina
lortu du 60
metro hesietan,
Euskadikoan
Tolosako atletismo taldeko
absolutu eta beterano
mailako beste hainbat
kirolarik ere dominak
eskuratu dituzte 
txapelketa berean q7

Kontsumitzen
diren drogak
aztertzeko
analisiak egingo
ditu Ai Laket!
elkarteak
Drogei buruzko informazio
puntua jarriko du
inauterietan elkarteak;
Euskal Herria plazan egongo
dira, Astelenita gauean q6

«Egitarau-
propaganda»
egitea egotzi
dio EAJk
Tolosako
Udalari
Mikel Arreseigor Jaietako
zinegotziak erantzun
duenez, «inauterietan
eragile guztiek izan dute
aukera egitaraua osatzen
laguntzeko» q6

Ikastetxeek jarri 
dute inauteri 
giroa eskualdeko
hainbat herritan
Ikasleak, irakasleak eta gurasoak mozorroen
festan murgildu dira, Asteasun, Ikaztegietan
eta Zizurkilen, ikuskizunak eginez q5 Zizurkilgo hiru ikastetxeak, urtero moduan, festa batean elkartu dira. I. T.



Itzea Urkizu 

Ander Agirrezabalak (Tolosa,
1977) bidaiatzeko aprobetxatu
nahi zituen aurten inauteriak,
baina Diana entzun orduko salto-
ka hasten den horietakoa izaki,
Tolosan geratuko da, ziurrenik,
azkenean.
Nola bizitzen dituzu Ostegun Gize-
naren aurreko egun horiek?
Aurten motel samar, egia esan.
Baina normalean, hilabete pare
bat lehenago hasten gara antola-
kuntzan pentsatzen. Ez naiz feria-
lekuko giro horretan ibiltzen; bes-
tela ateratzen naiz, lagunekin, ko-
adrilarekin edo tokatzen
denarekin. 
Azken urteotako karroza askoren
festa eredua gustuko al duzu? 
Batzuetan, bakoitzak berea baka-
rrik ikusten du, eta egia da ba-
tzuetan momentu deserosoak
sortzen direla. Adibidez, zenbait
unetan txaranga entzun ezinik
egotea ez zait ondo iruditzen. Eta
oso zaila da horrelakoetan soi-

nua-eta neurtzea, baina denok
festa egin ahal izateko aukera
egon behar luke. Batzuetan badi-
rudi norberak bere festa soilik
egin nahi duela, gainontzeko guz-
tiak ere hor daudela ahaztuz. Eta
honek, gehienbat, txarangei era-
giten die: pasatzen ari diren une-
an, aldamenean karroza bat izu-
garrizko bolumenarekin baldin
badago, musikariek ez dute ezer
entzuten. Espazioa denontzako
da, eta denok gozatzeko eskubi-
dea daukagu. 
Txaranga aipatu duzu. Ezinbesteko
elementua da inauterietan?
Tolosako inauteriek badituzte
une bereizgarri batzuk, inaute-
riak hasi direla esaten dizutenak,
eta hauetako askotan txarangen
presentzia ezinbestekoa da: igan-
dean Diana, arratsaldetan zezen
plazako igoera eta jaitsiera,... Hau
guztia kenduko balitz, inauterie-
tako zati oso handi bat desagertu-
ko litzateke. Beraz, nire ustez, txa-
rangek garrantzia handia dute
inauterietan, bai.

Euskarak inauterietan duen tarteaz
zein iritzi duzu?
Gaztelaniaz dezente egiten da,
eta ez dakit zergatik den. Badiru-
di edozein txorakeria esateko
errazago erabiltzen dugula. Paro-
dietako erreferentzia asko ere te-
lebistatik-eta hartuak izaten dira.
Hori bai, ez dut formularik euska-
raz gehiago egiteko, norberari
ateratzen zaiona baita. Gu saia-
tzen gara inauteriak euskaraz bi-
zitzen, eta musikaren bitartez ez
bada, espresuki hizkuntzaren bat
behar duen zerbait prestatzen ba-
dugu, euskara erabiltzen dugu. 

Inauteri hauetarako planik?
Egia esan ez dakit oraindik zer
egingo dudan. Hasiera batean
egun horiek aprobetxatuz bidaia-
tzea pentsatu nuen, atseden har-
tzeko; baina azkenean geratu
egingo naizela uste dut [barreak].
Txiki-txikitatik bizi izan dituzu Tolo-
sako inauteriak? 
Bai, dezente. Etxean ere oso inau-
terizaleak izan dira beti, eta txiki-
tatik helarazi izan digute hori.
Oso gogoan dut kalea hutsik iku-

si eta txaranga baten atzetik joa-
tearena; umetako inauterien
oroitzapen batzuk ez zaizkit seku-
la ahazten. 
Zein da zure unerik kuttunena?
Asko izaten dira, baina... igande-
ko Diana polita da. Inauteriak, az-
ken finean, igandean hasten dira.
Ostegunean ere izaten da festa,
baina igandetik asteartera bitar-
teko egunak gozatzea gustatzen
zait. Beraz, Diana da horri hasiera
ematen diona. 

Ander Agirrezabala q Inauterizalea

«Umetako inauterien oroitzapen
batzuk ez zaizkit sekula ahazten»
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Komikia q Gorka Salaberria

pEgunik onena.Zaldunita.
pMozoroa ala txilaba.Mozo-
rroa.
pEguna ala gaua.Eguna. Baina
biak aprobetxatzen ditut.
pAbesti bat.Txarangen edo-
zein.

GTragoxka batean

Ander Agirrezabala, behean, bere aitarekin ikuskizuna egiten. HITZA



Rebeka Calvo Tolosa

M
odak ziklikoak iza-
ten direla esaten
da, eta inauterie-
tan ere nabaritu da

hori. Urte batzuetan asteburuak
izan ziren jaun eta jabe, garai ba-
teko Astelenitei tokia kenduz,
baina orain badirudi, berriz ere
indartu direla. Euskal Herriko
gazte asko etortzen dira goizetik,
eta gaupasa eguna izatera pasa
dela diote HITZAk kontsultatu di-
tuen «adituak». 

«Aditu» hauek inauteri guztie-
tan egiten dute lan, eguneroko

termometroa kontrolatzen dute.
Inauterietan ezinbestekoak dira
lanean izaten dira besteei, jaia
nahi dutenei, eguna eta gaua
errazteko, eta Astelenitetan egu-
nean zehar, kalean edatera etor-
tzen diren gazte asko daudela dio-
te, eta gauean, «gaupasa eguna»
denez, arazoak ugaritu egiten di-
rela. 

Udaltzainen lana
Tolosako Udaltzaingoak langile
gehiago izaten ditu jai egun haue-
tan; bai egunez, bai arratsaldez
eta baita gauez ere. Batez ere, Zal-
dunitak, Astelenitak eta Astear-
titak dira, beraien ustez, egunik
«potenteenak». 

Lana antolatzeko garaian, bi
gauza izaten dituzte kontutan:
trafikoa eta segurtasuna. Trafi-
koari dagokionez, 12 udaltzain la-
guntzaile hartzen dituzte eta tra-
fikoa desbideratzen ibiltzen dira:
«Seinaleak zaintzen, eta konpar-
tsa, danborrada, kalejirak… kon-
trolatzen. Autoak ezin dira herri-

gunean utzi eta hori dela eta, ko-
txea utzi nahi dutenak San Este-
ban eta Usabalera bideratzen di-
tuzte». 

Inauterietan jaiko kale nagusi
izaten dena, Rondilla kalea, Oste-
gun Gizenean ixten dute, eta on-
doren berriz ere ireki, nahiz eta la-
runbateko azoka eta gero, berriz
ere ixten duten asteazken goiza
arte. 

Segurtasunari dagokionez, ze-
zen plazarekin izaten dute kezka,
batez ere. «Sarrera kontrolatzen
ibiltzen gara, eta baita kalejira bi-
deratzen ere». Arazo gune izaten
den beste puntu bat, baina batez
ere, Astelenita ospatzez bukatze-
rakoan, tabernak ixtearen mo-
mentua da. Garbitzaileak sartzen
dira lanera orduan, eta askotan
mozkorrak dauden pertsona ba-
tzuekin arazoak izaten direla
esan dute. 

Gauean izaten diren arazo
gehienak, hala ere, borrokak, ta-
bernetako liskarrak eta diru zo-
rro lapurretak izaten dira. «Kon-
partsen bolumenarekin ere ara-
zoak izaten ditugu; konpartsa
nonbaiten uzten dute, gau guz-
tian, eta jendea kexatu egiten da
zaratarengatik». 

Garbiketa
Garbitzaileen papera aipatuta,
aurten, udalak, herrigunean gai-
kako bilketa ontziak mantentzea
erabaki du, baina lekuz aldatu di-
tuzte, sortu ahal diren arazoak
ekidin aldera: musika eskolaren
aurrean dagoen gunea, Belateko
pasealekuan jarri dute; Agintari
kaleko gunea, Andra Mariren pla-
zan jarri dute; eta Trianguloako
gunea Soldadu kalean jarri dute. 

Garbiketarekin zerikusia du-
ten arazo gehienak, hala ere, As-
telenitan, Asteartitan, eta Haus-
terre Eguna izaten dituzte, «ka-
rrozekin eta mozorroekin sortzen
diren tamaina handiko hondaki-
nekin», eta horiek biltzeko ka-
mioi bat jarriko dute. Era berean,
Astelenitan kalean edaten dute-
nek hondakin asko sortzen dituz-

te, eta egun horretan lan gehiago
izaten dutela diote, eta arduraz jo-
katzeko eskatu. 

Osasuna
Jende asko pilatzeak, eta alkoho-
lak sortzen dituen arazoetako
asko artatzea Gurutze Gorriari
egokitzen zaio. Iñigo Zabaleta da
koordinatzailea, 25 urtetako espe-
rientzia du larrialdietan, eta aste-
burua lasaiagoa izaten dela dio.
«Astelehenean etortzen da kan-
poko jende gehien. Egunez ikasle
asko etortzen da kalean edatera,
eta egun horretan irteera asko
izaten ditugu, batez ere, arazo eti-
likoengatik». Azken urteetan ba-
tez ere, Astelenitak indartzen di-
tuzte: «Anbulantzietan gutxie-
nez bi pertsona egoten gara, eta
gauez hiru. Urtean zehar 112ko la-

rrialdiak artatzen egoten direnei,
beste bi anbulantzia gehiago jar-
tzen dizkiegu: 9 pertsona eta 3 an-
bulantzia egoten gara guztira». 

Astelenitan egunez arazo etili-
koak artatzen dituzte gehien,
«eta gauez, etilikoez gain, barbi-
turikoak hartzen dituztenak, eba-
kiak egiten dituztenak, eta trau-
matismoekin daudenak». «Ez
pentsatu hala ere, orain lehen
baino etilismo gehiago daudenik.
Lehen ere mozkortzen zen jen-
dea, behar bada, Ostegun Gizene-
an gehiago, baina jende askok
hartu du bere lehen mozkorra
inauterietan, ezin esan orain
gehiago mozkortzen direnik», na-
barmendu du. Hori bai, kontsu-
moan aldaketak egon direla dio
Zabaletak: «Lehen %100a alkoho-
la zen, eta orain beste droga ba-
tzuk ere sartu dira». 

Garraio publikorako deia
Tolosako udaltzaingoak eta uda-
lak garraio publikoa erabiltzeko
deia egin dute azken egunetan,

eta horri begira, inguruko auto-
bus eta tren zerbitzuak indartu
egiten dituzte. 

Hiribusari dagokionez, Zaldu-
nita bezperan ohiko zerbitzua iza-
ten du, baina Zaldunitan eta Aste-
lenita zein Asteartitan ibilbide al-
daketak izaten dira. Tolosaldea
Bus-ek gaueko zerbitzu bereziak
jartzen ditu Zaldunita bezperan,
Zaldunitan eta Astelenitan. Eta
TSST ere indartu egiten du zerbi-
tzua, Astelenitan zuzeneko auto-
bus gehiago jarriz, eta baita gaue-
ko zerbitzua ere. 

Renfek ere gauza bera egiten
du, hau da, tren gehiago jarri eta
baita gaueko zerbitzua ere. Orota-
ra 112.500 eserleku gehiago jar-
tzen ditu. Zaldunitan eta Astear-
titan 52 aldiriko tren berezi izan-
go dira joan-etorrian. Zaldunitan
40.000 eserleku gehiago izango
dira, Astelenitan 50.500 eta Aste-
artita goizean ere 22.000 eserleku
gehiago jarriko dituzte. Hori bai
gaueko tren berezi guztiak Tolo-
sako geltokitik aterako dira eta ez
herriguneko gunetik. Ordutegi
eta zerbitzu guztiak, dena den, to-
losaldea.hitza.info webgunean
daude ikusgai, egunez egun. 

Tabernariak, ezinbestekoak
Inauteri guztietan lanean dauden
langile horien errepasoarekin bu-
katzeko, HITZA bi tabernako ardu-
radunekin bildu da; batetik, Eus-
kal Herria plazan dagoen 19 90ko
Ibon Leundarekin eta, bestetik,
Barrena kalean dagoen Kikara
tabernako Iñaki Martinezekin. 

Errealitate desberdineko ta-
bernak dira: 19 90n parranda ego-
ten bada ere, egun guztian dago
irekita eta bertan, pintxoak ema-
ten dituzte ere, beraz, egun eta
gau guztian dago mugimendua;
Kikaran berriz, gaueko giroa da
nagusi. 

Ibon Leundaren ustez, larun-
bataren inguruan «kondaira»
asko dago: «Beti esaten da kanpo-
ko jende asko etortzen dela, baina
normalean asteburuak nahiko la-
saiak izaten dira. Ostegunen eta
igandean egun eta gau guztian
izaten da mugimendua, lan asko
egiten dugu, eta astelehenetan
gauean, batez ere. Gaupasa egu-
na da». Urte guztian ez dute ixten

eta beraz, langile nahikoak daude
inauterietan ere, inor kontratatu
gabe. Baina lana erruz egiten
dute: «Lanean sartzerakoan ez
zara konturatzen; 12:00etan ireki-
tzen dugu eta 05:30k arte egoten
gara zabalik, baina gero dena jaso
behar da, garbitu… ia egun guz-
tian dago norbait tabernan». Ha-
sierako prestaketa lanek gehiago
nekatzen dutela dio, hala ere.
«Eguberriak pasa eta segituan
hasten gara guztia prestatzen». 

Kikaran berriz, pixka bat lehe-
nago hasten dira, Eguberriak
hasi baino lehen. «Urteko mozo-
rroa eta tabernako apaingarriak
pentsatzen hasten gara, eta
hauek prestatzen hasi. Baina be-
netako lana Eguberriak bukatu
eta berehala hasten da. Taberna
batean beti behar da antolakun-

tza handia eta inauteriak bezala-
ko festa batzuetan gehiago. Urtee-
kin asko ikasten da», dio Martine-
zek. 

Lan gehiago egiten dute inau-
terietan ohikoa baino, eta beraz,
langile gehiago izaten dira lane-
an, batez ere, Zaldunitak eta Aste-
lenitak izaten direlarik egunik
jendetsuenak Kikaran. «Ostegun
Gizenean ere geroz eta jende
gehiago etortzen da kanpotik, eta
nabaritzen da», gaineratu du. 

Orokorrean giro polita izaten
dutela dio, eta lana eta parranda
ere uztartu daitezkeela: «Deneta-
rako denbora egoten da. Azken fi-
nean, inauterietan lanaldi bere-
ziak egiten ditugu eta beti gera-
tzen da denbora librea inauteriak
bizi eta disfrutatzeko. Antolakun-
tza on bat eginez gero dena da po-
sible». 

Langile guztien arabera hor-
taz, astelehenak dira azken urtee-
tan egunik jendetsuenak, ea aur-
ten nolako asteburua eta Astele-
nita izaten diren. 

Azken urteetan inauteriak herri askotan
ospatzen hasi dira, eta beraz, Tolosan ez da
horrenbeste jende izaten; Astelenitetan,
ordea, jende andana izaten da.

Asteburu
lasaiak eta
Astelenita
zaratatsuak 

Azken urteetan, Astelenitan, gazte asko kalean edateko elkartzen dira eta arazoak sortzen dira. A. IMAZ
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Astelenitak indartzen
ditugu, batez ere: 9
pertsona eta 3
anbulantzia egoten gara»
IÑIGO ZABALETA
Gurutze Gorriko koordinatzailea

‘‘ Inauterien aurreko
prestaketa lanek gehiago
nekatzen dute, jaien
eguneroko lana baino»
IBON LEUNDA
19 90 tabernako arduraduna

‘‘ Eguberriak iritsi baino
lehen hasten gara
tabernako mozorro eta
apaingarriak pentsatzen»
IÑAKI MARTINEZ
Kikara tabernako arduraduna

‘‘
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Itzea Urkizu Tolosa

Herenegun lehertu zen jaia Tolo-
san, eta Ostiral Mehea ajeak goxa-
tzeko eguna izan ohi da. Ozenki
txistulari taldeak, ordea, inauteri
giroa ez eteteko helburuz, urteak
daramatza Ostiral Meheko goi-
zak girotzen. 

Azken urteotan Athletic eta
Realaren arteko lehia izan dute
mozorro. Atzo, ordea, eguraldia-
rekin bat eginez-edo, eta jantzirik
beroena soinean jantzita, mendi-
zale itxura hartu zuten txistulari
nahiz txarangako kideek. 

Itxuraldatzea erabatekoa izate
aldera, mendirik ere ez zitzaien
falta izan, eta txirrindulariek tira
behar izan zuten, Txistu-verest es-
pedizioaren tontorra.

Txarangarik gabe festarik ez
Tolosako inauteriak txarangarik
gabe ezer ez direla baieztatuko
dute, ia tolosar gehienek. Eta Os-

tiral Meheko nekeen aurrean ere,
hotza eta euria ez ziren nahikoak
izan atzo, zezen plazako irteerako
kalejirara herritarrik ez batzeko. 

Aurretik plazan bildutako gaz-
tetxo, haur eta gurasoek zezen-
txoen festarekin gozatu zuten,
eta pottokek piztu zuten, batik
bat, gazteenen arreta.

Txarangaren kalejirak, gaine-
ra, ibilbidea aldatu zuen atzo, eta
Kabi Alaiko musikariek Molina-
txo habanera hunkigarria eskai-
ni zioten, zendu berri den Joxelu
Andueza kideari: «Hau Joxelu-
rentzat». 

Ostiral Meheak, ordea, bere ize-
nari uko egin, eta iluntze eta
gauerako egitarau mamitsua es-
kaini zien festa zaleei. Horrela,
danbor hotsak entzun ahal izan
ziren, 20:30etik aurrera. Afarita-
rako, zahagi ardoa jarri zuten
txosnagunean, eta musika nagu-
si izan zen jarraian, Convenio del
Metal, Wainot eta Ai ene taldeen
eskutik. Halaber, Arpegi taldeak
bere emanaldia eskaini zuen Lei-
dorren.

Gaur, haurren eguna izango
da, dantzari txiki, erraldoi eta bu-
ruhandien konpartsa eta danbo-
rradarekin.

Tolosarren ajea
samurtzen duen eguna
Zezen plazan aterpe
hartu zuten atzo,
hainbat tolosarrek, eta
gaztetxoenak
protagonista izan ziren

Zezen plazan, gaztetxoenek pottokekin gozatu ederra hartu zuten. I. URKIZU

Euriak ere ezin izan zuen kalejira eten, eta jendeak gustura salto egin zuen Kabi Alai txarangaren erritmora. I. URKIZU

Ozenki txistulari taldekoek girotu zuten ostiral goiza. I. URKIZU



Iñigo Terradillos 

Tolosa da inauterien hiriburu,
baina eskualdeko gainerako he-
rrietan, Euskal Herriko ia gehie-
netan bezala ospatzen dituzte era
batera edo bestera urteko jairik
zoroenak. Ikastetxeetan, esatera-
ko, ohikoak dira inauteri jaial-
diak. Astean zehar herri askotan
mozorrotu dira gaztetxoak eta
egin dute dantza, eta atzokoan, Zi-
zurkilgo hiru ikastetxeetako,
Ikaztegietako eta Asteasuko hau-
rren txanda izan zen.

Ohiturari jarraituz, Zizurkilgo
Pedro Mari Otaño eskolan elkar-
tu ziren atzo bertako, Jesusen
Bihotza eta San Millan ikastetxe-
etako gaztetxoak. Bakoitzak bere
mozorro eta dantzak erakutsi zi-
tuen, eta pilotalekua txiki geratu
zen, jendetza bildu baitzen. 

Asteasun ere jende ugari elkar-
tu zen eskolaren jaialdian. Ber-
tan, txarangen doinuek alaiturik
dantzatu eta jolastu zuten ikasle-
ek, irakasleek eta gurasoek, guz-
tiak etxeko arropaz jantzirik.
Ikaztegietan ere atzo egin zuten
inauteri jaialdia. Euskal Herriko
hainbat herritan inauteriak ospa-
tzeko duten ohiturari begiratuz,
joaldunez mozorrotu ziren gazte-
txoak. Gurasoek ederki igaro zu-
ten euren seme-alaben emanal-
diak ikusiz.

Inauteri gogoz, batean eta bestean

Zizurkilgo Pedro Mari Otaño ikastetxeko pilotalekuan egin zuten inauteri jaialdia herriko hiru ikastetxeetako ikasle eta irakasleek. Bertara ere guraso ugari gerturatu zen. I.T.
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Ikaztegietako eskolako gaztetxoak joaldunez mozorrotu ziren, eta dantzan aritu ziren gurasoen aurrean. I.T.

Asteasun etxeko arropaz mozorrotu ziren, eta gaztetxoek ezezik, gurasoek ere dantza egin zuten txarangaren doinuekin batera. I.T.
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Asier Imaz 

Ai Laket! droga erabiltzaile eta
erabiltzaile ohien elkartea da. Az-
ken zortzi urteetan, droga kon-
tsumoaren inguruko informa-
zioa zabaldu dute Tolosako inau-
terietan, eta aurten, Astelenitan
jarriko dute gunea Euskal Herria
plazan, 00:00etatik 03:00etara.
Furgoneta eta karpa batean, dro-
gen inguruko informazioa bana-
tuko dute, eta analisiak egiteko
aukera egongo da, nolako droga
kontsumitzen den aztertzeko. Ai
Laket!-etik diotenez, euren helbu-
rua arriskua murriztea da: «Dro-
ga lehen ere hor egon dela jakin
behar dugu, orain hemen dagoela
eta etorkizunean ere hor egongo
dela. Berarekin bizi behar baldin
badugu, gero eta gehiago infor-
matuago, orduan eta hobeto».  

Alkohola, tabakoa, kanabisa,
speed-a..., drogak gizartearen
parte dira, eta zer kontsumitzen
den jakiteko asmoz, analisiak bi
multzotan banatuko dituzte Ai
Laket!-eko kideek. Alde batetik,
kanabisa eta marihuana aztertze-
ko tresnak izango dituzte, eta bes-
tetik, speed-a, ketamina... Alko-
holimetroak ere banatuko dituz-
te, autoa gidatzeko asmotan
dabilenak jakin dezan horretara-
ko gaitasunik baduen edo ez. 

Droga aztertzeko kontsumi-
tzaileak eraman behar du infor-
mazio gunera. Bertan, eskatuko

dien bakarra adina izango da.
Analisien ondoren, aztertutako
drogak zein ondorio sortzen di-
tuen esplikatzen zaizkio kontsu-
mitzaileari, benetan zer hartzera
doan argitzearekin batera. 

2013ko denboraldia Tolosako
inauterietan hasiko dute Ai La-
ket! elkartekoek. Ondoren, herriz
herri ibiliko dira informazioa ba-
natzen. Gehien kontsumitzen
den drogaz galdetuta, ez daukate
zalantzarik: alkohola. Ondoren,
tabakoa aipatzen dute, eta baita
legez kanpoko drogak ere: kana-
bisa, anfetaminak, kokaina...
«Euskal Herrian, beste lekuetan
ez bezala kokaina baino anfeta-
mina gehiago kontsumitzen zen.
Eusko Jaurlaritzaren azken iker-
keten arabera, ordea, egun pare-
an aurkitzen direla esan daiteke»,
azaldu dute. 

Testing furgoneta ibiltaria
gehienbat jaietan egoten denez,
kontsumitzaile gazteak gertura-
tzen dira bertara, baina Gastei-
zen duten puntu iraunkorrera,
adin guztietako kontsumitzaile-

ak gerturatzen direla diote Ai La-
ket!-etik. Ondorioz, perfil zehatz
batez hitz egitea zaila dela onar-
tzen dute.  

Speed faltsutua
2012ko emaitzek datu kezkaga-
rriak utzi dituzte agerian speed-
ari dagokionez Ai Laket!-etik
azaldu dutenez: «Hartu genituen
lau laginetatik batean, beste mo-
lekula anfetaminikoak aurkitu
genituen, erabiltzaileak hartu
nahi ez dituenak. Askoz toxikoa-
goak dira molekula horiek, eta
kantitate handietan, arrisku-
tsuak». Elkartearen esanetan,
horren arrazoia sintesian kokatu
behar da, hau da, laborategietan
gaizki egiten dutelako: «Labora-
tegi klandestinoak dira, eta hor ez
dago kontrolik». Gauzak horrela,
gero eta informazio gehiago iza-
tea garrantzitsua dela diote Ai La-
ket!-eko kideek. Horregatik, era-
biltzaileak gonbidatu dituzte As-
telenitan Euskal Herria plazara,
kontsumitzera doazenaren ingu-
ruko informazioa jasotzera.

Droga kontsumoaren
inguruko informazio puntua
jarriko dute Astelenitan
Ai Laket! elkarteak
inauterietan
kontsumitzen diren
drogak aztertzeko
analisiak egingo ditu

Furgoneta bat eta karpa bat jarriko du Ai Laket! elkarteak Euskal Herria plazan. HITZA

A. Imaz 

Tolosako EAJk, Herrira-ren eki-
menak iragartzeko Eguberrieta-
ko eta inauterietako egitarauak
ez direla baliabide egokiak esan
dio udalari, «egitarau-propagan-
da binomioari» ezezkoa emanaz.

Herrira-ren jarduera baloratze-
ko eta epaitzeko asmorik ez dute-
la ere azaldu dute EAJren ordez-
kariek: «Zilegi zaio preso dauden
pertsonen giza eskubideak bete-
tzeko eskatzea, eta legea horren
araberakoa izan dadila aldarrika-
tzea. Elkarte horrek bideak eta
baliabideak izan behar ditu bere
mezuen berri emateko, era bate-
ko eta besteko gizarte-platafor-
mek bezalaxe. Baldintza berak
denentzat».

Aipatu egitarauak, ordea, ez
dira egoki horretarako EAJren-
tzat, eta hausnarketa bat plazara-
tu nahi izan dute horren ingu-
ruan: «Bide batez, gurekiko gal-
detzen dugu manera horiek
zenbateraino diren inteligenteak,
izan ere nahi denaren aurkakoa
eragin baitezake, alegia, presoen
giza eskubideekiko jende asko eta
askoren gogo eza». 

Gauzak horrela, Herrira-k an-
tolatutako elkarretaratzeak festa
ekitaldien artean ipini izana sala-
tu du Tolosako EAJk: «Bilduren
udal gobernuak, ezker abertzalea
buru duela, erraldoi eta buruhan-
di eta Tolosako dultzaineroen ir-
teerarekin batera, eta bateko eta
besteko txaranga, herriko danbo-
rrada eta abarren artean kokatu
ditu Herrira-ren elkarretaratze-
ak». EAJren iritziz ez da lehen al-
dia, izan ere, Eguberrietan, gabon
kanten tartean, «hara non zabal-
tzen zen bozgorailuetatik lau hai-

zetara Herrira-k urtarrilerako
deitu zuen manifestazioa; iragar-
ki hura Tolosako Udalak txerta-
tua». 

Bilduri udal baliabideak «hel-
buru alderdikoietarako» erabil-
tzea leporatu dio EAJk, eta jarre-
ra eta jokaera honekin kezkatu-
rik daudela esan dute: «Ezker
abertzalearen gobernu estiloak
erregimen ez demokratikoen an-
tza du». Erregimen horien ezau-
garrietako bat boterea «neurri
gabe erabiltzea»  dela esan dute
EAJtik, eta «berandu baino le-
hen, totalitario bihurtzen dira eta
zapaltzaile; gertaera larria eta
beldurgarria elkarbizitza zuzena
eta bakea nahi bada. Ondo asko
dakigu Euskadin».

Itsura demokratikoa izateaz
gain, edukizkoa ere izatea eskatu
dute EAJtik: «Ezezko borobila
ematen diegu bozgorailu-propa-
ganda edota egitarau-propagan-
da binomioei. Ez Tolosan ez inon,
ez atzo ez gaur». 

Tolosako Udalaren erantzuna 
Mikel Arreseigor Jaietako zinego-
tziak erantzun die EAJren salake-
tei, inauteriak nola antolatu di-
ren azalduaz: «Aurten, nabar-
mendu nahi izan dugun
berrikuntzetako bat inauterien
parte eta antolatzaile diren eragi-
leen inplikazioa izan da. Tolosar
guztiok dakigun moduan, inaute-
riak herritarren eta herri eragile-
en jaiak dira, udalak soilik bidera-
tzaile lanak egiten dituelarik».
Arreseigorren esanetan, nahi
izan duten herri eragile guztiekin
osatu dute aurtengo egitaraua:
«Modu honetan, 2013. urteko
inauterietako egitarau osatuagoa
eskainiz herritarrei».

Tolosako Udaleko Jaien zinego-
tziak harrigarritzat jo du EAJ al-
derdiko ordezkariek argitara era-
man duten idatzia: «Azken bate-
an, Tolosako inauterien parte
diren eragile guztiek izan baitute
aukera egitaraua osatzen lagun-
tzeko». 

EAJk «egitarau-
propaganda
binomioa» salatu du
Mikel Arreseigor
Tolosako Udaleko
Jaietako zinegotziak
harrigarritzat jo du
EAJren salaketa

Drogari analisiak egiten Ai Laket!-eko kideak. HITZA



Rebeka Calvo Tolosa

Pasa den asteburuan Tolosako
atletismo taldeko absolutu eta be-
terano mailako kirolariak izan zi-
ren lehian Euskadiko Txapelke-
tan, eta hainbat domina lortu zi-
tuzten.  

Absolutu mailan Lander Gil
Euskadiko txapeldun izan zen 60
metro hesietako proban, 8’39 se-
gundoko marka eginda. 

Neskek 4 brontzezko domina
eskuratu zituzten. Ainhoa Rueda
3. sailkatu zen Gilen proba berean
(9’49 segundo) eta Maddi Lillo ere
3. izan zen 60 metroetan (8 segun-
do). Amaia Segurolak eta Oihane

Vazquezek, aldiz, ez zuten oso
egun ona izan, baina hala ere, po-
diumera igo ziren, izan ere, bron-
tzezko domina eskuratu zuten,
Segurolak 400 metroetan eta Vaz-
quezek 800 metroetan. 

Beteranoetan Armando Rocak
txapela jantzi zuen 70 urtetik go-
rakoen mailan eta Juan Carlos
Etxebestek 55 urtetik gorakoe-
tan. Etxebestek marka pertsona-
la ere hobetu zuen (8’48 segundo)
eta 200 metroetan ere lortu zuen
garaipena. 

Gaztetxoen markak
Aipatutakoez gain, gaztetxoek
ere lan txukuna egin zuten. Aitor
Gisasolak berriz ere marka hobe-
tu zuen 800 metroetan eta proba
berean, Nerea Murua bere maila-
ko Espainiako Txapelketako gu-
txieneko markatik 12 ehuneneta-
ra geratu zen. 

Lara Torregaray ere bere maila-
ko Espainiako Txapelketan izate-

ko behar duen markatik ehunene-
ko batera besterik ez zen geratu. 

Kros motza 
Tolosako atletismo taldeak Kros
Motzeko Euskadiko Txapelketa
ere izan dela gogoratu du, eta To-
losako taldea lehen aldiz egon da
bertan. Nahiz eta zirkuituak go-
gortasun handirik ez izan, laster-
keta azkarra izan zen eta horrek
zailtasuna erantsi zion probari.
Taldea 7 korrikalarik osatu zuten,
Unai Arroyo izan zen taldeko lehe-
na eta sailkapenean 8. postuan ge-
ratu zen. Ondoren, Iker Manso
(34.), Beñat Doyharzabal (40.) eta
Enrique Piedra sailkatu ziren, hi-
rurak euren artean segundu gu-
txiren barruan sartuz. 

Josu Diez izan zen sailkapene-
an taldeko hurrengoa, 52. pos-
tuan, eta Josu Gomez eta Iker
Epelde 77. eta 91. postuetan iritsi
ziren, hurrenez hurren. Taldeka
7. sailkatu ziren. 

Lander Gilek irabazi du 
60 metro hesietako
Euskadiko Txapelketa
Tolosako taldeko
kirolariek sari ugari
irabazi dituzte; Ainhoa 
Ruedak, proba berean,
hirugarren egin du 

Tolosako atletismo taldeko kirolariak, pasa den asteburuan, Donostiako belodromoan. HITZA

R. C. Tolosa

Tolosako Asuncion klinikak erre-
tzeari uzteko laguntza eman nahi
du, eta hori dela eta kanpaina
abiarazi du. Ekimenaren barruan  
apirilaren 30a arte klinikak erre-
tzeari uzteko eskaintzen duen te-
rapia egiten dutenek %50eko be-
herapena izango dute. Era bere-
an, informazioa banatuko dute
Asuncionen bertan, eta baita
bere ardurapean dauden Belate-
ko eta Andoaingo zentroetan ere. 

Honekin batera, Asuncionek
Maria del Mar del Castillo aditua
gonbidatu du hitzaldia bat emate-
ra. Ordua ez dute zehaztu orain-
dik, baina hitzaldia otsailaren
20an izango da, Tolosako kultur
etxean. 

Nahi duenak galderak bidali
ahal dizkio del Castillori 2013sin-
humos@gmail.com helbidera ida-
tzita, eta hitzaldiko egunean
erantzungo ditu.

Erretzeari
uzteko kanpaina
prestatu du
Tolosako
Asuncionek

Maria del Mar 
del Castillo adituak
hitzaldia eskainiko du
otsailaren 20an 
kultur etxean

R. C. Tolosa

Tolosako Usabal kiroldegian
gaur, Tolosako futboleko infantil
txikien partida izango da,
11:00etatik aurrera: Tolosa-Mun-
darro. Berazubi estadioan, aldiz,
futboleko jubenileko Euskal Li-
gako Tolosa CF-Ariznabarra izan-
go da 11:00etan, eta Tolosa CF-Os-
tadar, 16:30ean. Ibarrako Belabie-
tan eta Tolosako Eskolapioetan,
aldiz, nazional 3. mailako areto
futbola izango da; Laskorain-
Santurtzi 18:00etan, Ibarran, eta
Tolosala-Gora, ordu berean, Tolo-
san. 

Erremonte jaialdia
Erremontea ere izango da, bihar.
Beotibarren, Oriamendik antola-
tuta, txapelketa azkarra izango
da 17:30ean. 

Endika-Ion, Urtasun-Barrene-
txea IV.aren aurka ariko dira lehe-
nik eta Urriza-Agirrezabala Ez-
kurra II.a-San Miguelen kontra
gero. Finalarena izango da hiru-
garren partida. 

Esku pilotari dagokionez, aste-
lehenean, 16:30ean, Tolosako Beo-
tibarren Leitzako Barriola ariko
da Xalarekin Ezkurdia-Zubieta-
ren aurka. 

Yves Xalak lesio baten ondo-
rioz, ez ditu jokatu azken parti-
dak eta Jon Jaunarena gazte lei-
tzarrak ordezkatu du, baina aste-
lehenerako ondo egongo dela
esan du. 

Futbola 
izango da
nagusi,
asteburuan

Astelehenean esku
pilota izango da
Tolosako Beotibarren:
Xala-Barriola Ezkurdia-
Zubietaren aurka 

‹ Tolosaldea
2013ko otsailaren 9a, larunbata tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 7

R. C. Ibarra

Ibarrako mutilen sokatira talde-
ak 640 kiloko goma gaineko Eus-
kal Herriko Sokatira Txapelketa-
ko finala jokatuko du gaur, Du-
rangon (Bizkaia), 17:00etatik
aurrera, Landako gunean. Iba-
rrak 18 puntu ditu Abadiño A tal-
dearen moduan, eta biak dira fa-
borito nagusiak. Parte hartuko
dute Ñapurrak, Zuraide, Murueta
eta Berriozar taldeek ere. 

Era berean, Durangoko jaial-
dian emakumezkoen 540 kiloko-
en bigarren jardunaldia jokatuko
dute, eta bertan izango da ere Iba-
rrako taldea. Badaiotz eta Bizin-
dar taldeekin lehiatuko da. 

Ibarrako
gizonezkoen
sokatira 
taldeak finala 
jokatuko du

Gaur dute hitzordua,
Durangon, 17:00etatik
aurrera; emakumeen
540 kiloko bigarren
saioa ere izango da
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2 Agurrak

2 Garraio publikoa

RENFE

Gaur ez da zerbitzu berezirik
izango.

TSST

p23:00etatik 04:00etara 
orduro.
Ibilbidea: ASTEASU-
Zizurkil-Villabona-Irura-
TOLOSA (Santa Klara).
p23:30etik 04:30era orduro.
Ibilbidea: TOLOSA-Anoeta-
Irura-Villabona-Zizurkil-
ASTEASU (Santa Klara).
p22:45ean eta 00:00etatik
07:00etara orduro.
Ibilbidea: DONOSTI-Lasarte-
Andoain-Villabona-Irura-
TOLOSA (Santa Klara).
p22:45ean eta 00:00etatik
07:00etara orduro.
Ibilbidea: TOLOSA (Santa Kla-
ra)-Irura-Villabona- Andoain-
Lasarte-DONOSTI.

TOLOSALDEA BUS

p00:00-02:00-03:30.
TOLOSA (Zumardi Txiki)-
Amarotz-Ikaztegieta-Alegia-
Amezketa-TOLOSA.
p01:00-02:45-04:15.
TOLOSA (Zumardi Txiki)-
Amarotz-Ibarra-Berrobi-Eldua-
Elduain-BERASTEGI.

HIRIBUSA

pEguneko zerbitzua izango da,
ohiko ibilbidearekin, 12:00ak
arte. 12:00etatik aurrera, ondo-
rengo iblbidea izango du: Zu-
mardi Txiki-Foruen etorbidea-
Geltoki.

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

2 Farmaziak

GAUR

pIbarra.Egunekoa eta gaue-
koa: Lejeune Maset, L. Euskal
Herria kalea, 46.
Telefonoa: 943 67 32 74.
pLeitza.Larraia, M. I.
Elbarren, 95. Telefonoa: 112.

2 Agenda

TOLOSAKO INAUTERIAK

p11:00. Erraldoi eta buruhan-
diak Plaza Zaharretik.
p11:30.Kabi Alai elkarteko txa-
ranga aterako da.
p11:30.Dantzari txikien kalejira
abiatuko da Trianguloatik.
p11:45.Plaza Berrian, dantzari
txikiek lehen dantza saioa es-
kainiko dute, musika eskolako
ikasle bandak lagunduta.
p17:00.Aiz Orratz elkarteak an-
tolatuta, Haur Danborrada ate-
rako da Geltoki kaletik.
p19:00. Herrira-k antolatutako
elkarretaratzea Trianguloan.
p19:00. Tolosako Danborrada-
ren irteera Trianguloatik.
p22:00.Txosnagunean kon-
tzertua: Veneno Verde, Bizardu-
nak eta Izargi.
p23:30.Oriako Txaranga eta
Iraunkorrak txarangak kalez
kale.

Eguraldi petrala nagusitzen ari da inauterietan.
Ostegun Gizeneko txupinazoan barealdia izan
bazen ere, egun horretan erruz egin zuen euria
arratsaldean eta gauean, baina hala ere jendea-
ren parranda gogoak ez zuen behera egin. Atzo-
koa Ostiral Mehe euritsua izan zen benetan, baina

horrek ez zituen inauterizaleak geldiarazi, eta jen-
de dezente joan zen zezen plazako ikuskizunera
(irudian). Txalotzekoa da tolosarrek duten inau-
terizaletasuna, eta bereziki eskertu behar zaio
Kabi Alai txarangari horrelako eguraldiarekin alai-
tasuna gisa horretan zabaltzea. I.URKIZU

INAUTERIZALETASUNAK EZ DU ETENIK

Gora eta behera q


