
INAUTERI BUSTIEN KOLOREA 
Nahiz eta eguraldiak ez lagundu, Ostegun Gizenetik hasi
eta Asteartita bitarte hamaika istorio bizitzeko aukera izan
da Tolosan, baina bukatu dira urteko egunik zoroenak  

Asteartita elurrak zurituta esnatuagatik umore eta giro
bikaina izan da kalean; gaur Hausterre eguna izanik
atsedenerako baliatua izango da tolosar askorentzat q4-5

Goizean kosta egin zitzaion jendeari kalera ateratzea, baina eguerdia pasa ostean itxura ederra hartu zuen San Frantzisko pasealekuak. I. TERRADILLOS

Inkesta Zer iruditu zaizkizu aurtengo inauteriak?  6-7

Asteazkena, 2013ko otsailaren 13. IX. urtea. 2.545. zenbakia. tolosaldea.hitza.info

Oharra 
TOLOSALDEKO ETA
LEITZALDEKO
HITZAko lantaldeak
jakinarazi nahi du,
inauterietan lan egin
eta gero, atseden
eguna izango duela
gaur, eta beraz, bihar
ez dela egunkaririk
argitaratuko.

info



Asier Imaz 

Alkoyano txarangako kideek
omenaldi xumea egin zioten Zal-
dunitan Juan Mari Bueno tolosa-
rrari, bazkari garaian. Buenok 77
urte ditu, eta 29 zituenetik, Alco-
yanoko kidea da. 13 urterekin
hasi zen inauterietan txarangan
jotzen, eta hainbat elkarte pasa
ondoren, Alcoyanon amaitu
zuen. Kaxa jotzea gustatzen zaio
gehien, baina aurtengo inaute-
riak triste antzean bizitzen ari da,
osasunak ez baitio kalez kale ibil-
tzen uzten, txarangako beste ki-
deekin batera. 
Ezustean egin dizute omenaldia,
zerbait sumatzen al zenuen?  
Ilusio handia egin dit, baina era-
bat engainatu naute. Nik ez dut
balio gauza hauetarako. 
Nola engainatu zaituzte,bada? 
Bazkarira etortzeko eta etortzeko
esaten aritu zitzaizkidan. Jakin
izan banuen, ez nintzen etorriko.
Oso urduria naiz eta ez dut balio

gauza hauetarako. Bihotz biho-
tzez eskertzen diet, baina benetan
diot, ez dut balio gauza hauetara-
ko. Urte guzti hauetan ilusiorik
handienarekin aritu naiz txaran-
gan, eta ez dut opariak edo antze-
ko ezer jasotzeko egin. 
Zenbat urte igaro dituzu inauteriak
txaranga barruan bizitzen? 
60 urte inguru ibili naiz horrela.
Nire aitak ezin zuenean jo, bere
ordez joaten nintzen, eta horrela
sartu nintzen Tolosako inauterie-
tan. Orain osasunez ez nabil
ondo, eta ezin dut jo. Geldirik
agian bai, baina oinek jada ez di-
date jarraitzen.
60 urtetan makina bat gauza ikusi-
ko zenituen? 
Gauza asko. Orain, ordea, asko
jaitsi naiz, eta ilusio gabe nabil.
Txarangak entzun eta negarrez
hasten naiz. Gaur erdi behartuta
ekarri naute bazkaltzera, eta
gaizki jartzen naiz; ikusten ditut
eta nostalgiko jartzen naiz.  
Beti Alcoyanorekin jo al duzu? 

13 urterekin Kabi-Alain hasi nin-
tzen. 14 nituenean, Aiz-Orratzera
joan nintzen. SAM-en lan egiten
nuen, eta lankide batzuk Aiz-
Orratzeko bazkideak zirenez, eu-
rekin elkartu nintzen. Ondoren,
Ortzadarrekin hasi nintzen eta 29
urtera arte bertan egon nintzen.
Gainontzeko urteak Alcoyanon
egin ditut. Guztietan gustura ibili
naiz, baina Ortzadarreko garaia
gogoratzen dut bereziki. Inauteri
egunetan elkartea bete egiten
zen, bazkide guztiak joaten ziren.
Modu izugarrian bizi zituzten
inauteriak.
Zergatik dira horren bereziak inaute-
riak?  
Dena gustatzen zait. Bizi osoa txa-
rangarekin egin dut, eta agian ez
ditut ikusi behar diren moduan;
ez naiz inoiz mozorrotu, txilaba
jantzi eta txarangara. Horrela bizi
izan ditut urte guzti hauetan.  
Zein da zuretzat egunik politena? 
Niretzat beti izan da Ostegun Gi-
zena. Gero, azken urteetan asko

igo dena Diana da, baina herrita-
rrentzat politena Ostegun Gizena
da. Hala eta guztiz ere, nostalgia
gehiena Dianak sortzen didala
uste dut. Azken 25 urtetan jende
asko hasi da gerturatzen, eta ho-
rrek ilusio handia sortzen du. Oso
gustura sentitzen zinen, baina
haserretu ere egiten zinen;
08:00etatik 10:15era bitarte, leku
batetik bestera mugitzeko pieza
berdina 40 aldiz edo jotzen ze-
nuen. Baina dena esan behar bal-

din bada, dena aguantatzen ze-
nuen. Tolosarrak gara eta ilusio
handia ematen zuen. 
Nola bizitzen ari zara aurten?
Nostalgia handiarekin. Gero eta
gutxiago, orduan eta hobeto.
Ondo ez nagoenez, txaranga en-
tzun eta pena ematen dit. Zahartu
egin gara; nire aitari pasa zi-
tzaion, niri pasa zait eta mundu
guztiari pasatzen zaio. Musika en-
tzuten duzu, gerturatu egin nahi
duzu baina...    

Juan Mari Bueno q Inauterizalea

«Txaranga doinuak entzun 
eta negarrez hasten naiz»
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Komikia q Gorka Salaberria

Juan Mari Bueno Alcoyanok Zaldunitan egindako omenaldian. A. IMAZ



Asier Imaz Tolosa

Pattar Zezenarekin batera elurra
iritsi zen atzo Tolosako inauterie-
tara. Zezen plazan eragina izan
zuen, alde batetik, paisaia aldatu
zuelako, eta bestetik, zezenaren
aurrean ibiltzen diren korrikala-
riak dezente murriztu zituelako.
Huts egin ez zutenak, ikusle eta
txaranga goiztiarrak izan ziren.
45 minutu inguruko iraupena
izan zuen Pattar Zezenak, eta
amaieran txistu egin zuenik ere
izan zen. Zezenei atea zabaltzen
zietenak erretiratzeko agindua

jaso zuten, baina ikusleek beren
lekuetan jarraitzen zuten, baita
txaranga gehienek ere. Txistuen
ondorioz, ate zabaltzaileak euren
lekura itzuli behar izan zuten,
baina zezenari bidea libre uzteko
agindurik ez zutenez jaso, berriro
erretiratu ziren. Zezenketari da-
gokionez, zezen biziak ikusi zi-
ren, korrikalari gutxi baina au-
sartekin batera. Azken hauek la-
nak izan zituzten korrika egiteko,
zorua irristakorra baitzegoen.
Eroriko batek lokaztea eta blai
egitea zekarren, eta horrek ere
eragina izan zuen kopuruan.

Pattar Zezenarekin batera elurra 
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Aurtengo Pattar Zezenean ohi baino korrikalari gutxiago ibili ziren zezenaren aurretik. Tolosako inauterietan lehen aldiz elurra ikusteko aukera izan zen. A. IMAZ

LAN ESKARIAK

Etxeko lanak.Etxeko lanak 
eginez, edota haurrak zainduz
lan egiteko, emakume euskal-
dunak bere burua eskaintzen
du. Autoa ere badauka,
gainera, lanera iristeko ere.
Interesa duen edonork, dei de-
zala ondoren irakur daitezkeen
telefono zenbakietara: 
943 69 68 82 edo 606 52 
19 92.

G Iragarki laburrak



Eneritz Maiz 

Kazkabarrarekin hasitako inau-
teriak elurrarekin amaitu dira
Tolosan. Aurtengoek eman dute
berea, eta mozorroak gordetzeko
eguna iritsi da. Benetan bustiak
izan dira inauteriak, baina hala
ere, umorea, giro ona eta jendea
ez dira falta izan. Nahiz eta egu-
raldiak bere aurpegi guztiak era-
kutsi dituen, eromenerako diren
sei egunetan jendea ez da beldur-
tu eta ausart agertu dira egun
guztietan. 

Atzo zuri esnatu zen eguna, eta
jarraian euriak hartu zion leku-
koa. Inoiz baino gehiago kosta zi-
tzaion jendeari kalera irtetea.
Eguerdi partean San Frantzisko
pasealekuan ez zebilen jende
asko, baina ordubete beranduago
itxura ederra hartu zuen. Ajeak
eta nekeak albo batera utzi eta ka-
rrozek eta konpartsek, euripean
bada ere, beraien ikuskizunak es-
kaini zituzten. Aterpeak jendez
bete ziren. 

Ortzadar, Sukalde eta San Este-
ban txarangak Lopez Mendizabal
plazan elkartzekoak ziren, baina
azkenean Zerkausian hartu be-
har izan zuten aterpea hauek ere.
Jarraian, kalez kale bakoitzak
bere bideari ekin zion jendea dan-
tzan jarriz.

Sardinaren hiletarekin ematen
zaio amaiera festari, eta tolosar
gehienek atseden eguna izango
dute gaur. Hasi da atzeranzko
kontua, eta dagoeneko gutxiago
geratzen da hurrengo urteko
inauterietarako. Oraindik, ordea,
Piñata igandea falta da. Poca Tri-
pa txaranga eta Txilaba elkartea-
ren konpartsa Iurreamendi egoi-
tzara joango dira.
1tolosa@hitza.info

Umore ona bezalakorik ez dago
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San Frantzisko pasealekua irudimenaren eta umore onaren erakusleiho izan zen, beste behin. Izozkiak banatzen, musika kontzertua eskaintzen edota dantza emanaldian aritu ziren. I. T.

Karrozek eskaintzen duten babesean edota eraikinen aterpeetan kokatu ziren lagun taldeak. I. TERRADILLOS Goian eguerdian zuen itxura, eta behean ordubete beranduago. I. TERRADILLOS

Hotzari aurre egiteko gorputza mugitzea bezalakorik ez dago. I. T.Zerkausian elkartu ziren hiru txarangak eguraldiagatik, baina kalean ere ez zen doinurik faltatu. I. T.



Jon Mateos
Tolosa

«Egun hauetako diber-
tsioa azpimarratuko nuke
gauza guztien gainetik,
nahiz eta eguraldiak ez
duen asko lagundu.
Gehien gustatzen zaidan
eguna igandea da, azken
hilabeteetako lanaz goza-
tzen dugulako. Aurten, ae-
robic-eko klase berezi bat
egin dugu».

G Inkesta

Olatz Telleria
Tolosa

«Eguraldia, oso txarra
egin baitu. Hala eta guztiz
ere, guztion artean giro
ona sortu dugula uste dut
eta hori da
garrantzitsuena. Egun
berezienak igandea eta
asteartea dira guretzat,
karrozarekin ateratzen
baikara. Aurten, Adams
familiaz atera gara».

Leire Garmendia
Tolosa

«Igandera arte gaixo egon
naiz. Inoiz baino jende gu-
txiago ibili dela iruditu
zait, agian, eguraldiak ez
duelako lagundu. Igandea
egunik onena, jendea mo-
zorrotuta orduan hasten
delako ateratzen. Lagune-
kin Superman eta Batma-
nez atera naiz, eta aisialdi
taldearekin pottokiz».

Anjel Aldoño
Tolosa

«Eguraldi ederra izan du-
gula azpimarratuko nuke;
benetan ederra. Ostegun
Gizena eta igandea gusta-
tzen zaizkit gehien. Oste-
guna lehendabiziko egu-
na delako, eta igandea...
igandea delako. Haurrekin
konpartsan vikingoz atera
gara, eta astelehenean,
pailazoz».

Amaia Domingez
Tolosa

«Eguraldia desastre bat
izan da, baina hala eta
guztiz ere, giro oso ona
egon da. Jendea animatu
dela iruditzen zait. Gehie-
na astelehena gustatzen
zait, Ttenttek aisialdi tal-
dearekin ateratzen naize-
lako. Aurten Erdi Aroko
printzesaz eta Fionaz mo-
zorrotu naiz».

Zer
azpimarratuko

zenuke
aurtengo

inauterietan?
Nola bizitu

dituzu?

Eguneroko
mozorrora

buelta 
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Inauterietan hutsik egiten ez dutenen artean daude pailazoak, euren ehunka aldaerekin. Goian, eskuinean, kaxetatik irteten diren inauteri panpinak, eta behean playmobil panpinak. I.T.



Zikoinak, izurriteak, zakur krosak, piratak... askotariko mozorroak izan dira aurten ere ikusgai. Elurrarekin jolas egiteko ere aprobetxatu zuten atzoko goiza gazte askok. I.T.

‹ Tolosa
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Iñigo Errazkin
Anoeta

«Alde batetik, izan den egural-
dia eta bestetik, parte hartzea.
Bronka dezente egon direla ere
esango nuke, DYA eta Ertzain-
tza gehiegi ikusi ditut. Egunik
gustukoena Ostegun Gizena da
niretzat; inauteriak oso bereziak
dira, eta hasteko irrikaz egoten
zarelako, nahiz eta gero horrela
bukatzen dugun. Aurten, Atxuri-
ko tabernariz mozorrotu naiz».

Kepa Beraza
Donostia-Tolosa

«Eguraldi nazkagarria, baina
kristoren giroa. Kilometroen
tonbola eta taberna ere azpi-
marratuko nituzte, bi ekimen
zoragarri. Igandea eta astelehe-
na ditut gustokoen, batez ere
igandea. Dianarekin hasi eta
08:00etarako dena martxan
izaten delako, egun osokoa egi-
teko. Zirkoko hezitzailez eta ra-
pero tonboleroz atera naiz».

Aurori Navas
Tolosa

«Eguraldi txarra, baina beste
guztia oso ondo joan da. Kalde-
reroetan hasten gara gu, ondo-
ren Ostegun Gizena, Ostiral Me-
heko jaialdia, larunbateko dan-
borrada, eta mozorrotzen garen
hiru egunak etortzen dira. Bere-
ziena Ostegun Gizena, jai poto-
loena orduan hasten delako.
Amazonaz, sorginez eta pirataz
mozorrotu naiz aurten».

Jose Javier Diaz
Tolosa

«Eguraldia pixka bat eskasa
izan da, baina hala eta guztiz
ere, jendeak jairako gogoarekin
dagoela erakutsi du; gauzak
egiteko gogotsu agertu dira.
Igandea eta asteartea gusta-
tzen zaizkit gehien, konpartsa-
rekin ateratzen garelako, aurten
Erdi Aroan kokatu gara. Astele-
henean txilabarekin ikusle mo-
duan ibili naiz».

Mari Jose Pagola
Tolosa

«Nahiz eta eguraldi txarra egin
jendea kalera atera da. Igande-
an eta asteartean karrozarekin
ateratzen gara, eta aurten txo-
txongiloz mozorrotu gara. Hala
eta guztiz ere, astelehena izaten
da nire eguna; aurkitutako edo-
zer gauza jarri eta kalera; modu
onean jendeari barre eginaraz-
ten, ni ere barrez... izugarri ondo
pasatzen dut».
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2 Agenda

ERAKUSKETAK
pTolosa.Mariona Masgrauk
sortzaile gisa egindako ibilbide
osoa biltzen duten 110 pieza iku-
si daitezke Topic zentroan. Bi-
daia bat txotxongiloen mundu-
ra izena du bildumak eta mar-
txoaren 10era arte egongo da
zabalik.

ZINEMA
pTolosa.Zine klubaren barruan
bihar osteguna, El molino y la
cruz filma ikusteko aukera izan-
go da Leidorren, 19:15ean eta
21:45ean.

2 Agurrak

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Egunekoa: Edurne
Bengoetxea,
Kale Nagusia, 7.
Telefonoa: 943 67 06 48.
Gauekoa:
Lourdes Azpiroz,
Amarotz auzoa, 9.
Telefonoa: 943 67 51 18.
pBetelu.Carrilo, A.
Kale Nagusia, 5. Telefonoa: 112.
pIrurtzun.Mutiloa, A.M.
San Martin, 5. Telefonoa: 112.

BIHAR

pTolosa.Egunekoa eta 
gauekoa:
Ignacio Olarreaga,
Korreo kalea, 2.
Telefonoa: 943 67 01 28.
pBetelu.Carrilo, A. Kale Nagu-
sia, 5. Telefonoa: 112.
pIrurtzun.Mutiloa, A.M.
San Martin, 5. Telefonoa: 112.

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

Inauterietako azken egunean elurra egin zuen goizean goiz. Tolosal-
dean barrualdean egin zuen elurra, eta kostaldera joan ahala bare-
tu zen, Villabonan jada elurra egiten ez zuelarik. Ondoren, ordea,
azken egunen moduan, euria nagusitu zen. Gaur ere euria egingo
duela iragarri du Euskalmetek, batez ere, goizean, eta elur maila

800-1.000 metrotik 1.500 metrora igoko da. Euskalmetek esan
duenez, eguraldiak bihar egingo du hoberantz. Hodei hondar ba-
tzuk geratuko dira goizaldean eta goizean goiz euri apur bat egin
badezake ere ostarteak irekiko dira gero. Eguna bukatzerako berriz
ere euria egin dezake.R.CALVO

EGURALDIAK HOBERANTZ EGINGO DU

Irudia qIbarra-Tolosa


