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rreak]. Lanean ari zarela, bai, tar-
teka goza dezakezu, baina ez dut
astirik hartzen. Egunero pauta ba-
tzuk izaten ditut, eta festa oso
ondo ezagutzen dut barrutik
nahiz kanpotik. Horregatik, uste
dut interesgarria dela lan egitea-
ren ikuspuntutik inauteriak bizi-
tzea. 

Itzea Urkizu Arsuaga

Dena ikusten duen begia da Tolo-
sako inauterietan. Festaren zirri-
kitu guztiak zeharkatzen ditu, eta
haietan dauden bihurguneak he-
rriari erakutsi, gero. Zenbait tolo-
sarrek ihes egiten diote bere ka-
merari eta haren foko erraldoiari,
baina gero gustura begiratzen die-
te, berak grabatutako irudiei.
Hainbeste urteren ondoren, Pablo
Dendaluzek (Tolosa, 1963) gozatu
egiten du inauteriak lanean biziz,
eta festa ondorenean irudiak be-
rriro ikusiz, nahiz eta noizbait pa-
rranda betera itzultzeko asmoa
duen. Musika du festaren zutabe,
eta zaindu eta errespetatzeari jarri
dio fokua, hori gabe, «Tolosako
inauteriek jai baitute». 
Zein dira gogoan dituzun
inauteri zaharrenak?
Lehendabiziko oroitzapenak
umetakoak dira. Aita elkartean
ikusi izana dut gogoan, txaranga
zuzentzen; bera ez zen zuzenda-
ria, baina elkarteko giroan edo-
nork hartzen du momentuko ar-
dura. Orduz geroztik, inauteria
asko aldatu da, gu aldatu garen be-
zala; baita inauteria ikusteko eta
gozatzeko gure modua ere. Baina
hala behar du: bizitza aldatzen
den bezala, inauteriek ere aldake-
ta behar dute.  
Azken urteotan kameraren
atzean bizitzen dituzu
inauteriak. Horrek ikuspegia
aldarazi dizu?
Bai, festa kanpotik ikusten delako,
beste modu batera, objektiboago;
ausartuko naiz esatera, naturala-
go ikusten dela horrela. Lan egite-
ak baditu gauza onak eta, horieta-
ko bat da, osasuntsuagoa dela [ba-

Oraindik ere ba al da, atentzioa
ematen dizun zerbait? 
Noski baietz. Inauteria urtero des-
berdina da, eguraldiak eragin
handia du, jendea horren arabera
mugitzen da,... Urtero gauza poli-
tak ikusteko aukera izaten da.
Freskotasun horrek ematen dio,
inauteriari, haien zain berriro ego-

Kamera bere hirugarren begia izaten da inauterietan. I. URKIZU ARSUAGA

«Ederra litzateke potentzial
hau, urtean zehar, beste

zenbait eremutara eramatea»
PABLO DENDALUZE
INAUTERIZALEA

Gainerakoak festan daudenean, bera lanean aritzen da, ingurukoek
festa nola egiten duten grabatzen. Inauteriak lanean pasatzen
dituzten horietako bat da, baina horrela ere gozatu egiten ditu.

teko grina. Eta baita salto egiteko,
dantzan aritzeko eta hunkitzekoa
ere.  
Zein da barregarriena suertatu
zaizun ideia? 
Guk geuk atera izan ditugu ideia
onak. Barriolatarrekin urtetan
atera izan naiz, , eta une eta argaz-
ki oso politak ditut gogoan. Behin
linea erotiko bat atera genuen,
grabaketa eta guzti. Jendea metro
karratuko kabina batean sartzen
genuen, gauza lizunak esaten ge-
nizkien, eta sekulako aurpegiak
jartzen zituzten.
Hunkitzeko ere badira
inauteriak. 
Bai. Bandaren kontzertuaren ha-
siera eta Dianaren hasiera hunki-
garriak dira; musikarekin lotutako
edozein une. Eta, askotan, hunki-
garritasuna ere badatorkizu, egoe-
ra konkretu batean pertsona bat
falta dela konturatzen zarelako. 
Zer sentitzen du batek,
inauterietan norbait beraz

mozorrotu dela ikusten
duenean?
[Barreak] Gertatu izan zait. Hasie-
ran, ez dut ukatuko lotsa pixka bat
sentitu ez nuenik. Baina irakurke-
ta baikorra ere egiten dut: mozo-
rrotu denerako, zerbaitetarako ba-
lio izan du presentzia horrek. 
Zer ikasi duzu kamera atzetik? 
Inauterietan daukagun boronda-
tea, elkarrenganako errespetua,
lanerako joera,... Potentzial hori,
urtean zehar, beste zenbait ere-
mutara eramango bagenu, ederra
litzateke. Hortaz jabetzeko aukera
eman dit, inauteriak kamera ba-
ten atzetik ikusteak. Eta baita bes-
te zenbait ondorio ateratzekoa
ere: zein beharrezkoak diren, adi-
bidez. 
Honetara ezkero, imajinatzen
al dituzu Tolosako inauteriak,
kamerarik gabe?
Harrokeriarik gabe diot, nik egi-
ten dudan lana dirutan kobratu
beharko banu, segur aski ez nuke-
ela egingo. Kasu honetan, nire
lana ez dut ekonomikoki balora-
tzen, eta nire lanak badu militan-
tzia kutsu hori. Noski, soldatatxoa
ateratzen dut, tontoa ere ez naiz.
2014an parentesi bat egin nuen,
eta ez dut nire bizitza guztia kame-
raren atzean ikusten.  
Zeren falta sumatuko zenuke? 
Ezeren faltarik ez . Ni festan mur-
giltzen naizenean, parranda zalea
naiz, dantza egitea eta algaraka
ibiltzea gustatzen zait. 
Inauterien ondoren, oporrak
hartzen dituzu? 
Ez. Inauteri osteko astebururako
edizioa ia-ia bukatuta eduki behar
izaten dut, beraz, inauteriak buka-
tu ondorengo lau egun horiek zo-
ramena izaten dira niretzat.
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Txarangan ere, lagun artean
Mozorrotzen diren inauterizaleentzat egun handiak izango dira datozen hauek, baina baita txaranga
zaleentzat ere. Zaldunita egunean, esaterako, badira galdu ezin diren ekitaldi batzuk. 

Josu Artutxa Dorronsoro

T olosar inauterizaleei
galdetuz gero, askok
inauterietako egunak
Zaldunitarekin batera
hasten direla esango lu-

kete, orduan hasten delako mozo-
rroen festa handia. Egun horreta-
tik aurrera, beste festa handi bat
ere gehitzen zaio, txarangena.
Atzo aipatu moduan, 30 txaranga
inguru aritzen dira jotzen inaute-
rietan, Tolosan. Bada, gaur, horie-
tatik herenak ariko dira kaleak ka-
lejira, habanera eta jota doinuez
alaitzen.
Alcoyano, Kabila, Txapel Haun-

di, Urdina Txiki, Iurre, Aiz Orratz-
Veleta, Arco Iris eta Sukalde elkar-
teetako txarangen txanda izango
da gaur. 10:00etan irtengo dira,
bakoitza bere elkartetik.
11:00etan, sokamuturra izango da
Plaza Berrian; Kabila txarangak
alaituko du ekitaldia. Goizean ze-
har, Alde Zaharreko kale eta taber-
natan, txarangak entzuteko auke-
ra izango da.
Bazkal ondoren, 16:00ak aldera,

kalejirari ekingo diote Alcoyano,
Aiz Orratz-Veleta eta Urdiña Txiki
elkarteetako txarangek. Ohiturak
mantenduz, Plaza Zaharretik
abiatuko dira zezen plazaraino.
Bertan, zezen-festa izango da, eta
hiru txaranga hauez gain, Udal
Txistulari Banda ere ariko da ikus-
kizuna alaitzen. Behin zezenak
amaituta, kalejira egingo dute,
San Frantzisko pasealekutik, Ber-
dura Plazara heldu arte. Han, dan-
tzaldia izango da, aipatutako hiru
txarangekin.
Elkarteetakoak, ordea, ez dira

goizez nahiz arratsaldez aterako
diren txaranga bakarrak izango.
Jada tradizio bihurtu diren zen-
bait ekitaldi izaten dira Zaldunita
egunean. Batetik, Bonberenea
txaranga gaztea ateratzen da kale-
ra. Bestetik, San Estebango lagun
kuadrilla bati esker, jendez lepo
betetzen da Korreo kalea, Lainoa
eta Elurra tabernen atarian. Ilun-
tzeko bederatziak aldera, Rafa
Mendibil tronpeta jotzailea balkoi
batera igotzen da, eta Paquito el
Chocolatero abestia jotzen dute,
bertan biltzen diren tolosarren go-
zamenerako. Gauez ere, bi txaran-
ga ariko dira Alde Zaharra hankaz
gora jarri nahian: Kalean eta Oria.

SUAK BIZIRIK JARRAI DEZAN
Tolosako nahiz eskualdeko 20
gazte inguruk osatzen dute Bon-
berenea txaranga. Tolosako gazte-
txeko kideen esanetan, ordea,
«bazkaltzeko jende gehiago» bil-
tzen dira. Ostegun Gizenean ere
atera ziren kalera, baina, beraien
esanetan, «orain datoz egun ga-
rrantzitsuenak». Gaur egunez ate-
rako dira; bihar, berriz, gauez.
«Kaleak alaitzeaz gain, gure pre-
sentzia bermatzea da helburu na-
gusia. Egun guztiak, gainera, oso
desberdinak dira, batez ere, giroa-
ri dagokionez».
Bonberenea txarangako kideak,

jakitun dira Tolosako inauterietan
jotzea oso berezia dela. «Inaute-
rien ezaugarrietako bat dira txa-
rangak, eta, horren parte garenez,
festa beste ikuspegi batetik bizi-
tzeko eta lagun giroaz gozatzeko
aukera izaten dugu. Gainera, as-
paldi ikusi ez duzun jendearekin
elkartzeko aukera ere ematen du.
Horregatik, jendea animatzen
dugu txarangetan parte hartzera.
Jotzeko aukera izanez gero, ez de-
zatela pasatzen utzi».
Urtetik urtera, esfortzu handia-

goa eskatzen du txarangan atera-
tzeak. Hori dela eta, orain gehiago
entseatzen dute Bonbereneakoek.
Ostegun Gizenean nahiz gaur,
inauterietako errepertorioko kan-
tuak jotzen ariko dira. Bihar gaue-

an, berriz, abesti horiez gain, beste
estilo batzuetako abestiak eta ber-
tsioak ere tartekatuko dituzte.
«Zaldunitan, 10:30ean, Bonbere-
nean elkartu ohi gara, hamaiketa-
koa egiteko. Barrena bete ondo-
ren, 12:00ak aldera ateratzen gara
kaleak alaitzera. Bazkaldu ondo-
ren ere, buelta bat ematen dugu
Alde Zaharrean. Astelenitan, be-
rriz, Bonberenean afaldu ondo-
ren, gauerdian aterako gara, Plaza
Zaharretik».
Bonberenearen kasuan, txaran-

getan emakumeek parte har deza-
ten bultzatzen dute, eta horren
erakusleiho garbia da txaranga
bera, bertan badirelako emaku-
mezko musikariak. «Pixkana,
ikusten da txarangetan emaku-
mezko gehiago ateratzen direla,
eta horrek asko pozten gaitu. Txa-
rangetan sartzeko aukera izanez
gero, aprobetxatu egin behar da;

hori da behintzat, emakumeen
presentzia handiagoa izateko ger-
tatu beharko lukeena. Ez da lotsa-
rik izan behar, nahiz eta bakarra
izan, oso ondo pasatu daitekeela-
ko beste partaide baten moduan.
Ea hemendik gutxira txarangetan
ateratzen den emakume kopuru
hori gizonezkoena bezain beste-
koa izaten den».

ARRAUNEAN, TRAINERURIK GABE
Bonberenea txaranga entzuteaz
gain, badira Zaldunita egunean

ikusi eta entzun beharreko zen-
bait emanaldi, nahiz eta egitarau
ofizialean ez agertu. Izan ere,
1995az geroztik, Zaldunita egune-
ko figura izatera igaro da Rafa
Mendibil tronpeta jotzaile tolosa-
rra. 
Ia hiru hamarkada daramatza,

21:00etan hasten den ekitaldiaren
barruan, Korreo kaleko balkoi ba-
tetik, Paquito el Chocolaterokantu
ezaguna jotzen. Iaz 25. urteurrena
bete zuen, eta aurten ere bertan
izango da, jarraitzaile sutsuenen
eskariari erantzunez; 26. aldia
izango du.
Parodia bat egin nahian, auzo-

ko lagunekin txaranga bat osatu
zuten aurrena. «Parodia moduko
bat zen, betiere, umoreari tiraka»,
dio berak. «Urtetik urtera, familia
handitzen joan zen, eta beti leku
berean amaitzen genuen. Amaie-
ran, Paquito el Chocolatero jotzeko
eskatzen zidaten. Lehen urteetan,
aulki baten gainean jartzen nin-
tzen, eta auzotarrek traineru erral-
doi bat irudikatzen zuten, lurrean
etzanda jarrita. Hirugarren urtetik
aurrera, balkoira igo izan naiz».
Sekulako jendetza biltzen da  hi-

tzorduan, eta bera ere jabetzen da
horretaz. «Kontua ezerezetik sor-
tu zen, baina urtetik urtera gero
eta jende gehiago etortzen da.
Pentsa, goiztiarrenak ordubete le-
henago joaten dira, tokia hartze-
ra». 
Berez, iazkoa zuen azken aldia,

edo behintzat hala iragrri zuen be-
rak. «Paquitorena amaitu behar
duenean amaituko da. Bitartean,
hemen jarraituko dut, noski, bai-
na asko poztuko nintzateke, gero-
ra erreleboa egongo dela jakinez
gero».

Gaur izango da Bonberenea txarangaren egun handia; bihar, berriz, gauez irtengo dira. Goian, 2012ko irudia. ATARIA

Rafa Mendibilek 
26. aldiz joko du, gaur,
‘Paquito el
Chocolatero, Korreo
kaleko balkoitik

INAUTERIAK TOLOSA 03www.ataria.eus •107.6 fm 
IGANDEA, 2020ko otsailaren 23a

Lan eskaintza

Garbiketa lanak.Tolosan esperien-
tzia duen pertsona bat behar dugu,
Lizartzako enpresa bat garbitzeko.
Lan jarduna astearte eta ostegun
goizetan egin beharko luke langile-
ak. Kotxea izatea ezinbesteko bal-
dintza da, baita esperientzia izatea
ere. Interesa dutenek dei dezatela
943 67 06 26 telefono zenbakira.

IRAGARKI LABURRAK



Dantzari txikienen
oinak dantzan
Tolosako kaleetan barrena ibili ziren, atzo goizean zehar, Tolosaldeko
dantzariak; plazetan geldialdiak egin, pare bat pieza dantzatu, eta
kalejiran Euskal Herria plazan bildu ziren azken dantzak eskaintzeko

Irati Saizar Artola

Kalejiran eta dantzan pasatu zu-
ten, Zaldunita bezperako goiza-
ren zatirik zabalena, eskualdeko
dantzariek. Gaztetxo asko ani-
matu ziren hankak dantzan jar-
tzera, Udaberri dantza taldeak
antolatzen duen hitzorduan. 

Trianguloa izan zuten lehen
elkargune, 11:30ean. Hortik au-

rrera, bi talde handitan banatu-
ta, Tolosako kaleak alaitzen aritu
ziren, plazaz plaza geldialdiak
eginda, dantza batzuk eskainiz.
Eguerdian, bi taldeek bat egin
zuten Trianguloan, ondoren
Euskal Herria plazara elkarrekin
joateko, eta han, azken emanal-
dia eskaini ostean, galdutako in-
darrak hamaiketakoarekin be-
rreskuratu zituzten. 

Haurren artean hartza ibili zen, artzainak ezin gobernatuta, aurrean harrapatzen zuena jaso eta lurrera botatzen. I. SAIZAR
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Musika Eskolako ikasle banda ere Tolosako kaleetan zehar kalejiran ibili zen. I. S.



Jai erraldoiaren
iragarle izan dira
Tolosako Erraldoi eta Buruhandien konpartsak
herriko kaleak hartu zituen atzo goizean eta lilura
sortu zuen bertaratutako inauterizaleen artean

Jon Miranda

Gernikako Arbola pasealekuan
egin zuten hitzordua Tolosako
erraldoiek, eta 11:00etan abiatu
ziren kalejiran, Tolosako Dul-
tzaineroen laguntzaz. Alde Za-
harreko kaleak zeharkatu zituz-
ten, eta ohiturazko dantzak ere
eskaini zituzten, besteak beste,
Plaza Zaharrean eta Plaza Be-
rrian. Txalo jo zieten bertaratu-
tako umeek eta haien gurasoek.
Erraldoiekin batera ibili ziren
buruhandiak, kozkortutako gaz-
tetxoen atzetik korrika.
Eguraldi bikaina izan zuten la-

gun, ibilbide osoan, eta eguerdi-
rako Ferialekura etxeratu ziren,
berriro, erraldoi eta buruhan-
diak. Inauterietako gainerako
egunak han emango dituzte.

Tolosako Erraldoi eta Buruhandien konpartsak Tolosako Alde Zaharreko kaleak zeharkatu zituen atzo. J. M.

GIZARTEA TOLOSA 05www.ataria.eus •107.6 fm 
IGANDEA, 2020ko otsailaren 23a

Soldata arrakala
salatu dute
erresidentzietako
grebalariek
Zahar egoitzetako emakumeen soldata arrakala
%30ekoa dela jakinarazi dute, urtean 6.000
eurokoa; 222. greba eguna zuten atzokoa eta
borrokan segiko dutela jakinarazi dute 

J. M. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak az-
pikontratatutako sektore masku-
linizatuekin alderatuz, zahar
egoitzetako emakumeek jasaten
duten arrakala %30ekoa dela jaki-
narazi zuten, atzo, zahar egoitze-
tako langileek, gizon eta emaku-
meen arteko soldata berdintasu-
naren aldeko egunean. «Urtean
6.000 euro gutxiago emakumeak
izateagatik eta zaintza lanak egi-
teagatik. Urtean hiru hilabete eta
erdi baino gehiagoan dohainik
egiten dugula lan». Salatu dute-
nez, arrakala ez da bakarrik solda-
tetan islatzen,  emakumeek paira-
tzen baitituzte behin-behineko-
tasun tasa handienak, eta baita
jardunaldi prekarioenak ere.
ELAko Gipuzkoako zahar egoi-

tzetako grebalariek egindako age-

rraldian azaldu zutenez, egungo
sistemak eta lan merkatuak ema-
kumeak «bigarren mailako langi-
le gisa» erabiltzen ditu. «Egiten
ditugun lanak gutxietsi egiten
ditu, bizitza sostengatzeko ezin-
bestekoak izan arren». Horregatik
daude langileak greban. 
Gatazka honi aldundiak amaie-

ra eman behar diola irizten diote
langileek eta, aipatu zuten, ez du-
tela onartuko Markel Olanok
«arrakala ezabatuz», sistema ja-
sangarria ez dela esatea. Ema-
kundek egunotan aipatu du sol-
data arrakalak emakumeen eta
gizonen arteko ezberdintasuna
«betikotzen» duela. Grebalarien
ustez, aldundiak berdintasuna-
ren alde egiteko aukera parega-
bea dauka martxoaren 8an, «eta
bide batez, 222 eguneko grebari
konponbidea ematekoa ere bai». 

Tolosako Trianguloan egin zuten agerraldia, atzo, grebalariek. J. M.
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San Frantzisko pasealekuan kosakek bilbide guztian zehar egin zuten dantza. ITZEA URKIZU

Danborrak eta hankak, arin 
Haurren danbor hotsek hartu zuten Tolosako larunbat arratsaldea, eta bikain astindu
zituzten makilak; behin ilunduta, helduen danborradaren txanda izan zen

Eneritz Maiz Etxarri

Mozorroen festari deika hasten
dira, danbor hotsez, tolosarrak.
Larunbat arratsaldeko kolorea
eta erritmoa, Aiz Orratz elkarte-
ak antolatzen duen haur danbo-
rradak jartzen du, eta atzokoan
ere ez zuten hutsik egin. Irriba-
rretsu, serio, urduri, jolaserako
gogoz edo aspertuta, guztiak pa-
satu ziren San Frantzisko pasea-
lekuko pasarelatik. 
Eguzki berotan, kosakek dan-

tza ederki egin zuten, eta bi albo-
ak jendez beteta izan zituzten.
Familia eta lagunen begiradape-
an egin zuten Triangulorainoko
bidea. Bertan hainbat abesti jo
ostean, Alde Zaharrerako bidea
hartu zuten.   
Danbor hots batzuk bukatze-

rako, Plaza Zaharra helduen
danborradaren zain zen. Azken
bi urteetan egin moduan, Plaza
Zaharrean eman zioten hasiera.
Plaza bete danbor zen, eta lehen
notak jotzearekin batera astindu
zituzten makilak. 

Azken urteetan Aiz Orratz elkarteak antolatzen duen haurren danborradak eguraldi ona ekarri du Tolosara; eguzkiak atzetik ederki goxatu zuen ibilbidea. .I. URKIZU



Trianguloa plazan hainbat abesti eta dantza eskaini zituzten, buelta guztian begira zeudenen gozamenerako. E.  MAIZ/ I. URKIZU

Tolosako Plaza Zaharra, beste behin, jendez bete zen helduen danborradaz gozatzeko; aurtengoan, Berazubiko danborradak 25.  urteurrena ospatu du. E.MAIZ
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Irura, Larraul, Leaburu-Txarama, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Amasa-Villabona eta Zizurkil

Tolosaldeko Komunikazio Taldea SMko kideak:

Tolosaldeko
gizarte 

eragileak
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xirimiri
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943 67 52 23

DIANA ONDOREN ZATOZ GURERA GOSALTZERA

IGANDEA 23
AGENDA

TOLOSAKO INAUTERIAK
Inauteriak

EGITARAU OFIZIALA.
08:00. Diana, Tolosako udal musika
bandarekin. 08:45. Udal txistulari
bandak ohiko ibilbidea eginez, Inau-
terietako Zortzikoa joko du. 10:00.
Txarangen irteera. 11:00.Plaza Be-
rrian sokamuturra Kabila txarangak
alaituta. 11:00. Karroza eta konpar-
tsen irteera. 15:45.Udal txistulari
bandak Idiarena pieza joz egingo du
ohiko ibilbidea. 16:00.Kalejira Alco-
yano, Veleta-Aiz-Orratz eta Urdiña
Txiki txarangekin, Plaza Zaharretik
Zezen plazaraino. 16:30.Zezenak
Zezen plazan, txarangak eta udal
txistulari banda ariko dira ikuskizuna
alaitzen. Ondoren. Kalejira. 19:00.
Txarangen dantzaldia izango da,
Berdura plazan Alcoyano, Veleta-
Aiz-Orratz eta Urdiña Txiki txaran-
gekin. 23:30-01:30.Kalean eta
Oriako txarangak kalez kale ibiliko
dira.

TXOSNAGUNEA
19:30. Erromeria Laket musika tal-
dearekin.
22:30.Kontzertuak: Bake faltsua
eta DJ Jotatxo.

INAUTERIAK ESKUALDEAN

Abaltzisketa.Txantxoak. 
08:00.Baserrietatik barrena hasiko
dute ibilbidea. 11:00-11:30. Abaltzis-
ketako herrigunera iritsiko dira. Uda-
letxean eta etxeetan dantzatu eta
gero, baserrietako bideari ekingio
diote..  
Amezketa.Talai dantzariak. 
08:00. Udaletxe azpian elkartu, eta
Ugartera joango dira Talai dantza-
riak. Gero, Zubillaga auzora joango
dira eta, azkenik, Amezketako kale-
ak pasako dituzte.
Alegia. Zahagi ardoa plazan. 

IKUS-ENTZUNEZKOAK 
Amasa-Villabona. Jojo RabbitOs-
car sarietan izendapenak jasotako
filma proiektatuko dute, Gurea zine-
man. .  

FARMAZIAK

Villabona.Egunekoa.Juana Maria
Sanchez Alias. Kale Berria, 34. 943
69 11 30.
TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz.
Amarotz auzoa, 9. 943 67 51 18. 

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro egonkor, eguzkitsu eta
epela. Goiza, berriz ere, ho-
tza izango da, baina, hego

haizeari esker, eguneko erdiko or-
duetan termometroek berriz ere
gora egingo dute, eta 19-21 gradu bi-
tartean joko dute goia eguerdian.
Zeruan, berriz ere, tarteka, goi hodei
batzuk agertuko dira, baina hala ere,
eguzkia jaun eta jabe izango da. Giro
argia nagusituko da.

eguna 00

Bihar.Giro epela. Tenpera-
tura baxuenak hotzak izan

arren, maximoek beste koska bat
gora egingo dute, hego-mendebal-
deko haizeari esker: 21-23 gradu.
Zeruan, goizean apenas ikusiko du-
gun hodeirik, baina, arratsaldea au-
rrera joan ahala, zeruan hodei gehia-
go agertuko da, eguna amaitzerako
zerua estali samarrik geratuz. Hala
ere, ez da euririk egiterik espero.

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

KLASIKO BAT BEZPERAN
Haurrena da larunbat goiza, Tolosako inauterietan. Dantza-
riak, ikasleen banda, erraldoiak eta buruhandiak. Eta txu-txu
trena. Azken urteotan, Aiz Orratz-Veleta elkarteak goizean
ere ateratzen du ibilgailua, gaztetxoenen gozamenerako eta,
arratsaldean, tren bera arduratzen da, mozorro lehiaketako
irabazleak danborradan eramateaz. JON MIRANDA


