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Brigitarrak
omenduko dituzte 
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Asteburuan 
Aurten jaiak kontzentratu egin dira. Asteburuan bildu, kiribildu eta biribildu. Asteburu bero eta eroa izango da. Aste-

beruan ibiliko dira sanpedrotan bat edo beste. Aste hau ez da aste. Nahastea bai. Nahaste borrastea. Sanpedrotako ekitaldi
gehienak asteburuan bildu dira, asteburuan biribildu dira. Asteburu borobilaren bila ibili dabil herritar bat edo beste kiribil-
duta. Gehiagoren eske. Sanjuanak (ez sano juanak) eta Sanpedroak elkartu egin dira asteburu beruan. Asteburu biribila, eta
astea hila. Astelehen eta astearteko egitaraua, aurten, berez nahiko hustua zen, asteburuan dute herritar gehienek jai eta
asteburuan bildu dituzte jai ekintzak, eta greba deialdiarekin are hustuago geratzeko arriskua zegoen. Baina jaiak ez du
grebarik egiten. Eta greba egiteko deia zabaldu duten sindikatuek ere ez dute sanpedrotako egun nagusian okerrik, atseka-
berik edo nahigaberik eragin nahi: “Jaiak bai borroka ere bai” leloari heldu eta “Greba bai, jaiak ere bai” egingo dute.
Beraz Lasarte-Orian, hilaren 29ak bietatik izango du: greba eguna (arratsaldeko 18:00etan manifestazioa aterako da Sorgin
Jaien gunetik), eta San Pedro eguna izango da, festatako eguna, (garai batean egun nagusia). Greba deitu duten sindikatuek
ondo ikusi dute egunean zehar taberna eta jatetxeak zabalik izatea, baina arratsaldeko 18:00 eta 19:00ak bitartean ixteko
proposatu dute, manifestazioak irauten duen bitartean.

Ondo ibili eta burua erabili, asteburu eta aste, nonahi baina aske, Lasarte-Orian bada martxa, bat ase arte. 

OHARRA: Uztailaren 2ra arte ez da Txintxarri-rik izango;  Ale berezi horretan San Pedro jaietako argazkiak argitaratuko ditugu. 

txintx rri
B E R E Z I A

hurrengo
alea

Uztailaren 2an, BEREZIA, San Pedroak. 

Festetako ekitaldietako argazkiaka
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Sorgin Jaien Txosna gunean gauero egongo da

giro: Larunbat gauean “Laiotz” taldearekin

dantzaldia, igande gauean, Danba eta Emon

taldeekin kontzertua, astelehen gauean,

“Sorkun” eta bere taldea hasteko eta ondoren,

gauerdi aldera, Karaokea. San Pedro egunean,

asteartean, Bertsio Gauarekin esango diote

agur txosnetan 2010eko sanpedroei.

Larunbat gauean aterako da “danborrada” herriko kaleetan eta

azken gauean, asteartean, zenbait ikuskizun izango dira. Batetik

Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Patxi Etxeberria, Jon Maia, Ane

Labaka eta Amaia Agirren bertsolarien saioa Manuel Lekuona kultur

etxean, bestetik San Pedro egunari amaiera ederra emateko Su

artifizialak erreko ditu ZARAGOZANA Pirotekniak, eta gauerdian

Zezen suzkoa aterako da Kale Nagusian. Ondoren Mania Percutoria

taldeak hartuko ditu kaleak. 

Andatza plazako gauetan denetarik izango

da: larunbat gauean “O.B.K.” taldearekin

kontzertua, igande gauean, Flashback,

Zephyr eta Desaster 92 herriko taldeen

kontzertua, astelehen gauean, ABIBArekin

DISCO JAIA, eta asteartean aldiz dantzaldi

eta ikuskizuna Fabulosa taldearekin. 

Isla Plazan berbena giroa nagusituko da:

larunbat gauean NEXO orkestrarekin

dantzaldia; igande gauean, LA FANIA

orkestrarekin; eta astelehen gauean, NUEVO

TALISMAN orkestrarekin.  
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Gauekoegitaraua



Ordulariak orratz txikia
hamaikatik hamabira
mugitu du ta idatzi nahi dut
linterna honen argira
izar iheskor baten atzetik
eman ditut mila bira 
ipurtargiak ere iluna
argiz janzten ari dira.
Gauez zerua laztandu asmoz
etorri ohi naiz mendira,
batzutan gure mundutik ihes
egitea komeni da.
Bertsoz adierazi nahi nuenez
gauen berezko dizdira
egunsentiak harrapatu nau
ilargiari begira.

Larunbat gaua iritsi da ta
ez nago aldarte lasaiz
hona etorri ta idazteak
egingo ote dit ba gaitz?
Sentitzen nintzen lagunengandik
pixka bat aldentzeko nahiz
nire barrua askatu asmoz
nire indar eta dohaiz.
Berdin zaienez gaugiro eder
edo trumoiezko ekaitz
mozkortu eta etxera triste
itzuli izan dira maiz
gaur tabernetan lagun guztiak
dabiltza aurpegi alaiz
ni lehen aldiz ez naiz hara joan
ta arraro sentitzen naiz.

Gazteak gara eta alkoholak
sarritan ohi du lagundu;
beldurrak, kezkak eta damuak
alkohol artean bigundu.
Nahiz ta farolen argitasunak
sarri erotzen gaitun gu
argia gauez lortzen duenak
etorkizuna ilun du.
Gauak minutu bihurtzen dira
ta minutuak segundu,
larunbat gaua, igande goiza
aurkako diren bi mundu
goizean jeiki eta ajea
aspirinekin leundu
gauak argitu egiten gaitu 
eta egunak ilundu.

Doinua: Martxa baten lehen notak (Maialen Lujanbiok Euskal Herriko azken txapelketan bakarkako lanetan erailia)

B e r t s o j a r r i a k

Bertso  so r ta  honek in  Ane  Labakak  G ipuzkoako  Esko la r teko  Txape lke tan  l ehen  sa r i a  e skura tu  zuen  ma ia t zean .
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XVII. mendearen amaie-
ran hasi zen gaur egun
arte luzatzen den Brigi-

tarren historia. Itsasgizon eta

almirante garrantzitsua bizi
zen egun komentua aurkitzen
dugun lursailean, Miguel de
Okendo. Ama Birjinaren mar-

filezko irudi txiki bat zera-
man beti bere itsasontzietan.
Behin gaiztotutako itsasoaren
eraginez, hondoratu egin
ziren, baina tripulazio guztia-
rekin bizitza salbatzea lortu
zuen. Bere aburuz, familiara
aspaldian etorritako Ama Bir-
jinaren irudi batek zeukan
mirariaren arrazoia. Santa
Brigitaren irudia zen hura,
eta gordetzeko eta omentze-
ko, kapera txiki bat egin zuen
bere dorre etxearen ondoan. 

Santa Brigitaren babesean
gertatutako itsasoko gorabe-
hera horrek, birjina horri
buruzko jakinmina sortu zion
Miguel de Okendori.

Valladoliden Brigitarrak

deituriko mojak zeudela jakin
zuen. Bertan moja euskaldun
asko zegoenez, Gasteizen
sortu zuten beste komentu
bat. Hara jo zuten okendota-
rrek, euren etxean komentu
bat eraikitzeko intentzioa era-
kutsiz. Okendotarrek ermita
txiki bat eraiki, komentua
eraikitzeko lursaila eman, eta
kongregazioko mojei eskaini
zieten gurtza egiteko. Hauek
onartu, eta 1671ko urtarrila-
ren 7an inauguratu zen herri-
ko komentua.

Santa Brigitarren komen-
tua habian jarri zenean,
Okendotarrek bi alaba moja
sartu zituzten, Maria Teresa
eta Antonia Francisca. Haie-
kin batera beste bost moja

sartu ziren komentuan, berta-
ko lehenengo komunitatea
eratuz.

Inperioa handituz
Itsasgizonen eta baserritar
familien alabak sartu ziren
Brigitarren komentuan. Hauen
mantenurako, familiak dotea
ematen zuen. Familia botere-
tsu eta garrantzitsuen alabak
sartu ziren herriko komentuan
eta horrek hasieran okendota-
rrek emandako lurren dohain-
tza handitzea ekarri zuen.
Pixkanaka, Brigitarrak, jabetza
aldetik oso boteretsu bihurtu
ziren. Aberatsak bezala eza-
gutzen ziren mojen artean.

Eskuratu zuten indar
horren isla, Azkoitian eurak
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Brigitarrak: 339 urteko historia herrian
Historia luzea dute gure artean Ama Brigitarren
komentuko mojek. Okendotarren eskutik sortu zen
1.671n, gaur egun ezagutzen dugun kongregazioaren
egoitza Lasarte-Orian. Familia boteretsu baten
diruarekin sortutako komentua. Hiru mendetako historia
luzea. Lapurreta eta txikizio ugari jasandako komentua.
Lasarte-Oriaren herri sorreran eragileak. Gure
herriarekin lotura estua ez dutenik ezin da ukatu, eta
horregatik aurten udalak San Pedro jaietan omendu
egingo ditu. Ezagutu dezagun beraz, Ama Brigitarren
kongregazioa hurbilagotik.
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sortutako Brigitar komentu
berriaren sorrera da. Herri
horretan, Okendotarrek beste
jauregi bat zeukaten, bere
alabengatik dotean emanda-
koa eta hauek kongregazioa
handitzeko erabili zutena.

Indianoak
Indianoek ere eragin handia
izan zuten Brigitarren komen-
tuaren handitze horretan.
Ameriketara joan ziren ogibi-
de bila, eta han lortutako
diruaren parte bat bidaltzen
zuten eliz kontuetarako. 

Diru hori Santa Brigitaren
omenez eraikitako baseliza
atondu eta txukuntzeko era-
biltzen zuten. 

Eliz eta komentu aberatsa
izan behar zuen gureak hain-
beste urtetan jasotako dote
eta aberastasunengatik, baina
garaian egon ziren guden
ondorioz, komentua eskastu
egin zen, txirotu. Lapurreta
ugari egon ziren. Gaur egun,
komentuko eliza da alde txu-
kunena.

Arte-ondare
Barroko estilokoa da Brigitarren
komentua eta eliza. Euskal
Herriko arte-ondare bezala
dago izendatuta. Garai bat,
estetika bat islatzen edo erakus-

ten digu. Baina zoritxarrez,
kalitatezko ondasun gutxi aur-
kitzen ditugu bertan. Bere
garaian izan bazituen ere, XVII-
XIX mende bitartean desagertu
ziren guden arpilatze eta suntsi-
penei esker.

Gure mojak ere komentua
uztera behartuak izan ziren,
iparralderantz eginez. Baina,
Baionan atxilotuak izan ziren.

Ihes egitea lortu zutenean
Donibane-Lohitzunen babes-
tu ziren. Mendian zehar Oiar-
tzungo baserri batera iristea
lortu zuten eta han, ostatu
hartu.

Apaltasunean sortutako
komentu hau indartsu eta
esanguratsu bihurtu zen. Eta
horregatik izan zen askotan
lapurtua eta kaltetua.

Herriaren eragile
Aipatu bezala jabetza asko
izatera iritsi ziren Brigitarrak.
Dotean emandako aberasta-
sunei esker indartsu bilakatu
eta herriaren eraketan lagun-
garria eta eragile izan ziren.

Lasarte-Oria ez zegoenean
oraindik herri bezala eraikia,
guraso eta elkarteek institutu
bat eraikitzeko gogor borroka-
tu ziren. Leku baten beharra
zuten eta mojak izan ziren
azkenean Goiegin zituzten lur

batzuk dohaintzan eman
zituztenak. 

Aberatsak izan ziren moja
hauek ondasunei zegokionez,
gauza asko jaso zituzten,
baina eman ere egin zuten
Lasarte-Oria herri bezala erai-
kitzen laguntzeko. Herriare-
kin oso lotuta egon diren
mojak izan dira Brigitarrak.
Herriaren sorreran lagungarri
izan dira.

Kulturalki, gizartearekiko

eta hezkuntzarekiko eraginga-
rri ere izan dira.

Udaletxea komentuan ber-
tan egindako ospakizun bate-
kin inauguratu zen, eta
herriko lehen plenoa ere ber-
tan ospatu zen. Ana Urchue-
guia, herriko lehen alkatea eta
lehenengo korporazioko
kideak komentuan aukeratuak
izan ziren. Herriaren eraketan
monumentu garrantzitsuena
Brigitarren komentua zen eta

horregatik aukeratu zuten
ospakizunetarako.

Herriarekin oso lotuak
egon dira. Klausurakoak izan
arren, eta bizitza otoitzera
bideratuta eduki arren, herria-
rekin egin dute bat. Herritarre-
kin hartuemana tornuaren
bidez beazeukaten ere, elkarri
lagundu diote. Gizarteari
aurrez aurre begiratu ez bazio-
ten ere, herriaren parte bihurtu
ziren. •
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Santa Brigitaren irudia izan zen Okendotarrek komentua sortzeko arrazoia.
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Santa Brigita
Suediako Brigita izan zen kongregazio honen sortzai-
lea. 1303an jaio zen eta txikitatik izan zituen irudi-
penak, zahartzaroan areagotu egin zitzaizkionak.
Mariarekiko debozioa eta Jesu Kristoren sufrimen-
duaren inguruko meditazioek markatu zuten bere
bizitza osoa.

Emakume tinko eta ausarta. Katoliko sutsua,
elizaren berrikuntza eta elkartasunaren alde borro-
katutakoa.

Emaztea, 8 semeren ama eta Suedia gorteko
andrea. Giza maila handiko emakumea, kultua,
diplomatikoa, idazlea eta teologoa.

42 urte zituela alargun geratu zen, eta izandako
espiritualtasun guzti horri jarraiki Santu
Salbatzailearen ordena eraitzen hasi zen, gure
Brigitarren ordena hain zuzen ere. Kongregazio
honen leloa “Gurutzean dago nire maitasuna” dugu.
Bidegabekeriko mundu honetan dauden biktimen
aldeko orazioa egin, bihozberatasunaren difusioa,
ekumenismoa eta eliza kristauen batasuna, mundu-
ko bakearen aldeko oihua,... hori guztia, Kristoren
ebanjelioaren jarraipen erradikala eginez aldarrika-
tu zuen. Kontenplaziora behartzen duen ordena da
Brigitarrena; oraziora, lanera, ikasketetara eta bizi-
tza komunera. •



Urte ugari pasa dira
moja Brigitarrak
herrian ezarri zirenetik.

Egunerokotasunean aldaketa
gutxi eman diren arren, oina-
rrietan eta bizimoduan ez da
horrela izan. Udalak egingo
dien omenaldia aitzakiatzat
harturik bere egunerokotasu-
nean murgildu nahi izan gara.
Horretarako, Xabier Andonegi,
herriko parrokoarekin hitz egin
dugu. 

Klausurako mojen bizitza
nahiko ezezaguna da...
Ulertu behar da lehendabizi
bai emakume, bai gizonezkoe-
tan, eta baita edozein erlijio-
tan; budistak, islamistak,
katolikoak... komentuko bizi-
tza, egoitza barnean otoitzari,
kontenplazioari, meditazioari
emandako bizitza dela. Lanean
eta otoitzean bizitzea, hau
guztia mantendu ahal izateko.

Eta horren barruan, gure
herriko mojak berezitasun bat
daukate, euren sortzaileak
emandako izaera. Hau da,
kristau guztien (katoliko, pro-
testante...) batasunaren alde
otoitz egitea. Ekumenismoa,
hain zuzen.

Orazioa eta autoekoizpena?
Hori da. Oso antolatuta dau-
kate dena. Orain gauzak asko
aldatu dira, baina lehen jate-
ko baratza eta animaliak
zituzten. Oso garrantzitsua
zen dependentziarik gabe,

mantentzea. Etxebizitza oso
antolatuta, naturala eta ekolo-
gikoa zeukaten.

Hori lehen, eta orain?
Beraiek esanik, orain inoiz
baino hobeto bizi dira. Zaha-
rrak dira, jubilatuak eta dirua
ingresatzen dute. Diru-sarrera
baxua bada ere, oso garran-
tzitsua da beraientzat. Oso
apal bizi dira. 

Osasun arazoengatik,
ezin dute baratza lehen beza-
la zaindu, baina oraindik hor
ibiltzen dira.

Lehen ez zeukaten, ezta
gizarte segurantzarik ere.

Baratza, animaliak, baina ogi-
bidea ere aurkitu zuten...
Jostun moduan espezializatu
ziren. Batez ere, umeentzako
soinekoak egin zituzten, eta
dirudienez, bere garaian, oso
ospetsuak izatera iritsi ziren
herrian. Donostiako denda
batzuentzat egiten zuten lana. 

Ni orain dela 10 urte etorri
nintzen herrira, eta oraindik
lan honetan ikusi nituen. Nik
dakidanez, azken lana Maria
Cristina hotelerako ohe-gaine-
ko estalkiak izan ziren.

Nolakoa izaten da beraien
egunerokotasuna?
Esan bezala otoitzean eta
egunerokotasuneko lanetan
jartzen dute gogoa.

Goiz-goiz jaikitzen dira,
goizeko 06:00etan, eta egiten

duten lehenengo gauza otoi-
tza da. Elizaren koroan bildu
eta ordu beteko meditazioa,
kontenplazio moduan. Elka-
rrekin egiten duten arren, isil-
tasunean ospatzen da. 

Hori egin eta 07:00etan
elkarteko errezoa ospatzen
dute, elkarrekin abestuz.
Hauei maitinak deitzen diegu,
goizeko otoitz aldia.

Ondoren, gosaltzen dute.
Energiak hartuta, gelak txu-
kundu eta lanean hasteko
momentua da. Gela handi bat
daukate horretarako. Lana
pertsonalki egiten bada ere,
gela komunitario batean egi-
ten da.

Goizeko 11:00ak aldera,
eguneko meza inportanteena
dator. Gainera herrian berezi-
tasun garrantzitsu batekin,
meza herriarekin ospatzen
dela. Antzinatik datorren ohi-
tura dugu hau. Komentu itxiak
edo klausurakoetan norma-
lean meza hauek barrukoak
izaten dira, komentuko apai-
zak mojentzat antolatutakoa.

Meza ondoren, eguerdiko
errezoa egiteko ordua da,
bazkal aurrekoa.

12:30ak aldera, bazkalor-
dua dute. Goiz jaikitzen dire-
nez, goiz bazkaltzen dute. Ez
dute sukaldaririk, beraz,
eurak txandaka sukaldatzen
dute. 

Guztiak elkarrekin bazkal-
tzeko toki berezia dute. Eta
bazkaria isiltasunean egiten
da ere.

Isiltasunean?
Bai, isiltasunean. Baina nor-
malean eramangarriago egite-
ko irakurle bat dago eta
erlijioz aritzen zaie.

������������	��
��������	������������
������������������������

����
��
�

�
���
����

����	
���

����������	�����

��
����������

������������������

����������	�����

��
����������

������������������

��������
	�
���
��������

������
�������������	���

��������
�		�
����������������������

�����������������
����������������

�	�
��
���
 ����!���������������	�
��	��
������������"#$%
&�'����������#$%

����������	

��
�����	
�������

Maria Cristina Hotelerako ohe
gaineko estalkiak izan ziren 

mojek egindako azken jostun lana 
“

“Pozik, baina sorpresaz
hartu dute omenaldia”

Xabier Andonegi / Lasarte-Oriako parrokoa
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1965an kontzilio Vatikanoak elizaren filosofia modernizatzea eta gizarteratzea ekarri zuen



Hala ere, jai egunetan,
urtebetetzeetan edo zerbait
berezia dagoenean ez da ira-
kurketarik egiten, bazkari
librea izaten da, girotua. Eta
egun horietan, kapilaua ere
gonbidatzen dute, ni kasu
honetan.

Eta bazkari ostean?
Bazkalosteko atsedenaldirako
tartea dute. Bakoitzak bere
gauzetarako du tarte hau.

Atseden hori eta gero
errosarioa errezatzen dute.
Eta gero, gau bezperako erre-
zorik garrantzitsuenaren
ordua da, bezperak bezala
ezagutzen direnak. Arratsal-
deko 19:00etan kanpaiak
jotzen ditugu gogorarazteko.

Ondoren, afaria dator eta
ohera joan aurretik, otoitza
berriro ere, completa bezala
ezagutzen dena. Izan ere,
errezo honekin eguna osatu
dute.

Lana eta otoitza nagusi dute,
beraz?
Ordutegiz antolaketa zehatza
daukate. Lana eta otoitza
puntu garrantzitsuenak izanik.
Gainerako gauzak horren
inguruan antolatzen dira.

Betidanik bizimodu berdina
eraman al da Brigitarretan?
Bizitzeko modua edo estiloa
ez da asko aldatu, baina for-
mak aldiz, bai.

Herriko mojak klausurako-
ak, oso itxiak izan ziren bere
garaian. Komentuan sartu eta
familiarekin, herritarrekin,
lagunekin... zituzten lotura
guztiak hausten zituzten. Zen-
tzu guztietan itxi egiten ziren.

Komentuan sartu eta
harresi baten barruan gera-
tzen ziren, harresi horren
beste aldekoarekin kontaktua
ezabatuz. 

Kontaktua bakarrik moja

mojekin. Gainerakoek ezin
zituzten aurrez ikusi.

Bizitza sakrifikatua...
Beldurra ematen zuten. Baina
hau aspaldiko garaietan eli-
zan zegoen mentalitatearen
ondorioz gertatu zen. Egune-
rokotasunak edo  jendearen
gorabeherek jainkoaren kon-
tenplaziorako egin beharreko
orazioetan eragin zezakeela
uste zen eta hoberena mun-
dutik aparte bizitzea zela.
Horri fuga mundi deitzen
zaio. Oso hertsirik bizi ziren.

Egun gauzak asko aldatu
dira, ez?
1965an, elizan kontzilioa
egon zen, legeak eta antola-
menduak aldatzen hasi ziren
eta berrikuntza ugari etorri
ziren. 

Lasarte-Oriako mojak
zorionez asko ireki ziren.
Jende heldua oraindik harritu
egiten da eman zuten aldake-
tagatik. Lehen ezin ziren kale-
ra atera, eta orain egun guztia
kalean zehar ikusten ditugu. 

Orain, eginbehar eta bete-
beharrak dituzte, baina modu
askeagoan.

Zer ekarri zuen Vatikanoko
kontzilioak?
Filosofia erlijiosoaren aldake-
ta. Eliz gizon eta emakumeak
munduko gauzez egiten dute
otoitz, baina hau ezagutzen
ez badute... Errealitatea kon-
tenplatu egin behar da, guztia
ez da abstrakzioa. Munduan
zer gertatzen den jakin behar
dute. Lehen irratiak, egunka-
riak, telebistak... debekatuak

zituzten, egun badauzkate eta
munduan gertatzen direnetaz
jabetzen dira.

Eta aurten, San Pedroetako
omenduak dira, nola hartu
dute?
Pozik, baina sorpresaz.
Momentu hauetan, osasunari
dagokionez, adinduak daude.
hamaika moja daude orotara,
hiru mexikar eta gainerakoak
gipuzkoarrak.

Brigitarrek Mexikon beste
egoitza dute eta hemengoak
laguntzera etorri ziren. Izan
ere, hemengoak 80-96 adin
tartean daude. Adinekoak
dira, eta batzuk gaixo daude.

Urte asko bizi dira, beraz.
Bizitza oso erregularra era-
man dutelako, eskerrak horri.
Hor dago urte asko irautearen
gakoa. 

Beraien janari oso natura-
lak eta eurak landutakoak jan
dituzte eta horrek  bizi itxaro-
pen handiagoa eman die.
Zoritxarrez, egungo gaixota-
sunek eragiten diete.

Zahartzaroan egingo zaie
omenaldia...
Herriaren esker ona berdin da
zein adinarekin jaso. Oso
pozik daude. Herriari oso
lotuta egon dira eta herriak
hori eskertzea poza handia
eman die. Hala ere, oso urdu-
ri daude, beldur dira emango
duten itxuraz.

Ikaragarrizko zurrunbiloa
sortu da beraien inguruan, ez
daude gauza hauetara ohi-
tuak. Argazkiak, elkarrizke-
tak.. ez dute beraien burua
honetan ikusten.

Hala ere, lasarteoriatarrei
eskertu nahi diete, sorpresa
oso polita eta hunkigarria izan
delako beraientzat 2010eko
sanpedrotako omenduak iza-
tea. •
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Herrira hertsiki lotuak egon dira,
eta lasarteoriatarrek hori aintzat

hartzeak poz handia eman die
“

Herritarrak harrituak daude.
Lehen mojak ezin ziren kalera irten
eta orain ez dira komentuan sartzen
“

Zorionik beroenak Lasarte-Oriako herriaren alde hainbeste egin duten moja Brigitarrei.
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San Pedro jaiak ate joka
daudela eta, Ttakun Kul-
tur Elkarteak 2010erako

antolatutako egitaraua luza-
tzen dizue. Herriko jaietan,
parte hartu nahi izanez gero,
aukera paregabea duzu, ez
dago aitzakiarik. Programa
zabala da, eta guztiontzat
prestatua.

Kantujira
Bigarren aldiz egingo da Kan-
tujira Lasarte-Orian jaien
barruan. Xumela abesbatzak
gonbidapena egin nahi die
abestea gustatzen zaien herri-
tar guztiei. Errepertorioa oso
ezaguna izango da, abesti tra-
dizionalak abestuko dira
batez ere. 

Hitzordua jaien lehenengo
egunean, larunbatean, goizeko
11:30ean izango da Sagardote-
gi kalean. Ordu eta erdiz herri-
ko kaleetan zehar kantuan
aritzeko aukera paregabea.

Haurren herri-bazkaria
Ekainaren 28ko eguerdian,
haurrak martxan ipiniko dituz-
te Ttakuneko begiraleek, hau-
rrentzako herri bazkaria
antolatu baitute. Urte ugari
dira jada bazkari hau antola-
tzen dela, aurtengoa bedera-
tzigarren edizioa izango dugu.

Lehenik eta behin 13:30ean
hasiko da haurren kalejira, Ola
kalean eta Atsobakar auzoan
bukatuko da. 

Bederatzi eta hamabi urte
bitarteko gaztetxoentzat anto-
latutako bazkaria, 14:00ak
aldera hasiko da. Aurtengo
menua iazko berdina izango
da: makarroiak, gazta, toma-
tea eta postrerako... sorpresa.

Bazkaldu ondoren Asterix
eta Obelix jolasa egingo dute.
Amaitzeko eta udarako beroa
uxatu nahian, 15:00ak aldera
ur-jolasekin hasiko dira. Beste

hainbat jolasen ondoren,
Busti Blai ur-jaiari emango
zaio hasiera. Hau dugu hau-
rrei gehien gustatzen zaien
jaia: etxez etxe joatea, balkoi-
pean ipini eta ura botatzeko
eskatzea.

Beraz, badakizue, anima-
tzen zareten guzti-guztiak
zaudete haurren herri-bazka-
rira gonbidatuta. 9-12 urte
tartean baldin bazaude, ani-
matu zaitez!

Sorgin-Dantza
Aurten ere Sorgin-Dantzaren
desfilea festetako lehenengo
egunean izango da, ekainaren
26an, larunbatean hain zuzen
ere. Ekitaldia arratsaldeko
17:30ean hasiko da Oria
auzoan. Bertan dantzatu eta
gero, desfilea 18:00ak aldea
abiatuko da erdigunerantz.

Bidean zehar ere zenbait
lekutan dantzatuko dute:
Orian bertan, Biyak Bat zaha-
rren egoitzaren aurrean, Sor-
gin-Jaien gunearen ondoan
eta azkeneko Udaletxearen
parean. Aurten lehenengo
aldiz, haurren zortzikotea ate-
rako da. Eta zortzikote berri
honetako bi dantzarik iraku-
rriko dute pregoia azken dan-
tza hasi aurretik.

Zikiro afaria
Sorgin-Dantzaren ekitaldia
amaitu ostean, urteroko herri-
afaria, hau da, zikiro afaria
izango da Sorgin Jaien
gunean (frontoi berriko pare-
ko aparkalekuan) iluntzeko
21:00etan. Aurreko urtean
200 pertsona inguru bildu
ginen zikiroa jatera, eta aur-
tengorako ere beste horren-
beste izatea espero dugu.
Nahi duzuen guztiok txartelak
salgai izango dituzue Jalgin
eta Ttakunen 20 euroen truke.
Festa giro euskaldun eta alai

Ttakun Elkarteak aurten ere hainbat
ekitaldi antolatu ditu Sanpedrotan

Azken urteetan bezala, Ttakun Kultur Elkarteak San Pedro jaietako hainbat ekitaldi antolatu ditu
eta hauen helburua festetan euskal giroa izatea eta jendearen parte-hartzea bultzatzea da.

Ume eta gaztetxo ugarik parte hartzen dute Sorgin Dantzan, horregatik aurten gazteenen zortzikotea ikusiko dugu.
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Larunbatean, gaueko 21:00etan zikiroa eta euskal giroa jaien lehenengo gauaz gozatzeko.



������
�����

����������	�

������

��������	�

������

��������	�

������

��������	�

������

��������	�

������

��������	�

������

��������	�

������

��������	�

������

���������	�
���	�����������
��������
������

����

���������	�
���	�����������
��������
������

����
�	
����	�����	�	����������������	����

�	���� !"���#$�$ ��������	��
����	��	������
��������������������	��
����	��	������
������������

����������������������������

batean afaldu ondoren, afa-
loste girotua izango da Laiotz
taldearen eskutik, hankak
pittin bat arinduz festei hasie-
ra ona emango zaie.

Sagardo dastatzea
San Pedro egunean, berriz,
sagardo dastatzea izango da.
Ekitaldi hau iaz bezala Villa
Mirentxuko atzealdean egin-

go da, trinketeko frontoiaren
ondoan. Arratsaldeko
18:00etan hasi eta 20:00ak
bitarte luzatuko da. Herriko
sei baserrietako sagardoa
eskainiko da probatzeko:
Sollanekoa, Buenabistakoa,
Tellerikoa, Zubillagakoa,
Larrekoa eta Zaltzatekoa. San
Pedro egunean etxean gera-
tzeko aitzakiarik ez da, beraz,

aurtengoan ere. 
Gainera, sagardoarekin

batera Aterpea elkarteko
kideek sardinak erreko dituzte
eta Amalur taldeko trikitila-
riak izango dira gurekin bate-
ra giroa alaitzeko asmoarekin
eta bertara hurbiltzen direnak
dantzan jartzeko gogoarekin.

Bertso-saioa
Urtero egiten den San Pedroe-
tako bertso-saioa izango da
herriko patroiaren egunean.

San Pedro jaiak 2010 egi-
tarauaren barnean eta San
Pedro egunean, ekainaren

29an, izango da bertso-saioa
kulturetxeko auditorioan
gaueko 22:30etik aurrera.
Sarrera 5 eurotakoa izango da
eta aurrez hartzea komeni da.
Ekitaldiaren antolatzailea Tta-
kun Kultur Elkarteko Bertso-
Eskola izango da urtero
moduan, helburu jakinarekin,
herriko jaietan ere bertsozale-
tasuna zabaltzeko asmoak
bultzatzen du bertso eskola
saioa antolatzera. 

Aurreko urteetan bezala
aurten ere sei bertsolari izan-
go dira kantuan: Andoni
Egaña, Maialen Lujanbio,

Patxi Etxeberria, Jon Maia,
Ane Labaka eta Amaia Agirre.
Gaiak jartzen berriz, Unai
Muñoa arituko da.

Esan beharrik ez dago goi-
mailako bertsolariak izango
direla kulturetxeko oholtza
gainean, ez dute, beraz, aur-
kezpen handirik behar.

Musika Jalgin
Jaiak girotzen hasteko, kon-
tzertua izango da Jalgi kafe-
antzokian ekainaren 25ean,
ostiralean. Oreindik eta Lau-
roba taldeek joko dute
23:00etatik aurrera. •

Ttakun Kultur Elkarteak,
berriz ere, San Pedro jaietarako
ekitaldi ugari antolatu ditu.
Guztiek izaten dute arrakasta
handia, eta aurten ere horrela
izatea espero da. Prestaketa
lanak aurreratuta daude, eta
eguraldiak laguntzen badu,
guztiok hauetako edozein
ekitalditan primeran pasatzeko
aukera izango dugu.

Jaiei amaiera ederra emateko, ekainaren 29an kulturetxean bertso saioa izango da.
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Sagardoa eta Sardina dastatzea igandean Amalur trikitilari taldeak girotuta. Ez galdu aukera!

Ondo pasa San Pedrotan

Zikiroaren ostean, Laiotz taldearekin dantza egiteko aukera bikaina izango da.
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Asier, Amparo eta Iraide
San Pedroko jaiak asteburura pasatu izana erabaki ona
iruditzen zaigu. Jaiak asteburuan ospatzeak, astean zehar
izatea baino hobe guztiontzat. Urte batzuetan jaiak astele-
hen-ostegun bitartean ospatu dira, eta ez zuten asteburu-
rik hartzen, beraz herritik kanpo lan egiten zutenek ezin
zituzten euren herriko jaiez disfrutatu. Erabaki honekin
herritarrak eta kanpokoak, denak disfrutatu dezakegu
elkarrekin. Beraz, proposamen ona eta zentzudunezkoa
iruditzen zaigu. Asteburuan ospatzeak guztientzako onu-
rak ekarriko ditu. •

Oliva eta Puri
Erabaki ona iruditzen zaigu Udaletik hartutakoa. Gainera,
gure ustez asteburuan ospatzearen erabakia lehenago
hartu beharreko neurria behar zuen. Bestela herritik kanpo
lan egiten zuenak ezin zuen jaiez disfrutatu, eta herritar
guztiei gustatzen zaigu jai giroaz disfrutatu ahal izatea. Eta
are gehiago, ostiralean hastea eskatuko genioke Udalari
hurrengo urterako, egun bat gehiago, disfrutatzeko aukera
gehiago. Guk uste ez dela inor erabaki honen kontran
azalduko, herritar guztiei egiten digu mesede. Asteburuan
denbora libre gehiago baitugu. •

Herritar bat
Herritik kanpo lan egiten dutenek oso
ondo hartuko zuten Udaletik hartutako
erabaki hau, horrela jaiez disfrutatu
ahal izango baitute. Ondo iruditzen
zait asteburuan izateak, denbora librea
edukitzen duen langile gehiago dagoe-
lako. 

Umeak ikastola amaitu dute jada
herriko jaietan, baina askotan guraso-
ak eurekin disfrutatzeko astirik ez
genuen, lanera joan beharra genuela-
ko. Asteburuan izanik gurasoak eta
umeak herriko jaietan elkarrekin ondo
pasatzeko aukera izango dugu. •

Olano
Ondo iruditzen zait. San Pedro eguna jai
izango da, eta gero aurreko asteburua
hatuko du. Hiru egunekin nahiko da
jaiez disfrutatzeko.

Tabernarientzako ere ondo, jende
gehiago hurbilduko baita. Nik uste jende
gazteak ere ondo hartuko duela. Astebu-
rua jai da. San Pedro eguna kenduko
balute orduan ez, baina San Pedro jai
izanik, ondo.

Gazteentzat eta guretzako ere.
Asteartea, asteazkena, osteguna jai iza-
tea baino, hobe asteburua. •

Laura

Gazteentzako, data garrantzitsua dira
San Pedroak. Nire kasuan gainera, San
Pedro egunean nire amaren urtebetetze
da, egun berezia eta inportantea. 

Jaiak oso noizbehinkan izaten dira
asteburuan, eta hori garrantzitsua da,
parrandaz eta egitarauan prestatutako-
az disfrutatzeko aukera izateko. Lasar-
te-Orian badago jende asko herrian
bertan lan egiten ez duena, eta hauen-
tzako asteburuan ospatzeak, disfruta-
tzeko aukera eskaintzen die.  Beste
moduan, bestela...

Ados nago beraz jaien egitaraua
asteburura pasa izanarekin, baina beti
ere San Pedro eguna errespetatu dute-
lako. San Pedro eguna sakratua da nire
familian. •

Luis eta Kari

Oso ondo iruditzen zaigu asteburu-
ko egunekin bat etortzea jaien pro-
grama. Izan ere, egun hauek izaten
baitira herritarrak aisirako denbora
librea ditugun egunak. 

Lasarteoriatar guztiak ez dugu
bertan lan egiten, eta zu lanera joan
behar izatea eta bitartean herrian
jaiak ospatzen egotea ez da batere
atsegingarria. Asteburuan izanik,
jende gehienak libre izango du, eta
disfrutatzeko aukera. •

K a l e a n  g a l d e z k a  

Zer iruditzen zaizu San Pedroko
jaien egutegi aldaketa??
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Maite

Egia esan berdin zait, baina suposa-
tzen dut jende gazteak nahiagoko
dituela egun gehiago izatea parran-
dan aritzeko. Baina aurten egun bat
kentzen badute, hurrengo urtean
egun bat gehitu eta denok kontent. 

Hala ere, jaiak onak baldin badi-
ra nahiz guztia asteburuan bateratua
egon, onak baldin badira hobeto.
Askotan egun asko izaten dira,
baina mamirik gabeko gauzekin.

Aurten horrela artuko dugu. •
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Aldaketak nagusi San Pedro jaietan
Iritsi dira San Pedro jaiak. Aldaketen urtea da oraingoa, ohiturak aldatzeko urtea. Izan ere, 2010eko
jaiak, bihar, ekainaren 26an txupinarekin hasi eta San Pedro egunean, asteartean, bukatuko dira zezen
suzkoarekin. 

Baina hori ez da aldaketa bakarra, San Pedro egun bezperan egiten ziren danborrada, sorgin dantza eta
zikiro afaria, besteak beste, larunbatean egingo dira, lehen bezala festetako lehen egunean, eta umeen egu-
neko haur danborrada, igande eguerdian. Bestetik, azken bi urtetan, jaiei amaiera eman dien Maketa
Lehiaketako kontzertua, asteartean arratsaldeko 20:00etan izango da.

Herriko elkarteek, zein Udalak antolatuta, adin guztietarako milaka ekintza egongo dira lau egun haue-
tan zehar. Haurrentzako parkeak, herri kirolak, txu-txu trena, dantzakiak Isla plazan, gazteen kontzertuak
Andatza plazan... Aurten, gainera, Lasarte-Oriako kaleetan zehar jai giroa zabaltzeko Udalak kaleko ekin-
tza ugari antolatu ditu, esate baterako, kale antzerkiak, mariatxien kalejira edo Oriako txaranga.

Honetaz gain, ohikoa den moduan, Sendoki elkarteak eta Udalak egiten duten omenaldia ospatuko da
San Pedro egunean. Omenduak, 1671an, gure herrira iritsi zen erlijio ordenako kideak dira, Brigitar mojak. 
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Ostirala 25
16:00etan
Kurtso amaierako merendola,
Emakumeen Zentro Zibikoan

18:00etan
Mahai eta mugimendu jokoe-
tako saribanaketa, jubilatuen
elkartean

18:00etan
Saxeofoi kontzertua, Emaku-
meen Zentro Zibikoan

22:00etan
Erketz taldearen ekitaldia,
Manuel Lekuona kultur
etxean.

Larunbata 26

10:00 - 13:00
Kuadrillen arteko Futbol Txa-
pelketaren finalak, Michelin-
go kirol gunean

10:00 - 13:00 
San Pedroko teniseko torneo-
aren finalak, Michelingo kirol
gunean

10:30ean
XXVII. Mosso memorialaren
finala, ISU Leihoak-Izkiña
taberna, Kiroldegian

11:00etan 
Kantujira, herriko kaleetan
barrena

11:30 - 14:00 
Kalejira Oriako Txarangarekin

12:00etan 
Jaiei hasiera emateko, txupi-
nazoa botako da Udaletxetik,
eta Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsa abiatuko da, Oria-
ko Txaranga lagun duela

12:10ean 
Camping Renove kaleko ikus-
kizuna, Trapu Zaharrak kon-
painiaren eskutik, Elizatze
Plazan, Udalaren aurrean

16:00etan 
Calvako txapelketa, Atsoba-
karko zelaian

16:00etan 
Haurrentzako parkea, Isla Pla-
zan

17:00etan 
Zezen-ikuskizuna, Atsobaka-
rren jarritako zezen-eskortan

17:30ean 
Oriako Sorgin-Dantza abiatu-
ko da Oriatik, eta Kale Nagu-
sian amaituko da pregoiarekin

19:00etan 
Biyak Bat elkarteko abesba-
tzaren kontzertua, Brigitata-
rren komentuan

20:00etan 
Moon Space Lunatics kaleko
ikuskizuna abiatuko da udale-
txetik

21:00etan 
Zikiro-afaria, txosnetan

Ondoren,
Laiotz taldearen emanaldia,
txosnetan

23:00etan 
Beteranoen danborrada tradi-
zionala, Oriako Txaranga eta
Eibarko Gastadoreak lagun
dituztela, herriko kaleetan
barrena

00:00etan 
Dantzakiak Nexo orkestrare-
kin, Isla Plazan

01:00etan 
OBKren kontzertua, Andatza
Plazan

Igandea 27
07:00etan 
Bigantxak, Saka ganadu-
etxearenak, Atsobakar auzoan
instalatutako zezentokian

09:30ean
Haurrentzako txirrinda laster-
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keta, Atsobakarreko Ziklo
kros pistan

10:00 - 11:30
Iturberen Omenezko Bola eta
Tokako XXI. Txapelketa,
Michelingo kirol gunean

11:30ean 
Haurren Danborrada Tradi-
zionala, Oriako Txaranga
lagun duela, herriko kaleetan
barrena ibiliko da

13:30ean 
Zo Zongo musikazko ikuski-
zuna herriko kaleetan barrena
ibiliko da

16:30 - 17:30 
Iturberen Omenezko Bola eta
Tokako XXI. Txapelketa,
Michelingo kirol gunean

16:30ean 
Paintball, Atsobakarko par-
kean. Adrenalina hustu nahi
duten 14 urtetik gorakoentzat

16:30 - 20:30 
Puzgarriak, Isla Plazan

17:00etan 
Goitibeherak, Zabaletako
aldapan

17:00etan 
Erraldoiak eta Buruhandiak,
Oriako Txaranga lagun dutela,
herriko kaleetan zehar ibiliko
dira

18:00etan 
Erlojupeko igoera, txosna
gunetik Zabaletaraino

19:00etan 
Kalejira, Viva México gazte-
mariatxiarekin

20:00etan 
Viva México gazte-mariatxia,
Andatza Plazan

20:30ean 
Entre Mujeres antzezlana Lan
eta Lan taldearen eskutik,
Manuel Lekuona kultur etxean

22:00etan 
Herriko taldeen kontzertua,
Andatza Plazan:

Flashback
Zephyr 
Desaster 92

23:00etan 
Dantzakiak Isla Plazan, La
Fania orkestraren eskutik

Astelehena 28
11:00 -13:00 
Haurren Bola eta Tokako Botal-
dia, Michelingo kirol gunean

11:00etan 
Eskuzko pilotako txapelketa-
ren finalak, Benjaminen, A eta
B Alebinen eta Infantilen
kategorietan, trinketean

11:30 - 13:30 
Haurrentzako parke bikaina,
Andatza Plazan

11:30 - 13:30 
Txu-txu trena Donostia Etorbi-
deko autobusgeralekutik abia-
tu eta herrian barrena ibiliko
da

11:30ean 
Erraldoiak eta Buruhandiak,
Oriako Txaranga lagun dute-
la, herriko kaleetatik ibiliko da

13:30ean 
Haurren kalejira, OIa Kaletik
abiatuta, Atsobakarreraino
Oriako Txaranga lagun dutela

14:00etan 
Haurren herri-bazkaria, Atso-
bakarko parkean

15:00etan 
Uretako jolasak, Atsobakarren

16:00etan 
Busti Blai, Atsobakarreko pla-
zetan

17:00etan 
Zaldi-ikuskizuna, Atsobakar-
ko zelaian

16 txintxarri • 2010-06-25 • 874. zk.



�����������	�
��	�������
�����
����
�


�����
��

����
������

	 � 
 � � � 	 � �

���
������

	 � 
 � � � 	 � �

�	�

�������
��������
����
����������������
�������������

�	�

�������
��������
����
����������������
�������������

�	�

�������
��������
����
����������������
�������������

�	�

�������
��������
����
����������������
�������������

�
�������������������������	����
�������������������������	���

20:00etan 
Javier Segarra umorista,
Manuel Lekuona kultur etxean

23:00etan 
Abiba Disco Jaiak, Andatza
Plazan

23:00etan 
Dantzakiak Nuevo Talisman
orkestraren eskutik, Isla Plazan

Asteartea 29
San Pedro

eguna
07:00etan 
Bigantxak, Saka ganadu-
etxearenak, Atsobakar auzoan
instalatutako zezen-eskortan

10:30ean 
Diana, Oriako Txarangarekin

11:00etan 
Meza nagusia, San Pedro
parrokian

11:30ean 
Eskuzko pilota-partidak, jube-
nilen eta 1. mailako seniorren
kategorietan, trinketean

11:30ean 
Erraldoi eta Buruhandien K
onpartsa, Oriako Txaranga
lagun dutela

11:30 - 13:30 
Haurrentzako parkea, Isla Pla-
zan. Emozioak gogoko baditu-
zue, zatozte gurekin jolastera

12:15ean 
Brigitar Mojei omenaldia ,
Udaletxeko Batzar-Aretoan

12:30ean 
Herri-kirolak, Elizatze Plazan,
Udalaren aurrean. Bi aizkola-
riren arteko norgehiagoka,
trontzako probak, egurreko-
ak... ikusi ahalko ditugu

16:30 - 19:30 
Haurrentzako parkea, Isla Pla-
zan

17:00etan 
Haurrentzako bigantxak,
Atsobakar auzoan instalatuta-
ko zezen-eskortan, Oriako
Txaranga lagun dutela

18:00etan 
Sagardo-dastatzea, Villa
Mirentxuko parkean

18:00etan 
Sardina-jatea, Villa Mirentxu-
ko parkean

18:30ean 
Amalur trikiti eta pandero
eskolakoen emanaldia, Villa
Mirentxun

20:00etan 
Lasarte-Oriako Maketen III.
Lehiaketako irabazleen kon-
tzertua, Isla Plazan:

The Backet Beans in

Tomato Sauce Brothers,
Madrilgo taldea 
Arramazka taldea, Lasarte-
Oria Sariaren irabazlea

22:30ean 
Bertso saioa, Manuel Lekuona
kultur etxean, parte-hartzai-
leak:

Andoni Egaña
Maialen Lujanbio
Patxi Etxeberria
Jon Maia
Ane Labaka
Amaia Agirre

Gai-jartzailea: Unai Muñoa

23:00etan 
Su artifizialen bilduma botako
du Zaragozana Piroteknia
famatuak, Atsobakarko parketik

Segidan 
Dantzakiak eta ikuskizuna
Andatza plazan, Fabulosa
orkestraren eskutik.

00:00etan 
Zezen Suzkoaren entzierroa,
Kale Nagusian

Jarraian
Mania Percutoria ikuskizuna,
Udaletxetik aterata

Oharrak
Aldez aurreko salmenta,
ekainaren 21etik aurrera,
18:00etatik 21:00etara
bitartean, Manuel Lekuo-
na kultur etxean:

• Bertsolariak      5 euro
• Javier Segarra   5 euro
• Entre Mujeres (Lan eta

Lan) 5 euro

Gomendioak:
1.- Udalak beretzat erreser-

batzen du programatutako
ekitaldiren bat ezinbeste-
ko kausengatik aldatzeko,
kentzeko edo bertan
behera uzteko eskubidea.

2.- Pertsona guztiei arren
eskatzen zaie kasu egin
diezaietela Udaleko
enplegatuengandik edo
agintaritzako agenteen-
gandik jaso ditzaketen
agindu partikularrei, eta,
bestalde, ez ditzatela

oztopa DYAren lanak, fes-
tetan interbenitu beha-
rrean gertatuz gero.

3.- Parte hartu, ondo pasa-
tu, baina kontuan izan
besteenganako errespetua.

4.- Errespetatu kaleko altza-
riak, lorategiak, kalepla-
zak, etab., lasarteoriatar
guztion eta zerorren one-
rako.

5.- Ez oztopatu ez garbike-
tako lanak, ez zerbitzu
munizipalenak; kontuan
izan zenbaitek lan egingo
dutela, gainerakook feste-
tan ondo pasa dezagun.

6.- Debekatuta dago petar-
doak, suziriak edo antze-
koak saltzea.

7.- Gogorarazten da debe-
katuta dagoela 18 urtetik
beherakoei alkohola sal-
tzea.

8.- Edaten baduzu, ez
ezazu gidatu.
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Lau egunetako egitarau oparoa
Sorgin Jaien eskutik

Egitarau zabala eta oparoa antolatu dute Sorgin Jaien gunean Lasarte-Oriako herritarrek goza-
tu eta sanpedrotan ondo pasa dezaten. Denetarik dago, larunbatean hilaren 26an hasi eta
astearte gauera arte. Gauza berriak ere bai. Lehenengo eta behin, festak gogoz eta indartsu
hasteko, koadrilen jaitsiera antolatu dute, eta herritar guztiak gonbidatu. Bakoitzak bere erara,
kalejiran egingo dute umore onez Andatza eta Sorgin Jaien Gunearen arteko bidea. Kiroldegi
ondoko frontoiaren parean jarriko da aurten Sorgin Jaien gunea eta bertan burutuko dira egi-
tarau honetako ekitaldiak. Larunbatean, kalejiraren ondoren 13:30ean irakurriko dute jaieta-
ko pregoia eta jaurtiko dute txupina aurtengo pregoilariek 36ko gerrako biktimen senideek. 
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Larunbata 26
Kuadrillen eguna

11:30 
Kuadrillen jaitsiera

13:30 
Txupinazoa

14:30  
Bazkaria

16:30 
Olinpiadak (kalejira, aur-
kezpena,...) 

18:30 
Euskal dantza saioa: Gabi-
riko gazteak

21:00 
Zikiro afaria

22:30 
Laiotz

01:00 
Hondarribiko taldea

Igandea 27
Ahaztuak

06:00 
Txokolatada, eguna indar-
tsu hasteko.

12:30 
Entsalada txapelketa eta
sagardo dastatzea. Edozei-
nek hartu dezake parte,
bakoitzak erabili nahi
dituen osagaiak eramango
ditu eta antolatzaileek suak
jarriko dituzte behar izanez
gero erabiltzeko. Txapelke-
tan parte hartuko dutenek
euren entsaladak presta-
tzen dituzten bitartean
sagardoa eskainiko da das-
tatzeko. 

17:00 
Goitibeherak 

18:00 
Kronoeskalada. 18 urtetik
beherakoen kategoria, nes-
kak eta mutilak. Bakoitza-
rentzat saria

18:30 
Antzerki eta dantza ikuski-
zuna

19:00 
Erromeria, Hitzartu eta Tri-
kihots-en eskutik.

23:00 
Kontzertuak:

Danba
Emon
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Astelehena 28
Umeen eguna

6:00 
Txokolatada

11:00 
Pirritx, Porrotx eta Marimo-
totx-en emanaldia

17:00 
Oriako jaitsiera

18:30 
Lokal poteoa

18:30 
Umeen danborrada

19:30 
Bertsolariak

20:30 
DZ karpan

22:30 
Sorkun eta bere taldearen
kontzertua karpan

00:00etatik aurrera 
Karaokea

Ondoren 
musika girotua

Asteartea 29
Greba eguna

Sorgin Jaiak gehiengo sin-
dikalak deituriko greba
deialdiarekin bat egiten du,
eta langilegoari kalera ate-
ratzeko deia luzatu.

15:00 
Txosna irekiera

16:00 
Lanpostuaren bila (altxo-
rraren bila)

18:00 
Gehiengo sindikalak anto-
laturiko manifa. Txosnak
19:00 bitartean itxita egon-
go dira

19:00 
Mus txapelketa

23:00 
Bertsio gaua 

2010-06-25 • 874. zk. • txintxarri 19

J aien hasierari garrantzia
eman nahi diote Sorgin
Jaien antolatzaileek eta

aurten lehen aldiz koadrilen
jaitsierarekin hasiko dituzte
sanpedroak. Jaien lehen egu-
nean goizetik herria kalera
ateratzeko deia luzatu dute
Sorgin jaietakoek. 

Kalejira Andatza plazatik
abiatuko da goizeko 11:30ean
eta Sorgin Gunean, Kiroldegi-
ko frontoi ondoan amaituko
da. 13:30ean, botako dute
36ko gerrako biktimen seni-
deek txupina eta ondoren aur-
tengo pregoia irakurriko dute.  

Bazkari herrikoia, gutxi gora-
behera 14:00etan, hasiko da
Sorgin Jaien gunean eta ondoren
egingo dira herrien arteko olin-
piadak. Gabiri, Lizarra, Añorga,
Zabaleta eta Lasarte-Oriako tal-
deek hartuko dute parte Olin-
piada herrikoi hauetan. 

Lizarra eta Gabiri
Aurtengo Sorgin Jaiak batzor-
deak gonbidatu dituen herriak
Lizarra eta Gabiria izango
dira. Iaz Bizkaitarrak gonbida-
tu zituzten, Abadiñokoak eta
aurten Gipuzkoa eta Nafarro-
akoen txanda izan da. Olin-
piadetan parte hartzearekin
batera, Gabiriko gazteek eus-
kal dantzak eskainiko dituzte
larunbat arratsaldean. 

Umeentzat urtero bezala,
ekitaldi nagusia Pirritx, Porrotx
eta Marimototx-en emanaldia
izango da eta aurtengo berri-
kuntza, haurren danborrada. 

Baltsen Oriako jaitsiera,
goitibehera jaitsiera eta Zabale-
tara krono igoera ere burutuko
dira, urtero bezala. Aurten Sor-
gin Jaien gunetik abiatuko da
txirrindulari proba, eta berri-
kuntza, hiru mailatan banatu
dutela. Aurten sariak izango
dira 18 urtetik beherako eta
emakumezko onenentzat ere. 

Sorgin Jaien gunean ez da
jarrera sexistarik edo xenofo-
borik onartuko, iaz martxan
jarri zen protokoloa manten-
duko da eta erasoen aurrean,
neurriak hartuko dira. •

Larunbateko
koadrilen
jaitsiera da
berrikuntza
nagusia
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Kanta alaia egin du Tri-
kihots Lasarte-Oriako
laukoteak, Sorgin Jaie-

tan kantatu eta dantzatzeko. 
Igandean, ekainaren 27an

Hitzartu eta Trikihots taldee-
kin erromeria izango da Sor-
gin Jaien gunean arratsaldeko

20:00etan hasita, eta orduan,
eskainiko du Trikihots taldeak
abestia zuzen zuzenean. 

Dena den, bestela ere
izango da San Pedro jaietan
txosna eta tabernetan Tri-
kihots taldearen doinu alaia-
rekin dantzatzeko aukera.  •

Sorgin abesti berria estreinatuko da
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Edabe majikoaren usaiak
piztu dizkigu juergarako nahiak

gaindituz inkisizio garaiak
goza ditzagun Sorgin Jaiak.

Izan nahi nuke sorgina, aztia
ilargipean bihurtuz piztia

dantzan igarotzeko gau guztia
atera arte eguzkia.

Sasi denen gainetik
ta lainoen azpitik

herriarentzat herritik 
aupa mutil ta neska
gauza hobetik ezta

beraz has dadila festa!

Akelarrean triste zabiltza zu
norbaiten falta sumatzen al duzu?

barroteei eman behar diegu su
ez daudenentzat mila musu.

Eguzkilorez jantzi da Lasarte
ez egon txozna gunetik aparte
eta hara hurbiltzen bazerate

ezetz joan bukatu arte!

Sasi denen gainetik
ta lainoen azpitik

herriarentzat herritik
aupa mutil ta neska
gauza hoberik ezta

beraz has dadila festa!!  

Trikihots taldeko kideek igandean hilaren 27an joko dute Sorgin Jaien Guneko erromerian arratsaldeko 20:00etatik aurrera.
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Sorgin Jaien antolatzaileek erabaki dute aurten jaieta-
rako abesti berri bat sortzea, aurrekoa, duela zortzi
urtekoa zela, kontuan izanik. Trikihots-i eskatu eta
herriko  talde honek jarri dio musika Ane Labaka bertso-
lariak idatzitako letrei. “Sasi guztien gainetik eta laino
guztien azpitik” festa egiteko gomendioa luzatzen du
abestiak, “aupa mutil eta neska, gauza hoberik ezta”. 

Lasarte-Oriako Trikihots taldeak jarri die musika Ane Labakaren hitzei
Doinu eta letra alaia sortu dute Sorgin Jai alai batzuei dagokion moduan 

Trikihots Lasarte-Oriako musika taldeak egin du 
Sorgin Jaien abesti berriaren musika 

eta Ane Labakarenak dira hitzak: 
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TXINTXARRI

Langileriarentzat murrizketak
ekarriko dituen Jose Luis Rodri-
guez Zapateroren lan errefor-
ma berria bertan behera uzteko
eskatuz ekainaren 29an Hego
Euskal Herrian greba orokorra
egiteko deia luzatu du euskal
gehiengo sindikalak, ELA, LAB,
ESK, STEE-EILAS, Hiru eta
EHNE sindikatuek, alegia eta
CNTk ere bat egin du deialdia-
rekin. Dena den, sindikatuek
kontutan izan dute Lasarte-
Oria festatan dela, eta grebak
San Pedro Egunean eragingo
lituzkeen ondorio eta eragoz-
penak saihesteko deialdia alda-
tu eta ordu betez gelditzeko
proposatu diete dendari eta
tabernariei.   

Sindikatuek, “Jaietan ere
elkartasuna eta salaketa” izen-
buruarekin argitaratu duten
oharrean adierazten dute,
greba deitu duten sindikatuek
jaietako egun nagusian honek
izan ditzakeen eraginak
saihestu nahi dituztela. Sindi-
katu hauek argi dute langileen

galerak ostalari eta merkata-
riak ordaintzen ari direla eta
beraz, “ez litzateke zuzena
ostalaritza eta merkataritza
kaltetzea aipatu egunetan”. 

Ordu beteko greba
Horregatik diote, “ostalaritza
eta merkataritzak bizi duen
egoera zailaz jakitun eta
Lasarte-Oriako jaietako egun
handian gehiegizko kaltea
saihestearren gonbidatzen
zaitugu zure elkartasuna eta
salaketa adieraztera ekainaren
29ko greban zure establezi-
mendua ordu bete itxiz,
18:00etatik  19:00ak arte”.
Beraz Sorgin Jaien gunetik
arratsaldeko 18:00etan abia-
tuko den manifestazioak irau-
ten duen bitartean ixteko
eskatu dute sindikatuek soilik.

Sindikatuek argi dute,
onartzen ari diren eta laster
indarrean izango diren neu-
rriek gizartean eta lan baldin-
tzetan murrizketak ekarriko
dituztela eta sektore orori
bete betean eragingo diotela,
baita oinarrizko kontsumoari

ere: denak kaltetuko dituzte
eta erosteko ahalmena apal-
duko da. “Oso garesti ordain-
tzen ari gara gutxi batzuen
diruzalekeria eta horrexegatik
eskatzen dizuegu elkartasuna
azal dezazuen”. 

Laguntzarik ez langileari
Diru publikoa banketxeei
eman zaien bitartean langi-
leen baldintza kaxkarrak sala-
tzen dute sindikatuek:
“Behartsuenak, langileak,
pentsiodunak, merkataritza
txikia, ostalaritzako autono-
moak... une zailak bizitzen
ari dira. Gizartearen gehien-

goa nork bere ahaleginez
bizitzeko aurrera ateratzen
duen jendeaz osatua dago.
Gaur egungo egoeran, milaka
pertsonek galdu dute lana,
edo bestela, baldintza kaska-
rragoetan egin behar izango
dute lan. Pentsioek eta solda-
tek behera egin dute, iraizpe-
na merkatu da, lan baldintzek
okerrera egin dute, baina,
hala ere, BEZak gora egin du,
argindarra garestitu da... Espe-
kulatzaileek, bankuek, finan-
tza erakundeek eta klase
pribilegiatuek eragin zuten
krisia; diru publikoarekin ban-
kuak erreskatatzen eta onbi-

deratzen dira, baina ez langi-
leriarentzat, ez eta zuretzat
ere, ez dago erreskaterik
edota laguntza publikorik.
Alderantziz, langileria ari da
ordaintzen krisialdia” salatu
dute sei euskal sindikatuek.

Guzti honengatik eta osta-
laritza-merkataritza ere krisia-
ren eraginak jasaten ari dela
kontuan harturik, Lasarte-
Oriako egun handian, San
Pedro egunean, denda eta
tabernak zabalik izango dira
arratsaldeko 18:00ak arte eta
19:00etatik aurrera ere bai.
Sindikatuek ordu bete ixteko
erabakia hartu dute. •

Ekainaren 29an Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta
Nafarroan, Greba Orokorra egiteko deia zabaldu dute
ELA, LAB, ESK, STEE/EILAS, Hiru eta EHNE sindika-
tuek, baina sindikatu hauek ez dute jaietan den Lasarte-
Oriako herrian eragozpenik edo okerrik eragin nahi eta
herritarrek festatan jai egun nagusiaz gozatzeko aukera
izan dezaten, dendari eta tabernariei proposatu diete
ordu betez ixteko arratsaldeko 18:00etatik 19:00etara
bitartean. Hain juxtu 18:00etan Sorgin Jaien gunetik
manifestazioa aterako da Madrileko Gobernuak burutu
nahi duen lan erreforma berria salatzeko. 

Jaiak ordu beteko greba egingo du

Sindikatuek onartu egin dute Lasarte-Orian San Pedro egunean denda eta tabernek ordu beteko greba egitea.

Greba egiteko deia luzatu duten sindikatuek eragozpenik ez dute sortu nahi
San Pedro egunean ordu betez ixteko proposatu diete tabernari eta dendariei



Akordeoia jotzen aitak
bultzatuta hasi zen,
gustuko zuela ikusi eta

Jose Antonio Mercerok sortu-
tako Zero Sette orkestran hasi
zen. 1989an, Mercerok
zuzendari lanak uztea eraba-
ki eta Elias Goikouriak hartu
zuen bere lekua. Hogei urte
pasa dira geroztik, horregatik
Eliasekin bildu gara urte
hauetako errepaso bat egin
eta San Pedro jaiei buruz hitz
egiteko.

Jose Antonio Mercerok
1987an martxan jarri zuen
orkestra eta 1989an, zuzen-
dariak uztea erabaki zuen...
Guk instrumentu guztiak
genituen eta denon artean
aurrera egitea erabaki
genuen. 

Norbaitek egin behar
zituen zuzendari lanak eta ni
jarri nintzen ideia askorik
izan gabe. 

Nolakoa izan zen hasiera?
Zaila izan zen, oso gogorra
niretzat, musika-kultura gutxi
nuelako.

Baina ez nuen abestiak
lortzeko zailtasunik, Mercerok
moldatutako abestiak genitue-
lako. Gainera, bere alabare-
kin harremanetan jarri eta
partitura gehiago eman zizki-
gun, batzuk gerora nire alda-
ketaren bat izan dutenak.

Beti abesti berak ez jotze-
ko, errepertorio berri bila hasi
ginen.

Zuzendari lana, ez da lan
makala. Zure kasuan, abes-
tiak moldatu behar dituzu
akordeoirako, ezta?
Abesti berria dagoenean,
entzun egin behar dut, parti-
turak aurkitu, moldatu. Loal-
diari orduak kentzea da.

Baina zortea dut, horreta-
rako taldeko kideen laguntza
dut. Doinuak aukeratzen eta
bertsio egokia aurkitzen

laguntzen didate, gero nik
moldaketa egiten dut. Beti
ere, jatorrizko doinua eta
akordeoi orkestrak duen
soinu-ezaugarriak kontuan
izanik.

Zein da Zero Setteren arra-
kastaren sekretua?
Gure arrakastaren %95a aste-
ro egiten dugun lana da. Lana
ez da kontzertuan egiten,
astero egiten da entsegutan.
Lan jarraitua da. 

Horretarako, egitaraua
aurretik prestatu behar da,
zenbait hilabetetako aurrei-
kuspenarekin. 

Orkestran hasieran guztiak
Lasarte-Oriakoak ziren, zein
da egungo egoera?
Lehen orkestra herriko jen-
deak osatzen zuen. Mercerok
zuen akademiako jendea zen
eta akordeoi jole ugari zego-
en herrian. 

30 partaide baino gehiago
izan dira noizbait orkestran,
egun hogei bat gara. Tamalez,
gero eta akordeoi ikasle
gutxiago dago. 

Deba, Elgoibar, Mendaro,
Andoain, Usurbil, Hernani,
Urnieta, Donostia eta herriko
jendea dago egun taldean. 

Jende berria etorri da eta
taldearen alde egin dute. 

Oso harro nago horrelako
akordeoi taldea zuzentzeaz
eta batez ere, akordeoi jole
profesionalak ez direnen tal-
dea 23 urtez mantendu dela-
ko eta kalitatezko lana
eginez. 

Hala ere, gonbita egiten
diet eremuko akordeoi joleei,
asteazkeneko entsegutara hur-
bildu daitezen taldea ikustera.

Zure zuzendaritzapean lehia-
keta askotan parte hartu du
orkestrak...
Lehiaketak bi ahoko ezpata
dira. Prest joan behar zara,
zein estilotako lehiaketa den

jakin, derrigorrezko obra
dagoen jakin...

Ausartak izan ginen eta
zuzendari bezala bi urte nera-
matzala, Madrilgo Reina
Sofiara joan ginen eta gure-
tzat sorpresa ederra izan zen
irabaztea.

Horren ostean, hainbat
sari lortu ditugu, Torrelavega-
koa behin baino gehiagotan,
atzerriko zenbait...

Horretaz gain, kontzertu
ugari eskaini ditu orkestrak...
Baina bolada txarrak ere izan
ditugu. Hainbesteko lana egin
eta kontzerturik ez eskaintzea
ez da ona taldearentzako.

Aurten, esate baterako, lau
eman ditugu eta kontent
gaude. Izan ere, 2009an,
Lasarte-Oriatik aterako ez
ginela pentsatzen baikenuen. 

Zortea izan dugu, Zuma-
rragan, Leonen eta Elgoiba-
rren kontzertuak izan ditugu

eta Alkoholiko Anonimoen
jaialdian parte hartu dugu. 

Leongo kontzertuan, adibi-
dez, 500 pertsona bildu ziren
gu entzuteko eta sarrera
ordainduz. Eta horrek ematen
du lanean jarraitzeko gogoa.

Akordeoi jaialdia martxan
jarri zenuten eta errotzen
doan jaialdia da, ezta?
Hortaz ere, harro nago. Izan
ere, deigarria da, Lasarte-Orian
akordeoi jaialdia sortzea. 

Udalaren laguntzaz noski.
Haien laguntza ekonomikorik
gabe ez litzake posible izango.
Lan handia da guztia antolatu
eta taldeak ekartzea.

Jaialdia herriarentzat eta
akordeoiarentzat publizitatea
da. Era honetako jaialdi gutxi
dago. 

Gure esku balego, jaial-
diak urte askoz mantenduko
genuke, baina ez dakigu noiz
arte egin ahalko den.

Herriko beste elkarteekin lan
egiten duen taldea da Zero
Sette Orkestra...
Bai, horrela da. Leonen, esate
baterako, Amaia Caballeroren
dantzariak izan genituen
laguntzaile . 

Erketz eta Albokarekin
batera behin baino gehiago-
tan lan egin dugu. 

Norbaitek egin behar zituen
zuzendari lanak eta ni jarri

nintzen ideia askorik izan gabe
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“Niretzat Zero Sette akordeoi
orkestra bizi erdia da, edo gehiago”

Hogei urte egin ditu Elias Goikouriak Lasarte-Oriako Zero Sette akordeoi orkestraren zuzendari bezala.

22 txintxarri • 2010-06-25 • 874. zk.

�
�
�
�
�
�
�
�
 
�
!
�
�

"
�
�
�

�
!
�
�
#
�
�

2����3��3�����1������� !�%�5�#)#5""

�����������
�������������

�	���
���
����������������������

��� ����� � �
�!������"����

�
��������
�

�������	����
�
��������
�

�������	����

�����������	�������������	��

����
�����

�

����
���

����	
���

�������������������
�����������������

������
��� �

Elias Goikouria / Zero Sette akordeoi orkestrako zuzendaria

“

Arg.: J. Zatarain
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Herrian maiz egin ditugu
gauzak elkarrekin, baina
badago jendea oraindik eza-
gutzen ez gaituena. Lehenen-
go aldia uste dut, Manuel
Lekuona kultur etxeko inaugu-
razioan izan zela, orduan egin
zen lehenengoz Eusko Irudiak. 

Hogei urte hauetan, milaka
bitxikeri izango dituzu gogo-
an, ezta?
Oroitzen ditudanetik, aben-
duaren 28 batean, Inuzente
egunean gertatutakoa da bat.

Egun horretan bi kontzertu
genituen, goizean kultur etxean
eta arratsaldean, Artzai Onaren
katedralean, ehungarren urteu-
rrena ospatzen zelako. 

Goizeko kontzertuan,
Juantxiren laguntzaz, pape-
rezko panpina jarri zidaten
bizkarrean.

Orkestra zuzentzera atera
eta jendea barrezka hasi zen.
Nik ez nion garrantzirik
eman. 

Lehenengo abestiari hasie-
ra eman eta beste zerbait
jotzen hasi ziren. Ni mozten
saiatu nintzen, ez nekien zer
egin eta bat batean inuzen-

teen doinua jotzen hasi ziren. 
Ama atera zen lore-sorta

ematera. Gaixoak oso gaizki
pasa zuen.

Aurki, Orkestraren 25. urteu-
rrena ospatuko duzue. Hasi
al dituzue prestaketak?
Batzorde bat dago horretan
lanean. Ez dakit zer egingo
den zehazki, asmo asko ditu-
gu. Izan ere, 25 urte edozein
taldek ez ditu egiten.

Hogei urte bete dituzu. Etor-
kizunari begira, beste horren-
beste egingo al dituzu?
Oso zail da hori erantzutea.
Baina taldekideek akordeoia
jotzen jarraitu nahi dutela
erakusten badidate, nik ahal
dudan guztia egingo dut tal-
deak aurrera egiteko. 

Garrantzitsuena ez da
zuzendaria, garrantzitsuena
taldea da eta honekin aurrera
jarraitzea. 

Niretzat orkestra bizi erdia
da, edo gehiago. Momentu
batzuetan kezkak sortzen
zaizkizu, besteetan “ezin dut
gehiago” esateko gogoak jar-
tzen zaizkizu, baina badago

jendaurrera egitea nahi duena
eta nik ere haiekin bat egiten
dut momentu horietan. 

Azkenean, indarren bate-
ratzea da. Zuzendariak talde-
rik gabe ez du ezer egiten eta
taldeak zuzendaririk gabe ere
ez. Oreka bilatu behar da eta
guztiak alde batera egin.

Orkestrak jarraitu behar

du, abesti berriak prestatzen,
gauza berriak egiten...

San Pedro jaietan omenal-
dian jotzen du orkestrak... 
Lehen, kontzertua ere eskain-
tzen genuen. Egun omenal-
dian gaude bakarrik. 

Urtero, obra berak jotzen
ditugu, jendea sartzean kaleji-

ra eta amaieran, Lasarte-Oria-
ko ereserkia. 

Horretaz gain, omenduak
gustuko duen doinuren bat
ere jotzen dugu. Horretarako,
omenduaren gertuko norbai-
ten laguntza dugu.

Jaiekin jarraituaz, San Pedro-
etan parte hartzen duzu,
ezta?
Ni lasartearra naiz. Beno, egia
esan, Donostian nagoenean
lasartearra naizela diot eta
Lasarte-Orian nagoenean
donostiarra. 

Helduen danborradako
batzordeko kide naiz eta
jotzen ateratzen naiz. Danbo-
rradako afarian parte hartzen
dut. Era honetara, kide guz-
tiak batu eta taldea egiten
saiatzen gara. 

Horretaz gain, jaietan
parte hartzen saiatzen naiz,
herritik bueltaxka bat eman,
ekintzak ikusi, etab.

San Pedro eguna era modu
berezian bizi al duzu?
Bai, etxean egun berezia da.
Nik jai hartzen dut eta ahal
dudan gauzetan parte hartzen
dut. 

Goiz esnatu, omenaldian
parte hartu, gurasoen etxean
familia guztia bildu eta baz-
karia egin. 

Egun handia da. Gurasoak
ez dira lasarteoriatarrak,
baina hori erakutsi digute. •
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Jaietan ahal duen guztian parte hartzen du. Danborradan jotzen du, adibidez.

Garrantzitsuena ez da
zuzendaria, taldea da eta

honekin aurrera jarraitzea
“
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NEREA EIZAGIRRE

Mezu bat, bizipen bat,
sentsazioa baten...
adieraztea, hori da,

Arramazka taldeak bere musi-
karen bitartez egin nahi
duena. Aurki kalean izango
dute bere lehenengo diskoa.

Zer da Arramazka? 
Aitzol- Arramazka musikari
bezala gure ibilbidearen gara-
pena izan da. Karratua borobila
da proiektuaren aurrerapauso
naturala.

Nolakoa izan zen hasiera?
Aroa- Hasiera oso esperimenta-
la izan zen. Hatortxun jo
genuenean ez genuen izenik,
Karratua borobila da izenarekin
aurkeztu genuen geure burua. 

Musika egiteko eta gozatze-
ko gogoz ginen, eta horretara-
ko prest zegoen lagun taldea
bildu genuelarik, horri ekin
genion buru-belarri. Gustura
ari gara.

Urte beteko lanaren ostean,
diskoa grabatu duzue, ezta?
Ai.- Prozesua bizia izan da,
apirilean hasi ginen grabatzen

eta ekainaren erdialdera
amaitu dugu, hainbat
buruhausteren ondoren; estu-
dioko arduradunari ordena-
gailua matxuratu zitzaion eta
prozesua hilabete atzeratu
behar izan genuen, K estu-
dioa Iruñean dagoelarik, hara
joan etorrika-ibiltzea...gogor
bezain aberasgarria izan da. 

Abestiak prest zeuden, eta
kide aldaketak izan genituen
taldean. Baxu joleari Williri
beste talde batekin, Laiarekin,
jotzeko aukera sortu zitzaion
eta baxujole gabe geratu
ginen. Musika eskolatara dei-
tzeari ekin genion eta Isra,
Alegiko baxu jolearekin
lanean hasteko aukera sortu
zitzaigun. 

Pizgarria izan zen taldea-
rentzat. Lanerako gogo han-
dia duen gaztea da, musika
gure moduan sentitzen
duena, edozer gauza egiteko
prest dagoena.
Ar.- Musikalki oso txukuna
gainera.
Ai.- Diskoa orain arteko bide
guztien bateratzea izan da.
Oso gustura grabatu dugu eta
irrikaz gaude uztailaren 1ean
eskuartean izateko.

Nola sortu zen diskoaren
ideia?
Ai.- Hasieran, taldearen fun-
tzionamendurako, genituen
lau abestiak grabatzea ona
izango litzatekeela pentsatu
genuen, grabaketa etxera era-
man eta kantak landu ahal
izateko.
Ar.-Hainbat tokitara bidaltze-
ko ere behar genituen. Bar-
tzelonako Euskal Etxean,
esate baterako, zer jotzen
genuen jakiteko zerba it eska-
tu ziguten. Gero sortu zen
diskoaren ideia.
Ai.- Abesti horiek grabatuak

izaki, jendeari entzuteko
eman eta interneteko atarian
jarri genituen edonoren esku-
ragai. Jende asko sartu zen
entzutera, erantzuna oso
positiboa izan zelarik.

Honen ondoren eta 10
kantutako errepertorioa sortu
genuela ikusita, besteak gra-
batu eta lan luze moduan
aurkeztea erabaki genuen.

Sorkuntza prozesua aipatu
duzue, nolakoa da Arramazka
taldearena?
Ai.- Letrak normalean Aroa-
ren esku izaten dira. Musika

sorkuntza prozesua, Goiku
eta nire artean egiten dugu.
Besteen lana hori janztea iza-
ten da, osatzea.

Eta nolako hizkiak dituzte
zuen abestiek?
Ar.- Hurbil sentitzen ditudan
gaiak, barrua mugitzen didate-
nak... azaltzen saiatzen naiz. 

Hitzekin jolastea gustuko
dut eta egoera bat ez dut
modu esplizitu batean azal-
tzen. Jolastea, metaforak era-
biltzea atsegin dut, hizkuntzak
ematen dituen hitz jokorako
aukerak erabiltzea.

2009an, Hatortxu Rock jaialdian Karratua borobila da beza-
la aurkeztu zuten beren burua, baina Aroa eta Aitzol anai-
arrebek orduan azaldu ziguten moduan proiektu berri bat
zen. Proiektu berri hori, Arramazka, aurrera atera eta urte
beteko lanaren ostean osatu duten diskoa aurkeztuko dute
laster. Beraiekin solasaldia izan dugu eta diskoari eta beste
hainbat gairi buruz aritu gara.

Arramazka Lasarte-Oriako taldearen
diskoa laster izango da kalean

Arramazka taldearen disko berria aurki da kalean.Asteartean, 20:00etan, Isla plazan abestiak entzuteko aukera egongo da.

Lasarte-Oria saria eskuratu dute herriko maketa lehiaketan eta herriko festetan musika
emanaldia eskainiko digute, hilaren 29an, zehazki arratsaldeko 20:00etan Isla plazan.

Donostiako por-rock lehiaketako finalean aritzeko  ere sailkatu da herriko taldea
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Abesti guztiak edonorenak
egitearen magia hori asko gus-
tatzen zait. Abstrakzioarekin,
esaldiei bi zentzu emanez edo
eta ironia erabiliz.
Ai.- Idazteko era kriptikoa
baina zuzena da. Adierazi nahi
duguna, ez da askotan besteek
ulertzen dutena. Ez ditu gaiak
esplizituki aurkezten, era abs-
traktuago batean baizik.
Ar.- Nolabait ere poetikoa-
goa, metaforak etab. landuaz.

Grabazioa eta ekoizpena zuen
esku joan al da?
Ai.- Alberto Porresen Iruñeako
estudioan grabatu dugu diskoa.
Alberto soinu arkitektoa da,
urte asko daramatza lanean eta
Nafarroako talde gehienak
bere estudiotik paseak dira,
Kerobia, Hesian, Barricada...

Oso soinu txukuna atera
digu, gure lehentasuna hori
zelarik, soinu aldetik lan txu-
kun bat grabatzea. 

Honen osteko, ekoizpen
lana, Goiku eta bion esku
egon da. 

Asteak daramatzagu hone-
tan. Hainbat entzunaldiren
ostean, hurrenkera egokia
topatu dugulakoan gaude, eta
oraintxe bertan Iruñeako Copy-
sanen izango da gure lehen
lana kopiak egin eta egin! 

Uztailaren 1a jo dugu lana
kaleratzeko eguntzat. Inongo
jabetza eredurik gabe kalera-
tuko dugu lana, sorkuntza era
unibertsal eta herrikoi batean
ulertzen dugulako.

Kontzertuak ere eskaini ditu-
zue, grabazioarekin batera...
Ai.- Horrela da. Astebururo
nonb aiten jotzen dihardugu,
astean zehar diskoaren zehaz-
tapenak erabakitzeko biltzen
gara, entseatzeko...urte mugi-
tua izan da musika aldetik
2010. hau guretzat.

Urte hau definitzeko hitza
Arramazka da, urte honetan
egin duguna hori izan da.

Ar.- Ez da berdina, kontzertua
edonon eman eta etxera joa-
tea edota, azken hilabetetako
moduan, ia astebururo kon-
tzertua izatea. 

Horrek asteburu osoa tal-
dekoekin makinatzen, gauzak
prestatzen egotea esan nahi
du, berriro jam sesioak egin,
udan entseatzeko geratu, etab.
Taldea kuadrilaren pareko
fenomeno bat bihurtzeraino.

Zuen abestietako bat Panop-
tikoa Antzerki eta dantza
astean erabili zuten...
Ar.- Poz handia sortu digun
esperientzia izan da dantza
taldeak gure abestietako bat
erabiltzea. 

Emanaldia ikustera joan
eta hamabi gazte gure abesti
batekin dantzan ikustea
momentu ahaztu ezina izan
zen. 

Eskerrak eman nahi dizkie-
gu lan honetan aritu diren
gazte guztiei eta hauek bide-
ratzen aritu den Maider Oiar-
tzabali. 

Gainera, herriko jaietan
emango dugun kontzertuan,
Panoptikoa kantua zuzenean
eta dantzaz lagunduta ikuste-
ko aukera izango duzue ber-
taratuko zareten guztiek.

Guzti honez gain, maketa
lehiaketa ezberdinetara aur-
keztu duzue zuen eskaintza...
Ai.- Lehenengo aukera Euskal
Herria Zuzenean jaialdiko
maketa lehiaketa izan zen.
Jaialdian parte hartzeko auke-
ra moduan ikusi genuen eta
lau abestiak bidali genituen. 

Horrekin batera, Donostia-
ko maketa lehiaketa ere garai
berean zenez, hara ere aur-
keztu genituen kantuak.
Lasartekoa apurtxo bat beran-
duago izan zen. 

Donostikoan finalean sartu
gara eta hemengoan herriko
saria irabazi dugu, beraz, gus-
tura!

Zer suposatzen du herriko
sariak Arramazkarentzat?
Ai.- Ekonomikoki, diskoa gra-
batzeko erraztasun bat izan
da. Lasarte-Orian zeuden tal-
deak ikusi eta saria etxeratze-
ko aukera genuela ikusi
genuen. 

Herriko taldeek beren
proiektu puntualak aurrera
ateratzeko modu egokitzat
jotzen dugu honelako lehia-
keten dinamika, baina Lasar-
ten dagoen kultur eta zehazki
musika sorkuntzari errepara-
tuz, uste dugu askoz eragin-
korragoa litzatekeela diru hori
proiektu integral batean era-
biltzea, denon onurarako
izango den zerbaitetan. 

Adibidez, hainbeste urte-
tan eskatzen ibili arren,
herrian oraindik ez dago tal-
deek entseatuko duten azpie-
gitura txukunik, herrian
antolatzen diren musika jaial-
diak ez dira laguntzen... uste
dugu Lasarten badela musi-
kan inbertitzen den dirua era
emankorragoan kudeatuko
lukeen musikari taldea. 

Hau horrela zergatik ez
den gertatzen beste batzuei
galdetu beharko diezu, guk ez
baitugu ulertzen.

Diskora bueltatuz, aurkezpe-
na egingo al duzue?
Ai.- Diskoko doinuak entzute-
ko aukera 29an Isla plazan
izango den kontzertuan izan-
go duzue.

Beraz hemendik, aurrera dis-
koaren aurkezpena, kontzer-
tuak...
Ai.- Deituz gero, gu jotzeko
prest. 

Hasiera batean diskoa gure
inguruan mugitzen saiatuko
gara, inguruko herrietan etab.
Gure emanaldietan ere esku-
ragai izango dituzue, hala
nola, Trinitate Plazan uztaila-
ren 10ean, Araian 17an...
interneten dugun atarian
www.myspace.com/arramaz-
ka, lana doan eskuratzeko
aukera izango du hala nahi
duenak. 

Horretan arituko gara
udara osoan zehar, musikare-
kin gozatu eta Euskal Herriko
bazterrak ezagutuz! •
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Multimusikaleko aurkezpen kontzertua eskaini zuen Arramazka taldeak Jalgi tabernan.
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Urte hau definitzeko hitza
Arramazka da, urte honetan
egin duguna hori izan da
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Ion
Zorionak!! Ea elkarrekin
beste pelikula bat ikustera
joaten garen laister. Julen
eta Xabaten partez.

Ion eta Naiara
Naiara eta Ion, zorionik beroenak zuen ezkontzagatik!!!!
Ea ondo-ondo pasatzen dezuen hurrengo larunbatean,
eta gu zuekin ere. Muxurik potoloena familia guztiaren
partez.

Lurdes
Mila zorion eta mila muxu
izeba! Beste patata tortila
batekin ospatuko dugu!
Julen eta Xabat, zure piratak

Zorion-agurrak

Natalia
Zorionak printzesa! Txo-
kolatezko bost muxu
goxo familiaren partetik.

Olatz
Zorionak zure 3. urtebe-
tetzean famili guztiaren
partetik. Muxu pila bat.

Juan Mari
Zorionak zure gurasoen
partetik. Bazkaria zure
kontu!

David
Zorionak zure sema eta
emaztearen partetik.
Muxu handi bat. Oso ondo
pasa zuren egunean.

Markel
Zorionak Markel eta txo-
kolatezko muxu handiak
famili guztiaren partetik.
Muuuuua.

Irati
Zorionak zure etxekoen
partetik. 7 muxu handi San
Pedro egunean zuretzako.

Oharrak
Goiegi Ibarreko
zozketarako eskaerak
Datorren uztailaren 6an etxe-
bizitzen eskatzaileen erregis-
troan izena emateko epea
amaitzen da, Goiegiko Ibarra
promozioko zozketan parte
hartze aldera. Hau da, aipatu-
tako zozketan sartuko dira
martxoaren 15aren eta uztaila-
ren 6aren artean izena eman
duten pertsona guztiek.

Hala ere, erregistroak
zabalik jarraituko du eskaera
gehiago egiteko eta, modu
horretan, uztailaren 6tik aurre-
ra jasotzen direnak hurrengo
promozioetarako hartuko dira
kontuan.

Sorgin Jaietako materiala
Sorgin jaietako materiala sal-
gai, asteartero, ostegunero
larunbatero Okendo parean,
Geltoki kalean. Zapiak dago-
eneko salgai daude.

Txakur-hezkuntzako lantegia
Sanitateko Departamentuak
txakur-hezkuntzako lantegia
antolatu du. Doako lantegi
honek bi atal izango ditu,
bata teorikoa, uztailaren 8an
kulturetxeko hitzaldi aretoan
eskainiko dena eta beste
praktikoa, uztailaren 9an ,
Atsobakarko zelaian, txakur-
komunaren ondoan egingo
dena. Lantegi horretan parte

hartu nahi duten herritarrek,
aldez aurretik eman behar
dute izena, Sanitateko Depar-
tamentuaren 943 376 055
telefonora deituz.

Udako klaseetan izena
ematea
Zitek Akademiak jakin araz-
ten du, uztailak 5an, udako
klaseak hasten direla. Izena
ematea astelehenetik ostirale-
ra 10:30etik 12:30era egin
daiteke.

Udako ikastaroetan izena
ematea
Kirol Zerbitzuak jakin arazten
du, heldu, zein umeentzako
udako ikastaroetan izena ema-
teko epea ekainaren 7an ireki
zela. Informazio gehiago esku-
ratzeko edo izena emateko bi
aukera daude, kiroldegiko
bulegora hurbildu, goizeko
10:00ak eta 12:30ak artean
edo 17:00-19:00etara, edo
943 376 182 zenbakira deitu.

Mendigorriara doazenen-
tzako oharra
Bizikletak uztailaren 2an,
16:00etan Hipodromoaren
ondoko aparkalekura eraman
behar dira. Bide batez gogora-
tu, bakoitzak bere mahai tres-
nak ere eraman behar dituela.
Zalantzarik izanez gero, 943
371448 telefonora deitu.
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Saioa
Zorionak printsesa sei
muxu potolo aita, ama eta
Enekoren partetik.

Itziar
Zorionak guapa! Ondo
ospatu astelehenean!
Muxuak!
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Euskal Herriko ohiturari
jarraituz, asteazken
gauean, San Joan bezpe-

ra ospatu zen gure herrian.
Eguraldia lagun, herritar

ugari bildu zen udaletxe
aurrean Erketzeko dantzarien
zortzikoa ikustera. 

Ondoren, txistularien doi-
nuei jarraituz, udal ordezka-

riak, dantzariak eta herritarrak
Andatza plazara igo ziren.

Bertan, Soka-dantza dan-
tzatu zuten Erketzekoek. Fan-
dango eta arin-arinarekin
herritar ugari atera zen festaz
gozatzera.

Eta herritarrek kalejira egi-
ten zuten bitartean, San Joan
sua piztu zuen alkateak. •

Gau magikoaren sua
Lasarteoriatar ugari bildu zen asteazkenean Andatza
plazan San Joan bezperako gau bereziko ospakizunak
ikusi eta urte honetako oroitzapen txarrak erretzera

San Joan bezperako sua piztu eta honen inguruan kalejira alaia egin zuten herritarrek.
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Aurretik, heldu, zein haurrek fandango eta arin-arina dantzatu zuten Erketzeko lagunekin batera.



Zentro Zibikoko emakumeek ederki astindu zuten gorputza batukarekin.
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Biyak Bat erretiratuen elkarteko kideek sasoi onean daudela erakutsi zuten gimnasia eta aerobic erakustaldian.

Haurrek ederki gozatu zuten atzo goizean, igerilekuan jarri ziren puzgarri, txirrista eta hainbat gauzekin.

San Pedro jaietako
aurrekariak

Egun hauetan, hainbat ekintza burutu dira kiroldegian.
Haurrek gozatzeko aukera izan dute Ureta festan;

helduek, berriz, urtean zehar ikasitakoa erakutsi dute
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Jaietako zure argazkiak 
argitaratzea nahi al duzu?
Larunbatean hasi eta asteartera bitartean
denetarik antolatu da gure herrian San
Pedro Jaien barruan.
Txintxarriko kazetariok kalean izango gara
egun hauetan, kaleko giroa eta ekitaldi
ezberdinak hurrengo ostiraleko zenbaki
berezian orriotara ekartzeko.
Jakin badakigu, zuetako askok ere, kamara
digitalak boltsoan edo sakelean eramaten
dituzuela, beti argazkiak ateratzeko prest! 
Beraz, beste urtetan bezala, gure
proposamena ondorengoa da, San Pedro
jaien ondoren zuen etxeetara iritsiko den
Txintxarri berezian zuek ateratako
argazkiak argitaratzea: kuadrilako irudiak, kaleko bitxikieriak, sorpresak, parrandakoa, parkekoa,
danborradakoa, familikoa, kontzertutakoa... 
Zuen laguntza eskertuko dugu. 
Beraz, animatuz gero argazkiak txintxarri@ttxintxarri.info helbide eletronikora bidali, beranduenez
ostegun goiza bitartean, edo bulegotik pasa asteazkenetik aurrera. 

Animatu zaitezte!
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