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NIRE TXANDA

5

Urtero bezala, uztaila igarotzen doan heinean sentsazio eta ekintza asko datozkit burura: azken lan egunak, hondartza, eguzkiaren be-

rotasuna gorputz azalean, estropadak, Frantziako Tourra... eta jaiak, herrietako jaiak. Gogoan ditut orain dela urte gutxi egiten nituen birak:

Mutrikun madalenak, Plaentxin santioak, Mendaron santanak, Azpeitxin saninazioak, sanlorentzoak, Deban sanrokeak, eta nola ez, birari

amaiera borobila emateko, Elgoibarren sanbartolomeak. Zenbat oroitzapen gozo datozkidan burura...  

Gogoan dut txikia nintzenean kalean sortzen zen giroa. Niretzat orduan nagusiak ziren gizon eta ema-

kume haiek nola ospatzen zituzten jaiak. Garai hartako Errosario kalean jarritako mahaien inguruan sor-

tzen ziren bazkalondoak, plazako tribuna zaharrean eserita ikusten nituen ekintza desberdinak, barra-

ketan egiten nituen jolasaldiak, zezenaren aurrean egiten nituen korrikaldiak...

Urteak aurrera doazen heinean, jaiak modu desberdinean bizi ohi ditugu. Txikitan, barraketako

musika eta ibilgailuek sorturiko adrenalina. Gaztetan, lehen parrandak, gauaren iluntasuna gaiz-

kide nuela eta tabernetako jendearen babesean. Orain, berriz, egunak ematen duen ar-

gi indarraren babesean eta jaietan dauden ekitaldi ezberdinez gozatzen. Bezperan, la-

gun arteko elkartzea, txupinazoa, poteoa, bazkaria. San Bartolome Egunean,  ban-

daren kontzertua, esku pilota partida, iluntzean sortzen den giroa. Txiki Egune-

an, ardo bainuak, jendeak eginiko dorreak, Mauxitxa txarangaren doinu miti-

koak. Gazteen Egunean, goiti-beherak, bazkaria, kontzertua. Jubilatuen Egu-

nean, hegaluze parrillada eta, ondoren, egiten dugun bazkaria; eta bukatzeko,

Baserritar Eguneko sagardo dastaketaren inguruan sortutako giroa... eta ahaztu

ditudan hainbat gauza.

Elgoibarren soberan ezaguna dugu Bartolome santua, baina jende askok ez du

jakingo Bartolome santua  Jesusen azken afariko hamabi apostolu horietako bat ze-

la. Bera izango ote zen afari hori antolatu zuena? Nork daki. Seguru dakidana da Bar-

tolomek ez zuela izango etorkizunean bere omenez egingo ziren afari eta ospakizunen

berri. Egia esanda bost axola zait hori dena, baina gai honen inguruan argi daukadan

gauza bakarra hauxe da: GORA SAN BARTOLOME!!!!

Gora San Bartolome!

“Jende askok ez du jakingo Bartolome santua Jesusen azken afariko hamabi apostoluetako bat zela”

Zigor Cornejo
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BERBETAN
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IÑIGO ZEARSOLO

Aurtengo jaietako egitarauan ekintza gutxiago daude. Zenbateko au-

rrekontua izan duzue jaiak antolatzeko? eta zenbatekoa izan da murriz-

keta?

Aurrekontua asko jaitsi da, eta hori izan da ekintzak murriztearen arra-

zoi nagusia. 155.000 euroko aurrekontua izan dugu aurten, iazkoa bai-

no %27,26 txikiagoa. Beste herrietan ere, joera antzerakoa izan da.

Gure helburua %30eko jaitsieratik ez pasatzea zen, eta hori lotu dugu.

Iaz, 214.00 euro inguruko aurrekontua izan genuen. 

Su artifizialak falta dira. Suak kentzea ez zen erabaki erraza izango!

Su artifizialak oso garestiak dira, baina, niri pertsonalki, pena handia

eman dit egitarautik kendu behar izateak. Orain dela bi urte sua eta

musika batzen zituen ekintza berritzaile bat ekarri genuen, eta jendea-

ri izugarri gustatu zitzaion. Iaz errepikatu egin genuen, baina jendeak

gehiago espero zuen, eta ez zuen hainbeste arrakasta eduki. 5.800

euro gastatu genituen kontu horretan. Aurten Astondoaren eskaintza-

ko ekintza garestiena ekarri nahi genuen, baina ezin izan dugu. Jende-

ari pena emango diola uste dut, eta igarriko du falta, baina aurten ezin

izan da. 

Zer gehiago kendu duzue?

Ez ditugu ekintza asko kendu; merkeagoak ekarri ditugu. Egitarauaren

estruktura, oro har, berdina da. Aurrekontuaren portzentaje handiena

musikak hartzen du. Iaz, 66.300 euroko aurrekontua izan genuen mu-

sika ekitaldietarako, eta aurten, 38.900 eurokoa; %41,3 txikiagoa izan-

go da, baina lau musika ekintza bakarrik kendu dira. Iaz hamazazpi

Jose Antonio Osoro bandako zuzendariak botako du txupinazoa
aurten, eta une horretatik aurrera, zazpi egun izango dituzte
elgoibartarrek parrandarako. Krisiaren eraginez, baina, egita-
rauan murrizketak egin dituzte aurten. Iñigo Zearsolo Kultura
zinegotziak azaldu ditu egitarauan izan diren aldaketak.

KULTURA ZINEGOTZIA

“Gustatuko litzaidake 
jaietako egitaraua prestatzeko
proposamen gehiago jasotzea”

Burtsa
informatikoa

Edurne Gabilondo Loyola
Jose Mª Azpeleta Iturricastillo

Zuzenbidean lizentziatua

Jai zoriontsuak denoi
San Frantzisko 51, behea • ELGOIBAR • Tel: 943 744 467

INMOBILIARIA AGENTZIA
317

api

API {

Gabilondo

750 alea:Maquetación 1  27/07/10  13:39  Página 4



7

izan ziren, eta aurten hamahiru. Arratsaldeetan musika ekitaldiak jartze-

ko apustua egin genuen iaz, eta aurten eutsi egin diogu horri, baina bi

egunetan kale antzerkia izango da. Horrez gain, txapliguetan ere diru

asko aurreztu dugu. Iaz, 4.900 euro gastatu genituen, eta aurten,

2.569. Era berean, aurten Udalaren eskenatokia jarriko dugu, eta alo-

kairua ere aurreztuko dugu. Azkenik, txakur eta zaldi erakusketak ken-

du ditugu, eta horrekin beste 5.000 euro inguru aurreztu dugu. 

Zein irizpide erabiltzen duzue ekintzak kentzeko ala mantentzeko?

Irizpide ekonomikoaz gain, ekintzak izan duen ibilbidea eta arrakasta

hartzen dira kontuan. Gazteen Egunean, esaterako, goitibeheren jai-

tsiera ezin da kendu. Ekitaldiek daukaten pisua oso garrantzitsua da.

Herritarrek hartzen dute parte egitaraua prestatzen?

Herritarrengandik proposamen gehiago jasotzea gustatuko litzaidake.

Proposamen gehienak musika taldeen ingurukoak izaten dira, baina

bestela oso ekintza gutxi proposatzen dituzte. Herritarren laguntzarekin

egitaraua aberatsagoa izango litzateke. 

Gustura geratu zarete aurtengo egitarauarekin?

Bai. Geneukan aurrekontuarekin egitarau txukuna prestatu dugula us-

te dut, eta jendearen gustukoa izatea espero dut. 

Zein da zuri gehien gustatzen zaizun eguna?

Egun bakoitzak berea du, baina bat aukeratzekotan, San Bartolome

egunarekin geratzen naiz. Herritarrek gehien bizi duten eguna dela us-

te dut, eta jende asko urte osoan egoten da egun horren zain. Beste

askok Txiki Eguna dela esango dute, beharbada, baina San Bartolome

egunean ekintza asko izaten dira: prozesioa, kalejirak, dantza, pilota

partidak arratsaldean... Egun konpletoena da. 

Zezenekin zerikusia duten ekitaldiak kentzen ari dira herri askotan. El-

goibarren, baina, sokamuturra mantendu egiten da urtez urte. 

Elgoibarko egitarautik ezin da sokamuturra kendu. Hori oso argi dau-

kagu. Aurten, gainera, sorpresa txiki bat egongo da: iaz errekara erori

zen Gorri zezenaren omenez abesti bat konposatu du Txomin Mujikak,

eta dianan joko dute. Ohitura bilakatzea gustatuko litzaiguke, eta he-

mendik 50 urtera gogoratzea errekara jausi zen zezenaren omenez egi-

ten dela. Polita izango litzateke. 

Kartel irabazlearen inguruan eztabaida handia sortu da aurten, eta ba-

tzuek diote beti berdinak irabazten duela Elgoibarren. Zer diozu?

Iñaki Raigoso, Alberto Garcia, Jokin Martinez eta nik osatzen dugu

epaimahaia, eta  geuk ere sorpresa hartu genuen sobrea ireki eta Es-

nalen izena ikusi genuenean. Baina horrela izan da! Hor ez dago tran-

parik. Sobreak itxita egoten dira, eta ez dugu jakiten norenak diren.

Gainera, beste sobreak zabaldu ere ez ditugu egiten. Aurten lan gutxia-

go aurkeztu dituzte, eta maila apalagoa izan da. Aurtengo kartel irabaz-

leak hasieratik eman zigun atentzioa. Udaletxea kartoiez egin du, eta

bertatik irteten dira jaietako elementu guztiak: txupinazoa, erraldoia, sa-

xofoia, Gorri zezena... originala eta desberdina iruditu zaigu. Guk ez

daukagu inolako interesik, eta hori argi laga nahi dut.

Zer falta zaie Elgoibarko jaiei?

Ez dakit, baina jendeak askotan esan dit lehen Txiki Egunean mahatsa

banatzeko ohitura zegoela. Akaso, denborarekin galdu diren ohiturak

berreskuratzea polita izango litzateke, baina bestela jai konpletoak di-

ra. Egun asko dira, eta bakoitzak bere ezaugarriak ditu. Norberak be-

re gunea aurkitzen badu, ondo pasatuko du. 

Ipini nota Elgoibarko jaiei. 

Beti dago hobetzeko zeozer, baina oso ongi altua emango nieke. 

Ainhoa Andonegi

“Pena handia eman dit su artifizialak egitarautik kendu beharra izateak”
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kantuz sortu naiz eta kantuz nahi bizi

A
spalditik zuen Juan Carlos Arrietak kanturako taldetxo bat

osatzeko gogoa, eta pentsatu eta egin. Entzuna zeukan

han eta hemen bazirela kanturako taldeak, bereziki Biz-

kaia aldean, eta Elgoibarrek ere halako zerbait behar zue-

la bururatu zitzaion. Eskarmentua bazuen kanturako, Elgoibarrera eto-

rri ohi ziren Benta Zaharreko Mutil Alaiak taldearekin ibilia zelako he-

rrian, eta hamaika saltsatan sartutako gizona izanda, gauzak antola-

tzeko erraztasuna ere bazuen. Halaxe, Kultura Sailera jo zuen, aholku

eske. “Lagunduko zidatela agindu zidaten Kulturakoek, eta han hasi

nintzen ni bazterrak nahasten. Batekin eta bestearekin berba eginda,

taldea sortzeko konpromisoa hartzen banuen kanturako batuko zirela

esan zidaten herritar askok”.

Eta batu zitzaizkion. Anabel Armuetarengana jo zuen lehendabiz,

musikari bila, eta lau soinu jole, bi biolinista eta txistulari bat ekarri zi-

tuen hark taldera: Elorri Irusta, Amaia Gorrotxategi, Laura eta Amaia

Vegas ahizpak, Amaia Zapata, Iñigo Legorburu eta Anabel bera. En-

tsegu egunak ere lotu zituzten, eta jaietan zapi gorria jantzita irten ziren

denak kalera, kantura. “Polita izan zen. Jaietan umorez ibiltzen da jen-

dea, eta jende asko batu zitzaigun. Jendeak eskertzen ditu halakoak,

bizitasuna ematen diotelako herriari. Ni ere horrexegatik nabil saltsa

hauetan”. Lehen, kanturik gabeko afalosterik ez zela izaten aitortu du

horren harira, eta debekatutako lekuetan ere kantuan egindakoa dela

bota du bat-batean. “Almerian soldaduzka egiten geundela adibidez”.

“Gazteak behar ditugu”
Bistan da kantuak bizi duela. “Kantuak eta dantzak”, gehitu du be-

rak. Atzera begira jarri, eta kanturako taldea sortzea Ezkarain bururatu

zitzaiola azaldu du: “Barixakuro kantura irteten zela esan zidan lagun

batek. Nora galdetu nion nik, eta ‘kalera’ erantzun zidan berak. Eta or-

duantxe ikusi nuen argia”. Ochote edo zortzikote bat sortzeko gogoa

aspaldikoa zuen, eta hark esnarazi zion barruko harra. Tabernaz taber-

na kantuan ibiltzen ziren eibartar batzuen berri bazuen eta gustuko

zuen plan hori. “Txapela albo batera jantzita edo txapelik gabe, baina

geuk ere egin genezakeela pentsatu nuen”, bota du.

Zortzikotea barik hogeita bost lagun inguruko taldea da, baina, El-

goibarko kale kantariena. “Hogeita bost bat lagun izango gara beti-be-

ti irteten garenak, baina talde irekia da gurea. Edonor etorri daiteke.

Datorrela nahi duen guztia, guk gustura asko hartuko ditugu-eta. Dei

berezia egin die gazteei. “Gazteak behar ditugu, gu adinean gora go-

azelako. Hori bai, 18 urte bagenitu bezala aritzen gara, orduko ilusio

berarekin. Kantuan aritzeak gaztetu egiten du-eta”, zehaztu du. 

Regina Arrieta eta Anabel Armueta aritzen dira taldea zuzentzen,

“erritmoa markatzen”, eta sanbartolomeetarako bost bat kantu berri

prestatu dituztela dio Arrietak. Ohi legez, kalera irten bezperan egingo

dute entsegua, hilaren 27an, baina entsegu handiren beharrik ez da-

goela dio Arrietak: “Kantuan egiteak erakusten du kantuan”.

Kanturako zaletasunak batzen ditu, eta hileko azkeneko zapaturo irteten dira kalera, kantura. Aurten, bigarren urtez jarraian,
San Bartolome jaietako egitarauan sartu dituzte, eta hilaren 28an, Baserritarren Egunean, kalez kale ibiliko dira, euskal kan-
tuekin jaiak girotzen. Juan Carlos Arrieta Kale Kantariak taldearen bultzatzaile nagusiak parte hartzera deitu ditu herritarrak,
eta ahal duten guztiei baserritarrez jantzita irteteko eskatu die. “Ez dadila inor lotsatu, eta datozela gazteak ere kantura, ez
dira damutuko eta”. 
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Buuuffff! Ni aspaldian egon gabea naiz he-

rriko jaietan, eta izan nintzen azkenengoetan

onartu beharra daukat hondartzan izaten nintze-

la txupinazoko momentuan! Hau da, hau, zuk eta

nik jaiei buruz eman behar dugun hitzaldia! A ze jubila-

tu parea! Esan beharra dago jaiak abuztuan tokatzen direla eta

urtean ditudan opor luzeenak izanda, eta balantzaren alde ba-

tean jaiak jarriz gero eta beste aldean bidaia... bidaiak irabazten

duela; gauza askoren gainetik, gainera! Eta aurten ere horretan

nabil! Dena den, duela urte batzuk, bidaiatik abuztu amaiera al-

dera bueltatu nintzen. Jaietako gauren bat edo beste harrapatu

nituen, eta ez naiz damutzen, ederki pasa genuelako. 

Baina niretzako aldatu dira gauzak adinarekin, bai; Ez, hala

ere, okerrera, benetan egin nahi dituzun gauzak egiterantz baizik.

Eta egia esan behar badizut, bada urteak aurrera egin ahala pa-

rranda gogo handiagoa izaten duen jendea ere. Nik bat edo bes-

te ezagutzen ditut-eta! Urteekin jaietarako grina areagotzen zaien

horiek, bai jauna! Baina ze arraio, inori kalte egiten ez dion bitarte-

an egin dezala bakoitzak berea; nahi duenak parranda, eta nahi

duenak (nik bezala), ohera,  betiko “eh! Geratu beste trago bat!”

entzun eta gero.

Ni ez naiz aurten jaietan izango, baina pasa dezatela hemen

izango diren guztiek ederki, zentzuz parranda eginez (posible ote?)

eta hasierako irrikak ez dezala hurrengo egunetarako gogoa agortu!

Jaiak!!! Arraro senti-

tu naiz gaur, BA-

RRENetik gure

zutaberako

gaia pro-

posatu di-

gutenean,

u m e t a n

i k a s t o l a n

a n d e r e ñ o a k

oporraldiei bu-

ruz idazteko esa-

ten zuenean bezala-

xe, baina tira, gai guztien ar-

tean jaiei buruz aritzea ez zaigu batere

zaila egingo, Ainara. 

Zein desberdin bizi ditugun jaiak adinaren arabera; ez da hala?

Agian berezienak nerabezarokoak dira. Gauez lagunekin irteteko gu-

rasoen baimena daukazunean, tabernaz-taberna naturaltasunez ibili

zaitezkeenean, eta are gehiago, lehenengo gaupasa egiteko baimena

daukazunean! Oroitzen dut, bai, nire lehenengo gaupasa. Sekulako

hotzez eguna noiz argituko zain egon nintzen, gaupasa egin nuela

esan eta goxo-goxo ohean sartzeko irrikaz! 

Lehenengo gaupasa egin ondorengo egunean, nekatu aurpegia

jarri behar da, ahotsa urratuta izan behar da, eta oinak arrastaka era-

man, inguruko denek jakin dezaten gaupasa eginda zaudela!! Ajea

eduki gabe ere, aje galanta daukazula adierazi behar zaio munduari.

Beranduago etortzen dira benetako biharamunak, damurako egunak,

norbere buruari “berriro ez” zin egiteko egunak. Azken horiek dezen-

tetan errepikatzen dira, eta zenbat eta gehiagotan errepikatu, seinale

zure lehenengo gaupasa horretatik urrutiago zaudela. Eta ez urteak

pasa direlako bakarrik, emozioa ere gutxitu delako baizik eta dagoe-

neko ez delako hain berezia gaupasa egitea. Bereziagoa da gauari ta-

maina hartzea eta behar den momentu justuan etxera itzultzea. Hori

gertatzen zaizunean jada galdua zaude!! Heldua zara eta jaiak erabat

aldatzen dira!

Noemi
Otegi

Ainara
Sedano

“Zein desberdin bizi ditugun jaiak adinaren

arabera; ez da hala, Ainara?”

Elgoibarko Udala

“Niretzako aldatu dira gauzak adinarekin,

bai; ez, hala ere, okerrera”

Mendaroko Udala
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JAIAK

ORIA TXARANGA
Abuztuaren 23an, 19:00etan
Tolosako Oria Txarangak alaituko ditu

kaleak San Bartolome bezperan. 1981ean

sortu zen taldea, eta ordutik Euskal

Herrian zehar aritu dira, jairik jai. Taldeko

gehienak Tolosa, Andoain eta Lasartekoak

ziren hasiera hartan, eta horregatik jarri

zioten Oria Txaranga izena.

HOR KONPON ORKESTRA
Abuztuaren 23an, 23:00etan 
Plaza Handian
Egungo musika taldeen abesti eta doinu

ezagunak ekarriko ditu Hor Konpon orkes-

trak. Iaz ekarri zuten estreinakoz orkestra

bat sanbartolomeetan, eta aurten errepi-

katu egin dute. Herriz herri ibili dira udan,

eta Elgoibarko jaietako lehenengo eguna

girotzeko ardura hartu dute. 

AZABACHE MARIATXIAK
Abuztuaren 24an, 19:00etan kalejira
Mexikoko Monterrey herritik iritsiko da

Azabache izeneko mariatxi taldea. San

Bartolome egunean, beraz, Mexikoko doi-

nuak entzun ahal izango dira arratsaldez

herriko kaleetan, eta gauean, kontzertua

eskainiko dute Plaza Handian. Bederatzi

lagunek osatzen dute taldea. Tronpeta,

biolin eta gitarra doinuekin alaituko dute El-

goibarko patroiaren eguna.

ITAKA
Abuztuaren 24an, 22:30ean Madalan
Zumaiako musika taldea da Itaka. 2009an

etena egin zuen taldeak, eta Berpiztuko

naiz diskoa kaleratu du 2010ean. Abesti

zaharrak eta berriak uztartuko dituzte San

Bartolome Eguneko kontzertuan. 

HAITZAMA
Abuztuaren 25ean, 19:00etan Madalan
Ezkontza eta erromeria txikietan jotzen ha-

si zen Haitzama 1997. urte inguruan, eta

ordutik, hamaika plaza jarri dituzte dan-

tzan. Horixe da, hain zuzen ere taldearen

helburua, eta Madalako parkea dantzan

jartzeko doinu alai eta ezagunak ekarriko

dituzte Txiki Egunean.

Plaza erdira irteten zaren horietakoa zara? Ala nahiago duzu barra izkinatik begiratu, hankak apur bat mugituz? Ba-
karrik hobeto moldatzen zaren horietakoa izango zara beharbada, edo, akaso, gustuko duzun horri gerritik heltzeko
aprobetxatuko duzu. Denerako aukera izango da jaietan. Beraz, bakarrik edo lagunarekin, baina dantzan egin!

Bakarrik edo lagunarekin, baina egin! 
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PASAI TXARANGA
Abuztuaren 25ean, 19:00etan
Pasai txarangak 50 urte baino gehiago da-

ramatza herrietako jaiak alaitzen. Musika

latinoa, pasodobleak eta rantxerak jotzeaz

gain, talde ezagunen bertsioak ere jotzen

dituzte. Beraien musika saioetan ohikoak

dira, besteak beste, Rolling Stones taldea-

ren edo Sting abeslarien doinuak.

EGAN
Abuztuaren 25ean, 22:30ean 
Plaza Handian
Xabier Saldias kantari azpeitiarra da Egan

taldearen ahotsa. Ohiko erromeria giroari

kutsu berezia eskainiko diote. Euren abes-

tiekin batera, talde ezagunen euskarazko

bertsioak egiten dituzte. Dantzariak ere

badituzte taula gainean, eta Txiki egunean

dantzan jarriko dute Plaza Handia.

IHESBIDE
Abuztuaren 27an, 22:30ean, Madalan
Elorrioko musika taldea 2004an sortu zen.

Ondo pasatzeaz gain, gustatzen zaienari

eta, era berean, gustatzen ez zaienari bu-

ruz abesten dute. Gazteen Egunean izan-

go duzue bizkaitarren musikaz gozatzeko

aukera.

SKAKEITAN
Abuztuaren 27an, 22:30ean Madalan 
Ska, Reggae eta punk doinuak ekarriko di-

tu laukote donostiar horrek Elgoibarko

jaietara. Madalako parkean aurkeztuko

dute euren lana.

ESNE BELTZA
Abuztuaren 27an, 23:00etan
Plaza Handian
Xabier Solano dute buru, eta Etzakit, The

Solanos, Joxe Ripiau, Izotz, MaldeOjo, Se-

lektah Kolektiboa eta Su Ta Gar taldeetan

aritutako beste zortzi musikarik osatzen

dute Esne Beltza. Estreinako lanean, soi-

nu, erritmo eta hizkuntzen arteko nahas-

keta egin dute. Gazteen Eguneko gaua gi-

rotuko du taldeak.

DJ GAUA
Abuztuaren 28an, 22:30ean 
Madalako parkean
Kida Events taldearen eskutik, DJ gaua

izango da zapatuan, Madalako parkean.

Musika elektronikoa, biolin, saxofoi, txala-

parta eta bertsolariekin nahastuta entzute-

ko aukera izango da.

15
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ITZIARREN SEMEAK
Abuztuaren 28an, 22:30ean Gaztetxean
Mungiako hiru lagunek sortu zuten taldea, 2006an.

Ska musika egiten dute, baina gustatzen zaizkien

taldeen abestiak ere jotzen dituzte. Besteak beste,

Negu Gorriak, Tijuana in Blue, Baldin Bada eta

Hertzainak bezalako taldeen eragina izan dute.

ERDIZKA LAUETAN
Abuztuaren 28an, 23:00etan Plaza Handian
Erromeria taldea da Erdizka Lauetan. Folk, ari-arin,

fandango eta euskal dantzak dantzatzeko aukera

izango da. Baserritarren Eguneko gauean hankak

mugitzeko aukera eskainiko dute. 

JON & SUGRAMAS
Abuztuaren 27an, 23:00etan Plaza Handian
Jon Gurrutxaga elgoibartarraren talde berria da. Lan horretarako Andoni

Mujika elgoibartarrarekin eta Ekaitz Garmendia eta Ivan Hernandez azpeitia-

rrekin batu da Gurrutxaga. 

Zer ikusiko dugu Jon & Sugramas taldearen kontzertuan?
Gure emanaldian disko berriko kantuak izango dira nagusi. Horrez gain, le-

hen diskoa denez, errepertorioa rockaren klasiko pare batekin osatu dugu.

Elgoibarko kontzertura, gainera, Fredi etorriko da, diskoan, hiru kantutan,

hammond-a grabatu du, eta Elgoibarren kontzertu osoan arituko da gure-

kin.

Zer da zuentzako Elgoibarren jotzea?
Andoni eta biok elgoibartarrak garenez, emanaldi garrantzitsua da guretzat.

Diskoa aurkezten Euskal Herriko hainbat antzokitan eskainitako kontzertuen

ostean, udako kontzerturik garrantzitsuenetako bat izango da. Ez bakarrik

herrian jotzen dugulako, baizik eta jakin badakigulako egun horretan jende

dezente etortzen dela herriko jaietara, eta beraz, plaza garrantzitsua izango

dela taldearentzat, proiektu berria ezagutzera emateko.

Animatu Elgoibartarrak zuen kontzertura joateko.
Diskoan entzuten den produkzio finari momentuko freskotasuna eta oldar-

kortasuna gehitzen diogu gure zuzenekoetan. Horrez gain, lehen aldiz ham-

mond eta guzti agertuko gara taula gainean, beraz, emanaldi aparta izango

delakoan gaude. Rock klasikoa gustuko baduzue, ederki pasako duzue!
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Egitaraua

SSaannbb aa rr tt oo ll oo mmeeaa kk 2010

Jose Manuel Esnalek irabazi du sanbartolomeetako kartel lehiaketa, bigarren urtez jarraian, eta 600 eu-
roko saria eskuratu du. 11 lagunek hartu dute parte aurten, eta Francisco Javier Isastirentzat izan da

sari berezia (300 euro). Umeen lehiaketan, parte-hartzea zertxobait txikiagoa izan da. Zazpi lagunek par-
te hartu dute, eta denak saritu ditu epaimahaiak: Lide Baz, Maria Ruiz de Gauna, Nora Bastida, Mikel Va-
llejo, Nerea Bastida, Amets Isasti eta Gorka Baz.
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ABUZTUAK 21, zapatua

19:30 ESKUBALOI PARTIDA
Arrate eta H.B.C. Nantes taldeen arteko
norgehiagoka, Sanlo EKTk antolatuta. Olaizaga
kiroldegian.

ABUZTUAK 22, domeka

19:00 ARGAZKI ERAKUSKETA
Kirol Argazkien V. Lehiaketako lanen erakusketa.
Kultur Etxeko erakusketa gelan. Abuztuaren 30era
arte. Egunero, 19:00etatik 21:00etara.

Ondoren, jaietako kartel lehiaketaren eta kirol
argazkien lehiaketako sari banaketa, Kultur Etxean. 

22:00 IRUNGO BANDA
Irungo bandaren kontzertua, San Bartolome parrokian
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9:00 MEMORIAL ETXANIZ TXIRRINDULARI
LASTERKETA
Elite mailako amateurrentzat (19-23 urte). Gure Bide
elkarteak antolatuta. Lehendakari Txapelketarako
puntuagarria. Irteera: Plaza Handian. 
Helmuga: Santa Klaran, 12:00etan.

13:00 TXUPINAZOA eta KANPAI JOTZEA
Udaletxean Ikurriña jasoko dute jaiak hasteko. 
Plaza Handian.

Ondoren, Mauxitxa txarangaren kalejira.

16:00-20:00 HAURRENTZAKO PARKEA
Plaza Handian. (Euria egiten badu, Sigman).

16:30 SORPRESA 
Zaharren biltokian.

17:00-18:30 ERRALDOI eta BURUHANDIEN KALEJIRA
Herriko dultzaineroekin eta zezen-zikletekin batera.

18:00 FUTBOL PARTIDA MINTXETAN
CD Elgoibar-Anaitasuna. Antolatzailea: CD Elgoibar.

19:00 KALEJIRA
Oria txarangarekin.

20:00 SALBEA PARROKIAKO ABESBATZAK ABESTUTA
Udal Txistulari Taldeak lagunduta, Udalbatza San
Bartolome parrokiara joango da, alkate soinua joz.

23:00 KONTZERTUA
Hor Konpon orkestrarekin, Plaza Handian.

San Bartolome Bezpera
ABUZTUAK 23, astelehena

Mekanosa

d idazmakinEn salmEnTa

ETa konponkETa

d mulTikopisTak

d foTokopiadorak

d Erloju indusTrialak

d marrazkETa maTEriala

d informaTika

d fax
Errosario, 27
Tel: 943 74 02 84 Elgoibar
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San Bartolome Eguna
ABUZTUAK 24, martitzena

9:00 ELGOIBARKO DULTZAINEROEN DIANA

9:45 UDAL TXISTULARI TALDEAREN DIANA

10:00 UDAL MUSIKA BANDAREN KALEJIRA

10:45 ELGOIBARKO ZAINDARIAREN PROZESIOA
Udal Musika Bandak, txistulari taldeak eta Udalbatzak
lagunduta. Denak batera, San Bartolome parrokiara
joango dira, meza nagusira. Mezatan parrokiako
abesbatzak eta Haritz dantza taldeak hartuko dute
parte.

Jarraian, SOKADANTZA Haritz Euskal Dantzari
Taldearekin eta Udal Txistulari Taldearekin, 
Plaza Handian.

Ondoren, UDAL MUSIKA BANDAREN KONTZERTUA 
Plaza Handian. 

16:30-21:00 HAURRENTZAKO PARKEA
Plaza Handian (euria egiten badu Sigman).  

17:30-19:00 ERRALDOI ETA BURUHANDIEN KALEJIRA
Herriko dultzaineroekin eta zezen-zikletekin batera.
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San Bartolome Eguna

18:00 PROFESIONALEN ESKU-PILOTA PARTIDAK
Ikastolako frontoian.

19:00 KALEJIRA
Kalejira Mariachi Azabacherekin.

23:00 MARIACHI AZABACHEREREN KONTZERTUA  
Mariachi Azabache taldearen kontzertua, Plaza
Handian.

MEDIKUNTZA ALTERNATIBOAK
kemen Belardenda. Naturopata,

Iridiologoa eta Homeopata. 

(Pisu kontrola ,“Dieta erraza” mehetzeko 

tratamendua... Bach loreak, P.N.L, janari

biologikoak, nutrizio eta osasun ikastal-

diak). Familia konstelazio tailerrak. Quan-

tum scio (alergiak...). Naturopata eta ma-

krobiotika kontsultak ordua aurrez hartu-

ta. 

San Bartolome, 29 

Tel: 943 744 031

Egunero: 9:00-13:00

16:30-20:00

Sanatana Dharma Yoga Elkartea

Urasandi, 9 

Tel: 943 748 593 (Idoia) 

685 722 131

Astearte eta ostegunetan: 

10-11:30/13:00-14:00/15-16:30/

18-19:30/20-21:30

Mendaro: Astelehen eta asteaz-

kenetan: 10-11:30/15-16:30

Astearte eta ostegunetan: 

20:00-21:30

Pakene Ongizate intregraleko 

zentru berria

(Azterketa biologikoa eta osteopatikoa,

Naturopatia, Homeopatia, Fitoterapia 

Txinatarra, Nutrizio ortomolekularra, 

Elikagaien jasanezintasunak, Bach-en 

loreak...). Tel: 943 254 505

F I S IOTERAPIA
Ainhoa Fisioterapia

Jausoro, 6 behea. 

Goiz eta arratsaldez.

Tel.: 943 531 953 / 669 565 745 

Andoni Schmidt Larrañaga

Etxerako Fisioterapia

Jende nagusia, neurologia, errehabilitazio

orokorra, masajeak. Ekipo portatila. 

Ordua eskatu.  

San Roke 8, behea  

Tel.: 689 926 016

Kontsulta ere badaukagu

MASAJ ISTAK
Victoria Iraegi

(Esku- terapiak: kiropraxia, dranatzaile 

linfatikoa, osteopatia, kirol masajea 

(bendaje funtzionala eta "taping 

neuromuskularra",  lehiaketa 

bendajea). 

San Frantzisko kalea, 

40 (atzealdea) - 

Tel.: 943 740 770

Astelehenetik Ostiralera : 

8:00 / 14:00

PODOLOGOAK
Oinberri

Errosario kalea, 25 

Tel: 943 741 795

Astelehenetik ostiralera: 

9:00-13:30 / 15:00-19:30

Iñigo Arrillaga Yudego

- Hanken afekzioen terapia. 

- Neurrira egindako plantilak. 

- Hanka diabetikoen zainketa. 

- Ordenagailuaren bidezko 

hankaren azterketa.

San Frantzisko kalea, 

20 behea - Tel: 943 741 645

Ordutegia: 9:30-13:30 

15:30-19:30

ORTOPED IAK
Itziar Sarasketa

San Frantzisko, 12  

Egunero: 9:30-13:00 / 

17:00-20:00 - 

Tel: 943 74 35 62

OPTIKAK
Ikus optiko-optometrista

San Bartolome, 10  

Egunero: 9:30-13:00 

16:30-20:00

Tel: 943 743 734

Uzuri

(Optometria, tonometria, 

kontaktologia, audiometria). 

San Frantzisko, 21 

Egunero: 9:30-13:00 

16:30-20:00

Tel: 943 740 359

HORTZ KL IN IKAK
Irale

Errosario Kalea, 7 behea 

(Elgoibar) - Tel: 943 743 679

Zeharkalea, 8 behea (Ermua) 

Tel: 943 177 134

irale@irale.com - www.irale.com 

Leku eder 

Elena Herrero Lobo. 

Aita Agirre enparantza, 5 behea. 

Tel: 943 530 053 

lekueder@infomed.es

Beitia Arriola

- Odontologia orokorra eta 

ortodontzia

- Haurren Hortzagin programa

- Panoramikak eta 

telerradiografiak

Trenbide kalea 21, behea

Tel: 943 531 869

OSASUN GIDA
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Txiki Eguna
ABUZTUAK 25, eguaztena

7:30 DIANA 
Mauxitxa txarangarekin eta Herriko dultzaineroekin.

Ondoren, SOKAMUTURRA, Arnoren zezenekin. 
Jarraian, SALDA eta TXORIZO BANAKETA
Karakate, Ego-Toki, Zubi-Ondo, Gure Bide, Herri
Gain eta Goiko Errota elkarteek eta Batzokiak
banatuta.

12:00 HAURRENTZAKO ZEZENTXO eta PONIAK
Plaza Txikian.

12:00 MAUXITXA TXARANGAREN KALEJIRA

18:00 PROFESIONALEN ESKU-PILOTA PARTIDAK
Ikastolako Frontoian.

18:30 ZEZEN ETA BETIZU ENBOLATUAK
ERREKORTATZAILEEKIN ETA OZTOPOEKIN
Plaza Txikian.

19:00 KALEJIRA
Pasai txarangarekin.

22:30 DANTZALDIA
Egan taldearekin, Plaza Handian.
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Txiki Eguna

10:30 HAURRENTZAKO ENTZIERROA
King-Kongetik Plaza Txikiraino.

10:45 ZEZENTXOAK ETA PONIAK
Plaza Txikian. 

11:30-13:45 MARRAZKI LEHIAKETA
Elizako arkupeetan. Hiru adin talde izango dira: 4-
6 urte, 7-10 urte, eta 11-14
Gaia: Zure ametsak
Antolatzailea: Zuhaitz aisialdi taldea

14:00 HAURREN BAZKARIA
7-14 urte bitartekoentzat, elizako arkupeetan.
Bakoitzak bere ogitartekoa eraman beharko du.
Edaria eta postreak  banatuko dira.

14:30 HAURRENTZAKO PARKEA
Plaza Handian. 
(Euria egiten badu Sigman).

18:00 MARRAZKI LEHIAKETAKO SARI BANAKETA
Plaza Handian.

Ondoren, ERRALDOI ETA BURUHANDIEN KALEJIRA
Mauxitxa txarangarekin eta zezen-zikletekin.
Mozorrotuta agertzera deitu dituzte haurrak.

20:00 UMEENTZAKO IKUSKIZUNA
Zirko Iluna ikuskizuna, Hortzmuga taldearen
eskutik. Plaza Handian.

Umeen Eguna
ABUZTUAK 26, eguena

TT aa bb ee rr nn aa

JJ aa ii
zz oo rr ii oo nn tt ss uu aa kk

ii gg aa rr oo !!
USATORRE
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Gazteen Eguna
ABUZTUAK 27, barixakua

8:00 DIANA  
Herriko dultzaineroekin.

Ondoren, SOKAMUTURRA Arnoren zezenekin.

Jarraian, SALDA ETA TXORIZOA
Karakate, Ego-Toki, Zubi-Ondo, Gure Bide, Herri Gain
eta Goiko Errota elkarteek eta Batzokiak banatuta.

12:30 GOITIBEHERAK
Azkue-San Roken. Antolatzailea: Zuhaitz Aisialdi
Taldea. Izena ematea irteeran bertan. 14 urtetik 18ra
artekoek gurasoek baimena aurkeztu beharko dute.

Ondoren, MAUXITXA TXARANGAREN KALEJIRA.

17:30-20:00 FUTBOL PARTIDAK ZEZEN
ENBOLATUEKIN
Plaza Txikian. Antolatzailea Zuhaitz aisialdi Taldea.

19:00 KALE IKUSKIZUNA
Trapu Zaharrak taldeak Kanping Renove ikuskizuna
eskainiko du.

23:00 KONTZERTUA
Esne Beltza eta Jon & Sugramas rock taldeen
kontzertua, Plaza Handian.
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Gazteen Eguna Baserritarren eguna
ABUZTUAK 28, zapatua

9:30 GANADU LEHIAKETAKO PARTAIDEEI ONGIETORRIA 
Haritz dantzari taldeak eta Udal Txistulari Taldeak
harrera egingo diete Nafarroa Plazan.

Jarraian, BALTZOLA ANAIAK TRIKITILARIEN
KALEJIRA

10:00 EUSKADIKO LIMUSIN GANADUAREN TXAPELKETA
Plaza Txikian.

11:00 SAGARDO LEHIAKETA ETA DASTAKETA
Plaza Handian, Sallobente elkarteak antolatuta.

11:00 GAZTA LEHIAKETA ETA SALMENTA
Nafarroa Plazan. Antolatzailea: Kalamua elkartea. 

12:00 KALEJIRA
Elgoibarko kale kantariek alaituko dituzte kaleak
Euskal Herriko abesti herrikoiekin.

13:30 GAZTA LEHIAKETAKO SARI BANAKETA
Nafarroa plazan.

14:00 SAGARDO LEHIAKETAKO SARI BANAKETA
Plaza Handian. 

14:30 BASERRITARREN ANAIARTEKO BAZKARIA
Sigma jatetxean, trikitilariek eta bertsolariek girotuta.

17:00 BALTZOLA ANAIAK TRIKITILARIEN KALEJIRA

18:00 KALEJIRA
Elgoibarko kale kantariek alaituko dituzte kaleak,
Euskal Herriko abesti herrikoiekin.

18:00 SAN BARTOLOMEETAKO HARRIJASOTZE
TXAPELKETA
Plaza Handian. (Euria bada, Ikastolan).
Antolatzailea: Kalamua elkartea. 

Jarraian, GANADU LEHIAKETAKO SARI BANAKETA
Nafarroa Plazan.

22:30 DJ GAUA
Kida Events, Madalako parkean.

23:00 DANTZALDIA
Erdizka lauetan taldearen dantzaldia Plaza Handian.

San Frantzisko, 41 · Tel. 943 74 02 57

Ond
o p

asa
 ja

iak
!
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Jubilatuen Eguna
ABUZTUAK 29, domeka

8:00 IDIARENA 
Elgoibarko dultzaineroekin

Jarraian, SOKAMUTURRA, Arnoren zezenekin.

12:00 HEGALUZE PARRILLADA
Eusko Labeldun hegaluzea, parrillan. Nafarroa
Plazan. Antolatzailea: Danborradaren Batzordea.

Ordu berean, ZEZENTXOAK ETA PONIAK
Plaza Txikian.

12:30 JUBILATUEN BAZKARIA
Olaizaga kiroldegian, Eguren orkestrak girotuta.

ELENA
ileapaindegia

Depilazio elektrikoa

San Frantzisko 49 -1         Tel: 943 741 189

• ELKARTEEN ALDAKUNTZA,
ELKARTZEA ETA ERAKETA.

• LAN, KONTABILITATE eta
FISKAL AHOLKULARITZA.

• ALOKATZE KONTRATUAK

• JUBILAZIOA (Pentsioak)

PM Urruzuno, 6. Tel: 943 74 31 40 Faxa: 943 74 41 23

Ondo pasa jaiak!
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Jubilatuen Eguna

17:30-19:00 ERRALDOI ETA BURUHANDIAK
Dultzaineroekin eta zezen zikletekin. 

19:00 DANTZA SOLTEKO LEHIAKETA
Plaza Handian.

Ondoren, SOINU ZAHAR DANTZAK
Antolatzailea: Haritz Euskal Dantzari Taldea,
txistularien bandarekin elkarlanean.
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Gazteen 
egunean
errekan 
behera
Gazteen Eguna indartzeko saiakera
egin dute aurten Gazte Asanbladak
eta herriko hainbat gaztek. Gazteen
parte-hartzea sustatzea dute helbu-
ru, eta horretarako, koadrilen arteko
gin-kana antolatu dute. Koadrila ba-
koitzak lau probatan hartu beharko
du parte: marmitako lehiaketan, he-
rri kiroletan, erreka jaitsieran eta
soka saltoan. Puntu gehien batzen
dituen taldeak Elgoibarko produk-
tuez osatutako otarre bat irabaziko
du. BARRENek eskerrak eman nahi
dizkio Iñaki San Martin (Soarte) ar-
gazkilariari, erreportaje hau egiteko
materiala lagatzeagatik. 

Txankakuako zubia jendez gainezka egon zen 1990ean, erreka jaitsiera ikusteko.

B
errikuntzekin dator aurten

Gazteen Eguna, eta ekintzarik

berritzaileena erreka jaitsiera

izango da. Hiru urtean antola-

tu zuten erreka jaitsiera, 1989tik 1991ra,

eta hurrengo urteetan egitarautik kendu

zuten. Inork ez daki ziur zein izan zen

ekintza arrakastatsu hura egitarautik ken-

tzearen arrazoia, baina Deba ibaiko ura

kutsatuta egoteak izango zuen zerikusia

erabaki hartan. Gazte Asanbladakoen eta

herriko beste zenbait gazteren ekimenez,

abuztuaren 27an, erreka jaitsiera egingo

da berriz, 19:30etik aurrera. 

Ur zikina
Hogei urte inguru pasatu dira erreka jai-

tsiera azkenekoz antolatu zenetik. Urteak ez

dia alferrik pasatzen, eta, denbora horretan

Deba ibaiaren egoerak nabarmen egin du

hobera. Garai hartako partaideen lanik han-

diena errekan pilatzen zen zikinkeriatik alden-

tzea zela gogoratzen du Manolo Santosek.

1989ko proban hartu zuen parte, Imanol se-

mearekin eta Jesus, Marian eta Arkaitz ilobe-

kin. Alabak ere parte hartzeko asmoa zeukan

hasieran, baina azkenengo momentuan

atzera egin zuen: “Ez zen ur zikin hartan sar-

tzen ausartu”. Hala ere, hurrengo urteetan la-

gunekin hartu zuen parte Idoia Santosek. 

1991n eta 1992an egin zuten Idoia San-

tosek eta bere lagunek erreka jaitsiera. 15 ur-

te zeuzkaten, eta koadrilako Mirariren aitak

lagundu zien lehenengo aldian txalupa egi-

ten. Kea botatzen zuen trena egin zuten, eta

lehenengo saria eskuratu zuten. Oroitzapen

onak dituzte, baina ur azpian egon zitekeen

zikinkeriak inpresio handia egiten zuela oroi-

tzen dute.

Garai hartan ez zegoen kolektorerik

ibaian, eta etxeetako komunetatik zuzenean

ibaira joaten ziren zikinkeria guztiak: “Etxee-

tatik ahalik eta gehien urruntzen saiatzen gi-
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nen. Kaka mokordoak uretara nola erortzen

ziren ikustea ez zen samurra”, esan du Ma-

nolok. Behin uretan sartuta, baina, aurrera

egin behar zen. Sigmako zubian hasten zen

ibilbidea, eta Madalan bukatu. Bi udaltzain

egoten ziren partaideak iristeko zain, eta

mangera batekin garbitzen zituzten. Hala

ere, etxera joan eta bainua hartzea ezinbes-

tekoa zela gogoratzen du Manolok: “Eskue-

tako eta oinetako azazkalak beltzak irteten

ziren uretatik”.  

Bigarren saria
Sehaska estiloko txalupa egin zuten, eta

ume eta guzti egin zuten Sigmatik Madala ar-

teko bidea. “Toki askotan ez zegoen ur nahi-

korik, eta txalupari bultza egin behar izaten

genion”. Usuako parketik Txankakuara arte-

ko tartean egoten zen ur gehien, baina bes-

tela, ibilbide gehiena txalupari bultzaka egiten

zuten. Ibilbidea nola edo hala amaitu egin be-

har zela gogoratu du, baina ez zen lasterke-

ta izaten; hau da, ez zuen lehenengo iristen

zenak irabazten. Txaluparen eta partaideen

originaltasuna saritzen zuten, eta bigarren

saria eskuratu zuten. 10.000 pezeta eman

zizkieten, eta Getariako Astillero jatetxera jo-

an ziren ospatzera: “Osabak jarri zuen falta

zen dirua, baina sekulako itsaski-jana egin

genuen”. Esperientzia polita izan zela gogo-

ratu du, baina ez zuten errepikatu: “Oso on-

do pasatu genuen, baina sekulako zerrikeria

izan zen”. Jendeak “sekulakoak” esan ziz-

kion Manolori ur zikin hartan ilobekin eta se-

mearekin sartzeagatik, eta behin parte hartu-

ta nahikoa izan zen beraientzat.

Idoia Santos eta haren koadrilakoak, 1992ko erreka jaitsieran. Opari kaxa erraldoia

eta baserri bat egin zituzten.
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Arrakasta handiko ekintza
Ekintza arrakastatsua izaten zen erreka

jaitsiera. Herritarrak zubietan pilatzen ziren,

partaideei animuak emateko eta barre apur

bat egiteko. “Ikusleek ondo pasatzen zu-

ten, baina guk hobeto”.

Manolo Santosek herriko jaietan parte

hartzeko ohitura izan du beti, eta erreka

jaitsiera antolatu zuten estreinako aldian

ere ez zuen birritan pentsatu. Ilobekin jo-

aten ziren garai hartan oporretan, eta

haiek eskatuta animatu zen erreka jaitsie-

ran parte hartzera. Gizon “folklorikoa” eta

festazalea dela esan du, eta horrelako

ekintzetan parte hartzea gustatzen zaio.

Horren harira, urte batean ihauterietako

mozorro lehiaketa irabazi zuela ere zehaz-

tu du. 

Aurtengo jaietarako antolatu duten

jaitsiera ere begi onez ikusten du, eta jen-

de asko erakarriko duela uste du. “Ilobek

edo semeak parte hartzeko esango bali-

date, berehala esango nieke baietz”. Ura

askoz garbiago dago, eta jendea parte

hartzera animatuko dela uste du, azken

batean, herriko jaietan parte-hartzea ezin-

bestekoa delako.

Umorea ez da

sekula falta izan

erreka jaitsieran.

Manolo Santos,

semearekin eta

ilobekin 1989ko

erreka

jaitsieran. 
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Lau txosna jarriko dituzte aurten Madalako gunean, azken urteotan baino bat gu-

txiago. Gazte Asanbladak txosna jarri ordez, gaztetxea jaietako egun guztietan  zabal-

tzeko apustua egin du, Madalako Jai Batzordeko kideek jakinarazitakoaren arabera.

Era berean, Gune Askeko egitaraua ere bi guneetara zabaldu dute, eta Madalako par-

kean eta gaztetxean egingo dituzte ekitaldiak. 

Urtero bezala, 18:00etako txupinazoarekin hasiko dituzte jaiak, eta une horretatik ez

da aspertzeko aukerarik izango. Ellkartasuna eta festarako gogoa ez daudela krisian

esan dute antolatzaileek, eta ahalik eta egitarau osoena prestatzen ahalegindu dira.

Azken bi urteotan antolatu duten karaokeari atsedena emango diote aurten, eta ho-

rren ordez, saltsa ikastaroa eskainiko dute. Jaietan ere altxatu zure bandera idatzi du-

te txosnetako edalontzietan, eta jendea festara eta lan apur bat egitera gonbidatu nahi

dute. Azkenik, jaietan ere espetxean daudenak gogoan izango dituztela adierazi dute.

Txosna bat gutxiago, 
baina gaztetxea zabalik 

23 aSteleHena

18:00 Jaien hasiera

Ondoren, Elektrotxaranga

20:00 Saltsa ikastaroa

24 martItzena

22:30 Itaka eta Munlet taldeen kontzertua

25 eguaztena

15:00 Preso eta iheslarien aldeko bazkaria.

19:00 Haitzama taldearekin dantzaldia

23:00 Haitzama taldearekin dantzaldia

26 eguena

17:00 Musaldia

22:00 Hanka Hutsik ikuskizuna, gaztetxean

27 BarIXakua

Eguerdian, txaranga-poteoa

Jarraian,  marmitako lehiaketa

15:00 Bazkaria (marmitako jana)

Arratsaldean, herri kirolak

19:30 Erreka jaitsiera

Arratsaldean,  herri kirolak

22:30 Ihesbide eta Skakeitan taldeen

kontzertua

Tartean, soka-saltoa, koadrilaka

Amaieran, sari banaketa

28 zaPatua

20:00 Manifestazioa

22:30 Itziarren Semeak taldearen kontzertua,

gaztetxean.
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75 urte, ahosabaiak gozatzen

Argaltzeko dietei jai emateko egunak dira sanbartolomeak. Gozatzeko egunak dira. Eta gozarazten trebeak dira Muruamen-
diaraz gozotegikoak. Sanbartolomeekin lotura estua dute, gainera, aspalditik. Mauxitxakoek urtero egiten dute geldialditxoa
gozotegi aurrean, eta Muruamendiaraztarrek lantegia San Bartolome kalean zutenean, gaupasan zebiltzanek ere hantxe egi-
ten zuten etxeratu aurreko azken geldialditxoa. Sokamuturreko zezenek ere nahi baino gehiagotan egin diete bisitatxoa.

S
igmako industriagunera iritsi eta

ezagun-ezagun da non dagoen

Muruamendiaraz gozotegiaren

obradore edo lantegia. Hango

usainak ez du zalantzarako tarterik lagatzen.

Koldok zabaldu digu atea, Muruamendiaraz

abizenari eusten dion gozogile gazteenak,

eta eskulan finean topatu ditugu gainerako

langileak, pastak prestatzen. Izan ere, moka-

dutxo batean jateko modukoak izan arren,

lan handia dute pastek, besteak beste, ba-

nan-banan egin behar direlako. Mimo handiz

ari dira lanean, eta baliteke horixe izatea Mu-

ruamendiaraz gozotegiak 75 urte bete izana-

ren sekretua. 

Koldo Muruamendiaraz, Jesus Santiago, Josetxo Etxeberria, Jose Mari Muruamendiaraz, Jexux Ezenarro, Juanjo Baztarrika eta

Aitor Viñaras.

Ainara Argoitia
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Maria Baztarrika eta Jose Ramon Mu-

ruamendiaraz senar-emazteek sortu zuten

gozotegia, gerra aurreko urtean, 1935ean.

San Frantzisko iturri ondoko lokal batean ja-

rri zen Elosutik (Bergara) Elgoibarrera etorri-

tako bikote gaztea, gaur egun Caja Rural

banketxea dagoen horretan [1943an aldatu

ziren San Bartolome kalera]. Jose Ramon

Murumendiaraz gozogilea zen, baina 36an

gerra lehertu zenean, armak hartzera behar-

tu zuten eta Gabriel Gabilondok, Gabi jate-

txearen jabea izandakoak, ordezkatu zuen

aldi batez. Garai hartan, nolanahi ere, ezinez-

koa zen gozoak saltzetik bakarrik bizitzea,

eta, horregatik, denetik saltzen zuten den-

dan. “Orduan pastelak erostera isilpean joa-

ten zen jendea, gerra ondorenean pastela ja-

tea luxua zelako. Egin ere, astean behin egi-

ten zituen aitak, jairako”, esan du Pilar Mu-

ruamendiarazek. Aukera handirik ere ez zen

egoten. “Errelanpagoak, bizkotxoak eta bes-

te pare bat izaten ziren orduan”, gehitu du

Juanjo Baztarrika gozogileak, Muruamendia-

raztarren lehengusuak. Jose Marik hartu zion

erreleboa aitari, zortzi neba-arrebetan lauga-

rrenak, baina etxeko denak aritzen ziren gu-

rasoei laguntzen. “Umeak ginen, eta lan txi-

kiak ematen zizkiguten. Malvaviskoak batzea

eta halakoak”, esan du Isabelek.

70 klasetik gora
Gaur egun, berriz, pasta, pastel, tarta eta

gainerakoak batuta, 70 produktu baino

gehiago ekoizten dituzte Sigman duten lan-

tegian. Goizeko laurak pasatxoan hasten da

Juanjo bera lanean, eta bata bestearen atze-

tik sartzen dira gainerakoak: Jexus Ezenarro,

Josetxo Etxeberria, Jesus Santiago, Aitor Vi-

ñaras eta Koldo Muruamendiaraz bera. Izan

ere, 8:00etarako pastel guztiak prest egon

behar dira, furgoneta kargatu eta dendara

eramateko. “Egunero egiten ditugu pastelak,

atzera gelditutakoak ez ditugulako inoiz hu-

rrengo egunean saltzen”, adierazi du horren

harira Isabelek, Pilarren ahizpak. “Horixe da

hemengo sekretua”, gaineratu du. Murua-

mendiaraz gozoen izena noraino iritsi den

galdetuta “munduaren azkeneraino”, bota du

Juanjok, irribarretsu. Elgoibarren duten den-

datik kanpora, Soraluzera eta Mendarora ere

saltzen dute gaur egun, eta asko dira, era

berean, kanpotik gozo bila etortzen direnak.

Elgoibarren lanean ari diren beharginek ere

sarri jotzen dute Muruamendiaraztarren lan-

tegira. 

Uda, urte sasoirik txarrena
Nolanahi ere, krisiaren eragina igarri du-

te Muruamendiarazen ere. “Beherakada

handirik ez da izan, baina igartzen da bizipo-

za falta duela jendeak”, dio Juanjok. Baietz

diote gainerakoek buruarekin. “Lehen, doze-

na bat edo dozena t’erdi nahi zuten galdetu

eta dozena t’erdi erantzuten zuten, eta orain,

berriz, dozena bat edo dozena erdi”, dio Pi-

larrek. Krisiak bakarrik ez, hala ere. Urte sa-

soiak ere izaten du eraginik eskaeran, eta

zer esanik ez eguraldiak. Ekaina eta uztaila

izaten dira hilabeterik eskasenak. “Domeke-

tan eguraldi ona egiten duenetan igartzen

dugu bereziki”, zehaztu dute. Eguraldiaz

gain, jende askok uda aldera izaten duen ar-

galdu nahi horrek eraginik ba ote duen gal-

detu die kazetariak, eta ezetz erantzun dute

guztiek aho batez. “Gure produktuek ez du-

te gizentzen, ez behintzat neurriz kanpo jan

ezean”, esan du Juanjok. Eta Muruamendia-

raztarrei eurei begiratuta, ez du ematen, ez,

gizentzen dutenik. Bistan da tamaina hartua

dietela gozoei. “Nik jan dudan beste pastel

ez du inork jan hemen, eta oraintxe nago lo-

dien”, esan du horren harira Juani Murua-

mendiarazek. 70 urte beteak ditu Juanik, eta

sasoiko dago. Ez dauka, ez, zer kendu han-

dirik.

Udan saltzen dute gutxien, eta Gabo-

netan gehien. Ospakizun egunak izaten di-

ra, eta erruz saltzen dituzte mokadutxo go-

xoak. Tarta inperiala eta errege opila izaten

dira salduenak. Halako egunetan, izaten da

bestela ere zer jana etxeetan, eta gozogile-

en meritua horixe dela dio Juanjok: “Pos-

trera orduko lepo bete den jende horrek

postreari lekua egitea. Nik ez dakit lortzen

dugun, baina hori lortzea handia litzateke”.

Isabelek beste uste bat dauka, hala ere.

“Nik uste dut estomagoan denok daukagu-

la aparteko beste leku bat, postrearentza-

ko”.

37
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Gosariak

Pintxoak

Bokatak

Plater konbinatuak

Gosariak

Pintxoak

Bokatak

Plater konbinatuak

Astelehenetik ostiralera irekita goizeko 6etatik aurrera.
Larunbat eta jaiegunetan goizeko 8etatik aurrera.
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Sanbartolomeetan, berriz, baserritarren eguna da gozo saltzaileen-

tzako egunik onena. “San Bartolome egunak eusten dio, baina zalantza-

rik gabe baserritarren eguna da onena. Txiki Eguna, adibidez, sekula ez

da berezia izan”, esan du Juanjok. Denboran atzera egin, eta umezarora

begira jarri ditu azalpen horrek Muruamendiaraz ahizpak. “Gure gaztaro-

an Txiki Eguna egun handia izaten zen. Izozki asko saltzen genuen jate-

txeetara-eta”, nabarmendu du Juanik. 

Sanbartolomeekin lotura berezia
Nolanahi ere, jaiekin lotura estua izan du beti Muruamendiaraz gozo-

tegiak. Lantegia San Bartolome kalean zutenean, gaupasan zebitzan as-

ko joaten zitzaizkien goizaldera ate joka, eta sokamuturreko zezena bera

ere behin baino gehiagotan sartu zitzaien lantegi barrura, Plaza Txikitik

nahiz kaletik. Era berean, Mauxitxa txarangak ere urtero egiten du geldial-

ditxoa Muruamendiaraz aurrean. Aspalditik datorren ohitura da, Juanjok

azaldu duenez. “Jesus Ezenarro gure lankideak txarangan jotzen zuen le-

hen, eta gurekin gozotegian lanean hasi zenean urtero irteten ginen ate-

ra txarangakoak bistatzen zirenean. Pastelero dale fuego jotzen hasten zi-

ren beti”. Orain dela 24 bat urte hasitako kontua da hori.

Lanean bizi dituzte jaiak, eta gozotegiko langile gazteenei bereziki go-

gorra egiten zaie oraindik ere, sasoi batetik hona ohiturak ere aldatu dire-

lako eta orain egunez baino gehiago gauez egiten delako jai. Beti izan da

horrela, hala ere. “Gu gazte ginenean ere izaten genituen tirabirak. Behin,

San Bartolome gau osoan jardun genuen lanean, Txiki Eguna jai egiteko,

baina ez zitzaigun guk nahi bezala irten. Gau guztia lanean pasatu ondo-

ren, irten gara zezenera, eta han non datozen gure bila, pastelak bukatu

zirela eta lanera joan behar genuela esanez. Lehenengoa eta azkena”:

Aurten ere, gogotik egin beharko dute lan jaietan, elgoibartarren eta

kanpotik datozen bisitarien ahosabaiak gozatzeko, baina bezeroak gus-

tura hartzen dituen bitartean, gustura jarraituko dutela aitortu dute aho

batez. 75 urte bete dituzte, eta urteurren hori lokalez aldatzeko baliatuko

dute. “Gabonetarako lokal berrian egongo garela uste dugu. Ez gara

urrutira joango, hala ere”. Azkue erretratu dendak San Bartolome kalean

erabili zuen azkeneko lokalera aldatuko due lekuz Muruamendiaztarren

gozotegia.

EGUN BAKOITZERAKO, GOZO BAT

Bezpera: Bonba

Atzetik aurrera, Isabel Gonzalez, Pilar, Juani, Isabel, eta Mertxe
Muruamendiaraz ahizpak, Maribel Prol eta Ana Perez.

San Bartolome eguna:

Hojaldrezko tarta

Txiki eguna: Mozkorra

Umeen eguna: Palmerak

Gazteen eguna: Miloja

Baserritarren eguna: 

Tarta inperiala

Jubilatuen eguna: Pastak
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GOIT IBEHERAK

MYL S.A.

P R E Z I S I O  M U N D U  B A TP R E Z I S I O  M U N D U  B A T

Erramone poligonoa, 1-3-5  - 20850 MENDARO
Tel. 943 75 70 03 · Faxa: 943 757 130
E-posta:myl@myl.es · http:www.myl.es

Ondo  pasa  jaietan!

goitik behera, ziztu bizian

U
me sasoietatik ezagutzen ditut

goitibeherak, Italia hegoaldean

ezagunak direlako, eta hona eto-

rri eta ikusi nituen lehen unetik

parte hartu nahi izan dut Gazteen Eguneko

goitibeheretan”. Gehien lagunak konbentzi-

tzen kosta zitzaiola dio, “lagunak zirikatzeko

apustua bota behar izan nien”. Apustuaren

amuak ondo funtzionatu zuen eta osatu

zuen taldea; aldapan behera jaisteko tra-

mankulua falta zitzaien, ordea. Goitibehera

egitea haren gainean jaisteko prest zeuden

lagunak topatzea baino errazagoa izan ei

zen: “Pare bat egunetan prest geneukan. La-

gunetako bat mekanikoa izateak asko erraz-

tu zituen gauzak”, azaldu du. Eta hala, taldea

osatuta eta goitibehera eginda, 2008ko san-

bartolomeetan irten ziren estreinakoz. 

Bide bazterrean zegoen jendetzak inpre-

sioa egin ziola oroitu du. “Monakoko 1 For-

mulako zirkuitua zirudien”, dio irribarrez.

Abiadura du gogoko Erminiok eta goitibehe-

retan abiadura sentsazioa ez dela nolanahi-

koa dio. “Kanpotik ikusita besterik eman de-

zakeen arren, azkar jaisten gara, gure aldean

askoz azkarrago jaisten direnak badauden

arren, noski. Kanpotik etortzen diren goitibe-

hera erdi profesional horiek sari bila datoz,

baina gu parte hartzera eta ondo pasatzera

irteten gara”. Iaz ere errepikatu zuten espe-

rientzia eta aurten ere badute irteteko as-

moa. “Hobekuntza batzuk egin nahi dizkiogu

bolidoari, baina garaiz ailegatzen ez bagara

iazkoarekin irtengo gara… eta kitto!”

Ibilbideaz ez dauka kexarik eta apropo-

sa dela irizten dio. “Ez dauka ezer faltan, ez-

ta soberan ere. Beharbada, zatiren bat ho-

beto asfaltatzea, iaz zulo baten erruz ia ospi-

talean bukatu nuen-eta. Airean irten ginen hi-

rurok”. 

Proposamen bat ere laga du airean: “Ba-

nan-banan jaisteaz gainera, maila bereko bi

edo hiru goitibeheren arteko lasterketaren

bat ere jarriko nuke. Dibertigarria izan daite-

ke eta pixka bat luzatuko luke ikuskizuna,

jendea goitibehera gehiago ikusteko gogoz

geratzen den sentsazioa daukat-eta”. Amai-

tzeko, goitibeheretan parte hartzera animatu

ditu Erminiok elgoibartarrak: “Barrutik bizi-

tzea merezi duen esperientzia da”. 

Gazteen Eguneko goitibeheren jaitsierak jendetza batzen du urtero San Roke auzoko bide bazterretan. Ikusle horietako bat
izan zen hainbat urtez Erminio De Carlo ere, baina ikusi zuen lehen unetik piztu zitzaion noizbait parte hartzeko gogoa. 

Bi aldiz irten da Erminio De Carlo Gazteen Eguneko goitibehera jaitsieran, eta
aurten ere ez du hutsik egin nahi. 
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ZAHARRAK BERRI

1963
Aste honetako erretratu zaharra Antonia Aldalurrek

ekarri du BARRENera. 1963. urte inguruan ateratako argaz-

kia da, Txiki Egunean. Orduan ere zuriz jantzita irteten zen

jendea kalera, gerriko, zapi eta txapel gorriarekin. Hala ere,

garai hartako Txiki Egunak bazeukan gaur egungoarekin

desberdintasun bat: jendea garbi itzultzen zen etxera. Izan

ere, Txiki Egunean ardoa botatzeko ohitura berria da. Le-

hen, mahatsa jaten zen sokamuturra amaitzen zenean.

Erretratuan azaltzen direnak Maria Dolores eta Jose Luis

Agirregomezkorta neba-arrebak dira.

erretratu zaharra

1957
Gloria Odriak ekarri du argazki hau. 1957. urtean ateratakoa da, Txiki Egun batez. Garai hartan dultzaineroek buruhandiekin ba-

tera egiten zuten kalejirakoa duzue irudia. Gogora ditzagun Lizarrako dultzaineroei begira agertzen diren elgoibartarrak nortzuk diren.

Atze-atzean, hormaren kontra daudenak: Josefina Irusta, Maritxu Urain, Arrate Etxaniz eta Maite Manterola. Aurreko ilaran, ezkerre-

tik eskuinera: Patxi Betelu (txapelduna), ezezaguna, Elena Tuero, Ana Maria Garcia, haren atzekoa, ezezaguna, Loli Ruiz de Zarate,

Mari Cresen Egurrola, ezezaguna, Gloria Odria, Angelita Lizundia, Tere, eta eskua emanda dauden bi emakumeak: Karmen Agirre-

gomezkorta eta Elena Arriola. Haien atzean ageri den kapeladuna, berriz: Balentin Txurruka.
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San Frantzisko, 8    •   Tel.: 943 742 073

Jaiak zuekin ospatzeko prest!
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