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Zorionak Oihana De La
Mata! Uztailaren lóan 13 
urte beteko dituzunez muxu 
haundi bat etxekoen par- 
tez.

Zorionak Aitziber. Urte asko
an orain bezain jator segi 
dezazula. Iker, Sara eta 
famili osoak.

Jaiotzak

Gazi
ozo

eza

Zorionak Maria. eta urteasko- 
an. Uztailaren 22an zure urte
betetze eguna denez muxu 
haundi bat lehengusuen eta 
etxekoen partez.

Uztailaren 23an zazpi urte 
beteko ditu gure poxpoli- 
nak. Orain bezain txintxo 
eta polit segi dezazula. 
Zorionak eta muxu haundi 
bat etxekoen partetik.

Hona hemen edonor zoriontzeko tartea. Bere urtebetetze eguna delako, ezkondu 
egin direlako edota tituluren bat lortu duelako dohainik, bazkide direnek nahiz ez 

direnek tarte hau erabiii dezakete. Ekarri jarri beharreko testua eta argazkia.
Hurrengo alea: uztailaren 28an 
Ekartzeko azken eguna: uztailaren 21a

Hildakoak

C
Q 2000ko uztailaren

Q

Jon Sánchez
Jauregi

(2000-06-23)
Errekatxiki

Iker Guerra 
Salvet

(2000-07-01)

Atxegalde

2000-7-09
José Maria Aizpurua 

lllarramendi
89 urte 
Zubieta

EUSKO TRENBIDEAKEN UDABERRIKO AUTOBUS ORDUTEGIA
ASTEGUNETANASTEGUNETAN

Donostia Usurbil Zarautz Zarautz Usurbil Donostia
07.40 08.05 08.25 06.45 07.05 07.30
08.00 08.25 08.35" 07.15 07.35 08.00
08.40 09.05 09.25 07.45 08.05 08.30
09.00 09.30 09.40 • 08.15 08.35 09.00
09.40 10.05 10.25 08.45 09.05 09.30
10.40 11.05 11.25 09.20-' 09.30 10.00
11.40 12.05 12.25 09.45 10.05 10.30
12.00 12.25 12.35" 10.20- 10.30 11.00
12.40 13.05 13.25 10.45 11.05 11.30
13.00 13.30 13.40 ' 11.45 12.05 12.30
13.40 14.05 14.25 12.45 13.05 13.30
14.00 14.30 14.40" 13.20" 13.30 13.55
14.40 15.05 15.25 13.45 14.05 14.30
15.00 15.25 15.40’ 14.20- 14.30 15.00
15.40 16.05 16.25 14.45 15.05 15.30
16.40 17.05 17.25 15.20" 15.30 15.55
17.40 18.05 18.25 15.45 16.05 16.30
18.00 18.30 18.40' 16.20" 16.30 17.00
18.40 19.05 19.25 16.45 17.05 17.30
19.00 19.25 19.35" 17.45 18.05 18.30
19.40 20.05 20.25 18.45 19.05 19.30
20.00 20.30 20.40" 19.20- 19.30 20.00
21.00 21.25 21.45 19.45 20.05 20.30
22.00 22.30 22.50 21.15 21.35 22.00

*Orioraino **Aiaraino *Oriotik **Aiatik

ASTEBURUTAN
Donostia Usurbil Zarautz 1i Zarautz Usurbil Donostia

07.30 07.55 08.15 ¡ 06.45 07.05 07.30
08.30 08.55 09.15 i 07.45 08.05 08.30
09.30 09.55 10.15 ¡ 08.45 09.05 09.30
10.30 10.55 11.15 i 09.45 10.05 10.30
11.30 11.55 12.15 ¡ 10.45 11.05 11.30
12.30 12.55 13.15 i 11.45 12.05 12.30
13.30 13.55 14.15 ¡ 12.45 13.05 13.30
14.30 14.55 15.15 i 13.45 14.05 14.30
15.30 15.55 16.15 1 14.45 15.05 15.30
16.30 16.55 17.15 , 15.45 16.05 16.30
17.30 17.55 18.15 1 16.45 17.05 17.30
18.30 18.55 18.15 ¡ 17.45 18.05 18.30
19.30 19.55 19.15 • 18.45 19.05 19.30
20.30 20.55 20.15 ¡ 19.45 20.05 20.30
21.30 21.55 21.15 i 20.45 21.05 21.30
22.30 22.55 23.15 ; 21.45 22.05 22.30

Urtinea ílkartea
Loreak - Lore landarecik

Lore sortcik - Koroak

San Esteban
Tlf.: 943 36 22 55
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Noaua! hamabostekaríak ez du bere gain har
tzen aldízkarian adierazitako esanen eta iritzien 

erantzunkizunik.

Noaua! Kultur Elkarteko jendaurreko 
ordutegia: 10.00-14.00 / 16.00-20.00 

astegunetan

Azala:
Senideak eta Gure Arterako 
ordezkariak martxa naziona- 

lean lekuakoa eramanez

2-er irlzten?

Agur eta ohore 
Arrantzale
Ramón Uribe “Barrio”

H
omar urte pasa dirá 
dagoeneko utzi gin- 
duzunetik. Hamar 
urte zure irritar goxoa ikusi 

gabe. Urte luze hauetan 
ametsetan bakarrik izan 
dut zure laguntasunaz das- 
tatzeko aukera eta gaur, 
urteurren triste honetan, 
zure oroimena datorkit 
berriz burura.

Euskal Herriko zeruan zau- 
dela ondo dakit, beste izar 
dizdiratsuen artean. Han- 
dik zaintzen gaituzu, eta 
hemen gaudenok zure es- 
kuzabaltasuna, zure bizi gri- 
na gogoan dugu une guz
tietan. Gogoratzen al zara 
Aginagako jaietan zeun- 
dela zure bila joan nintze- 
nean? Gure kotxea lurrean 
gelditu zen "seko", eta zu 
"a toda ostia" etorri zínen 
gu laguntzera. Bai, Arran
tzale, lasai egon, handík 
aurrera ez baitut kotxea 
buztinetan berriz aparkatu.

Usurbilgo Udala

Gipuzkoako
Foru Aldundiak 

diruz lagundutako 
aldizkaria

Gauza asko gertatu dirá 
hamar urte luze hauetan. 
Zenbat parranda bota 
dituzu orain zauden 
tokian? Nik, egia esan, 
parranda gutxi egin dut 
Euskal Herrltik eraman nin- 
dutenetik.

Zu joan zinenetik beste 
hainbat gudarik utzi gai- 
tuzte (zurekin egongo dire- 
lakoan nago), eta zuk 
hainbeste maite duzun 
herriak gero eta hurbilago 
du askatasunaren Irelmu- 
ga.

Dantza bat egingo dut 
gaur zure oroimenez 
Arrantzale. Gure omenal- 
dirik hoberena garaipena 
¡zango da. Zaindu zaitez 
zauden toki zoragarri 
horretan Arrantzale, eta 
laister arte. Adiorik ez.

Askatasuna lortu arte 
Jo Ta Ke!

Kultura sailak 
diruz lagundutako 

aldizkaria Euskal Heiiira!

mailto:k.e@euskalnet.net
http://www.topagunea.com/noaua/
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llea moztu, kolorea eman, manikura egin... |
horra hor ileapaindegiko atea zeharkatu eta

usurbildarrek eskatzen dituzten zenbait gauza. 
Apaintzea hainbeste gustatzen al zaigu?

Berak eman digu galdera honen erantzuna.

Hemengoa al zara?

Ez. Oriotik etorria naiz eta berrogeita bost urte 
dira hemen bizi naizela, 1955ean etorri nintzen 

Usurbila.

Zer déla eta etorri zinen?

Lanera etorri nintzen. Ileapaintzaile modura egin 
nahi nuen lan eta Usurbilen ileapaindegi bakarra 
zegoenez eta Orion lan gutxi, hona etortzea era

baki nuen.

Etorri zinenetik herria asko aldatu al da? Eta jen- 
dea?

Dena aldatu da. Ohiturak aldatzearekin batera 
aldaketa haundiak eman dira eta jendeak 

lehen eskatzen ez zituen gauzak eskatzen ditu.

Denbora asko al daramazu ileapaintzaile lane
an?

Berrogeita bost urte. Hemen hasi nintzen lanean, 
aurretik ez nuen horretan lanik egin.

Jendeak asko apaintzeko ohitura al du Usurbi
len?

Bai, asko, lehen baino gehiago, eta ez bakarrik 
¡lea, baita azaia, eskuak eta beste zenbait 

gauza ere, solarium-a adibidez. Azalari orain 
garrantzi handia ematen zaio, eta jendeari asko 
gustatzen zaio apaintzea. Orain gertatzen dena 

zera da: jendea gehiago ateratzen déla eta 
gehiago begiratzen duela bere itxura; besteen 
aurrean txukun egotea gustatzen zaio jendeari.

Zeintzuk apaintzen dira gehiago gizonezkoak 
ala emakumeak?

Emakumeek beti izan dute apaintzeko joera 
handiagoa, bainan azken urte hauetan mutilek 

ere ileapaindegira etortzeko ohitura hartu dute, 
eta ez dira ¡lea moztera bakarrik etortzen. Eskuak 
txukuntzea, ilea tintatzea... asko gustatzen zaie. 
Hala ere, emakumeek orain etxetik kanpo lana 
egiten dute eta aukera handiagoa dute irabazi- 
tako diru hori beraien gauzetan gastatzeko.

Txukun egotea da askoren helburua. Telebistak 
eta gizarteak izan al dute eraginik ?

Bai, noski. Jende askok inbidla pixka bat die tele- 
bistan edota aldizkarietan ateratzen diren per- 
tsonei eta beraien irudiaren antzekoa izan nahi 
dute askotan. Moda jarraitzen du orain jendeak. 
Batzuk ideia batzuekin etortzen dira, telebistan 
ikusitako pertsonaia famatu baten antzeko 
orrazkera nahi dutela, edo aldizkari batekin. Niri 
hori gustatzen zait, jendea ideia jakin batekin 
etortzea.

Zer da jendeak gehien eskatzen dueña?

Gehienbat ¡lea txukuntzera etortzen dira eta 
kolorea ere gaur egun asko ematen da. Jende 
gazteak eta zaharrek ematen dute gehienbat; 
gazteek modan dagoelako, eta zaharrek berriz, 
kanak estaltzeko.

Gaur egungo teknikek ere asko lagunduko 
zuten irudiari garrantzia ematerako orduan. Hori 
hórrela al da?

Bai. Gauzak hobeto egiten dira eta jendeak 
gehiago eskatzen ditu.

Jendeak eskatu al dizu ¡noiz “miraririk”?

Bai, baina batzuetan posible da eta beste ba
tzuetan ez. Dena den orain jendea gehiago 
konformatzen da bere buruarekin.

Olatz Lasagabaster

Goierriko prodiiktuak
X kliazabal gazta
X Beasaingo odolkiak...

Kontseju zarra, 13 'ZT 943 36 04 66

XABIER 
EDARITEGIA

Flor zaitez,
eta dasta itzazn

(fizón eta emakumezkoen
modako arropa guztia hemen aurkituko duzu

Etxebeste kalea. 3- tlf. 943 36 11 06

MARKEL OLAIZOLA
ASEGURU AGENTEA / Zbk. 200009

ESTRELLA
Aseguru Konpalnla

Mota guztietako Aseguroak 
zure zerbitzurako

2UbtamnM,10TV. 843 3718 07-FteOJ 843 37 6341
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TXOKOALDE
Gure auzoko “kaxeta”

Txokoalden badugu "kaxe
ta" deritzon etxolatxo bat. 
Nahiz eta askorentzat ezezagu- 

na izan, betidanik hortxe egon 
da trenbide bazterrean, "Kara" 
etxearen atzean.

Bertan, trenbideko langileak 
bizi ohi izan ziren urte askotan.

Etxe horretan bizi izan zen 
azken familia Baxilio Osarena 
izan zen.

Baina Txokoalden trenak ez 
du geldialdirik egiten azken 
urteotan, hala, urte dexentez 
hutsik egon da. Baina orain
Xanti lllarramendi Usurbilgo 

buztinlariak erabil- 
tzen du bere buzti- 
nezko ontziak eta 
lanak egiteko (pi- 
txarrak, pegarrak, 
oliontziak..).

Xanti lehen kultur 
etxean aritzen zen 
lanean, baina 
dagoeneko badira 
urte batzuk gure 

auzoara etorri zela.

"Kaxeta" Eusko Trenbideake- 
na izan arren, Xantik hau bere 
lantokia jartzeko toki egokia 
zela ikusirik, hauengana jo eta 
baimena eskatu zien. Behin 
baimena lortuta, dena berritu 
eta bere lanerako egokitu 
zuen. Orduz geroztik urte mor- 
doska darama gure auzoan 
lanean.

Gure auzotik atera gabe, 
beste kontutxo bat ere aipatu 
nahi nuke. Uda eta eguraldi 
onarekin batera, ohikoa den 
bezala hasi dirá gure auzoko 
frontoia "harrapatzeko" borro- 
kak. Oso estimatua da nonbait 
gure auzoko frontoi txikia...

KALEBERRI
Zer da?

Jokin Zubiaur

Hasiak dirá Usurbilen dugun 
eraikin ederraren azpian 
dauden harmaileí estalki 

moduko bat jartzen. Izan ere, 
frontoia berriro estali zenetik 
euria egin duenean ez da giro 
izan "pelotazaleen" artean.

Hasera batean, frontoiaren 
estalki berria egiteko nahien 
sorburua, eguraldi txarrek sor
tzen zuten pelotalekuaren 
egoera eskasa izan zen; gero- 
ra, ordea, proiektua definitzen 
joan zen heinean egoera alda
tu egin zen nonbait; ja, errebo- 
teko garai bateko arrastoa, 
dema-plazan dirauena, erres
petatu beharra zegoen beste 
ezeren gainetik, frontoiaren 
atzealdean estalkia luzatzea 
galeraziz; aurrerago obra egina 
zegoela, Usurbilgo udarako 

txapelketako pilota partidu 
batean eztabaidan atzeman 
nituen orduko zinegotzi bat eta 
pelota elkarteko kide batzuk, 
harmailak, eta okerragoa 
dena, kantxa erdia eta ezker 
pareta bustitzen ziren bitarte
an.

Zinegotziak zioenez hura ez 
zen Usurbilgo ikusleen frontoia, 
eta, beraz, pelota partidua 
ikusten geundenak (bera 
barne) bustitzeak ez zuen 
axola; gu bakarrik busti bagina 
gau hartan, gaitzerdi! Horrega
tik, ez dut ulertzen ñola, orain, 
inauguratu eta 3 urtera, ipini 
behar duten eserlekuen estal
kia. Ze garrantzi zuten ba pilo- 
tazaleek? Harritzekoa da ñola 
aldatzen diren gauzak gaizki 
egina onartu nahi ez denean: 

alegia, bete nahi ziren helbu- 
ruak (haseran aipatuak) ez 
direla bete.

Hala ere eutsi goiari pilota- 
riok, euskal sena duen kirolik 
gorenena gorentzen, indarra 
eman behar baitzaio margolan 
mardulak hain ondo apaintzen 
duen eraikin ederraren prakti- 
kotasunari.
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KALEZAR
Gure auzoko festen aurka, ala?

2000ko uztailaren 14a

Oraingo honetan kexaka 
nator zuengana. Denok 
dakizue Kalezarko testak nola- 

koak izan ohi diren , Sanjuanak 
baino asteburu bat lehenago 
izaten dira gau "potenteenak",

eta bigarren asteburuan 
gauak lasaiagoak edo, izaten 
dira.

Hau guztia antolatzaileen 
erabakia izaten da. Izan ere, 
bigarren asteburuan herritar 
asko kanpoko festetara joan 
ohi da eta modu honetara, 
lehenengo asteburuan herrita- 
rrak gure auzoa erakartzea 
errazagoa da. Zorionez, plante- 
amendu hau arrakastatsua 
izan da azken urteotan.

Baina aurten, badirudi gure 
auzoko jaiak boikoteatu nahi 
izan dituztela. Batetik, ostirale- 
an, hilak 17an, U.G.Ak eta Ake
rra gaztetxeak kontzertu baña 
antolatu zuten. Hau guztia

Kalezarren festak zirela jakinda. 
Bestetik, Sanjuan bezperako 
eskea ere izorratu nahian ¡bilí 
zen norbait. Urtero-urtero auzo
ko gazteek pizten dute sua 
afaltzetik etortzen direnean. Ba 
ohitura horrekin ere bukatu 
nahi izan zuten eta "pertsona" 
batzuk gaueko 21:00etarako 
sua piztu zuten.

Jendeak Sanjuanak desager- 
tzea nahi al du?

Azpimarragarria da jendeak 
gure auzoko festekiko izan 
duen portaera lotsagarria. Ea 
honek zer pentsatua ematen 
dion norbaiti eta hurrengo urte
an ez dugun modu honetako 
ezer azpimarratu behar.

ATXEGALDE
Bertatik bertara

Jone Eizmendi

Dagoeneko uztailean 
aurrera goaz. Poliki-poliki 
atzean utzi ditugu Agerialdeko 

danbor soinuak, eta herriko 

jaiak ospatzeko hainbat lan 
egin ondoren, konturatu ordu
ko pasa zaizkigu aurten ere 
Santixabelak. Ahalik eta ondo- 

en pasako 
zenituztela- 
koan, 
hurrengo 
urtera arte 
itxaron 
behar.

Bestalde, 
uda bete- 
betean 
dugu hon- 
dartzara joa
teko. Kotxe 
ugari pasa
tzen da gure 
auzotik, 

beraz, Orio, Donostia eta ingu- 
ruetako hondartza izkinak 
beteak ibiliko dira. Horrez gain, 
oporretako garai betean 
gaude; batzuk lehenago eta 
besteak beranduago.

Gorputzak atsedenalditxo 
bat eskatzen digu, beraz, ondo 
aprobetxa dezagun.

Azkenik, bazen garaia! Arizti- 
txo kalean jarri dizkigute pape
ra eta plastikoa birziklatzeko 
ontziak. Lehen hor ¡biltzen 
ginen poltsak hartu eta Karobi 
alderaino eramaten. Orain, 
ordea, bertatik bertara geldi
tzen zaigu. Eskerrik beroenak 
Udalari, gu guztion onerako 
¡zango baita.
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SANTUENEA
Santueneako festak?

Paco Agudo

Noauakideak! Uda iritsi 
zaigu berriz, eta baita 

oporrak ere. Eguzkia eta beti 
bezala jaiak eta eromena. San
juan suak eman zuen irteerako 
deia eta jaien lasterketan San 

Pedroak eta gure Santixabelak 
beti bezain azkar pasa zaizkigu, 
zorionez edo zoritxarrez. Baina 
hau hasera baino ez da eta 
oraindik udaz gozatzeko jai eta 
eguzki asko daukagu.

Urtero bezala, jende guztia 
orain gogoratzen da gure 
auzoko jaiez, Santueneko 
jaiez. Jende asko hurbildu 
zait galdera bera eginaz: 
aurten ¡zango al da jairik? 
Eta erantzuna ere betikoa 
izan da, ez dakit.

Tristuraz gogoratzen ditut 
hainbeste kostatako jaiak 
eta pena haundia ematen 
dit horiek galtzen ari direla 

¡kusteak. Baina hauek berresku- 
ratzea auzotarren esku dago. 
Joan den urtean Ibai-Ondo 
elkartekoek gutxienez egun 
bat eskaini ziguten. Espero dut 
aurten ere beraiek edo beste 
norbaitek, hainbeste momentu 
on pasa ditugun iraileko biga
rren aste horretarako zerbait 
antolatzea.

Bestalde, nere kide Agustinek 
joan den astean idatzi zuena- 
ren zati bat gogoratu nahiko 
nuke, trafikoaren arazoa, ale
gia. Niri ere kexa ugari iritsi zaiz- 
kit eta lehenbailehen zerbait 
egin beharra dagoela usté dut, 
urtaro honetan oinezko asko 
baitabil auzo inguruan.

URDAIAGA
“Eiffel” dorre berria

Joseba Zubeldia

Garai batean Telefonika 
bakarrik bazegoen ere, 
gaur egun telekomunikazioen 

munduan konpetentzia haun
dia dago, segapotoen agerpe- 

nak eragin haundia izan duela- 
rik. Hau déla eta, gure auzoan 
ere bakoitzak bere errepikatzai- 
lea jarri du eta dagoeneko 
auzo honetan baditugu bi.

Azkena 
duela 
egun gutxi 
jarri du 
Euskalte- 
lek, hala, 
bi errepi- 
katzaileak 
hamar 
metroren 
barruan 
daude. 

Biek hogei 
bat metro-

ko altuera dute eta beren egi
tura metalezkoa da erabat.

Orain Usurbildik gure auzora be- 
gira jarriz gero, ermita bera bai
no lehenago ikusten dirá bi do
rre hauek, gure auzoak zentral 
baten itxura duelarik. Eta ber- 
tara gerturatzean zer esanik ez.

Hau déla eta, auzo honek 
orain arteko xarma eta lasaita- 
suna pixkanaka-pixkanaka 
galdu egin du. Badirudi tekno- 
logiak dakarren etengabeko 
aurrerakuntzak déla eta, horre
lako egiturak gero eta maizago 
ikusi beharko ditugula. Gure 
auzoan, behintzat, azkena 
¡zango al da?
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María Angeles ArrutiAGINAGA
Intxaurreta bailarako Sanjuan txikia

O
> 2000ko uztailaren 14a

Kalezarko Sanjuan sua eza- 
guna da herrian eta herri- 
tar gehienak hara hurbiltzen 

badira ere, guk ere badugu 
gure Sanjuan txikia. Izan ere, 
Intxaurreta bailarako auzo 
batzuk, urtero-urtero biltzen 
gara San Juan bezperan.

Su txiki bat egin, bertso 
batzuk kantatu, dantza pixka 
bat egin...giro bikaina sortzen 
da gurean!

Gainera, primerako bertsolari 
eta trikitilariak izaten ditugu ur
tero-urtero. Trikitixa Joxe Azur- 
mendi auzotarrak jotzen du, 
baita ederki jo ere. Bertsoak, 
berriz, denon artean. Auzoko 
edadetu askok lehengo bertso 

bikainak gogoan dituzte orain
dik eta denoi erakusten dizki- 
gute. Beste batzuk, burua hain 
prexko ez dugula eta, bertsoak 
idatzita eraman behar.

Kontuak kontu, gau ederra 
pasatzen dugu auzo guztiok 
elkarrekin.

Nik benetan gustora egiten 
ditut mota honetako gauzak. 
Denbora aurrera joan ahala 
ohitura onak ahazteko joera 
baitugu. Gainera, gazte asko 
Intxaurretatik kanpora bizitzera 
joaten da eta gure txoko hau 
"hozten" ari déla sentitzen dut 
askotan. Horregatik, gure San
juan txikiaren suak guztiak 
berotzen gaitu eta oraindik 

auzo bat garela gogorarazten 
digu.

ZUBIETA Mikel Bengoetxea

Santio atarían

antio atarían gauden 
honetan, zubietarrok hasi 

gara egun horietarako presta- 
tzen. Hala ere, Noauaiko beste 
atal batean agertuko da aur
tengo egitaraua.

Nik, tarte honetan, orain déla 
45-50 urteko Santioak ekarri 
nahi ditut gogora. Orduan ere 
testak kanpai eta etxeferoekin 
hasten ziren, Alamandegiko 
Bibianok botatako etxeferoe
kin. Santio egunean, ohitura 
ornen zen goizean goiz berriro 
etxeferoak botatzea eta Diana 
Donostiako txistulariek jotzen 
ornen zuten, Zubietatik buelta- 
txo bat eman ondoren.

Meza nagusiaren ondoren

(On Frantziskok emana eta 
Usurbilgo zein Donostiako alka
teak bertan zirela), Donostiako 
txistulariek kontzertua eskain
tzen zuten eta, ondoren, Lasar- 
teko Patxi Solarrain gidari zute- 
la, soka dantza izaten zen.

Arratsaldean, txistua, ttunttu- 
na eta trikitixa, Usurbilgo Angel 
Kartero eta “Auntxa” izan ohi 
zirelarik festa animatzaile.

Festa gauerako bukatzen 
zen. Hurrengo egunean oilasko 
biltzaileak ateratzen ziren eske- 
an, mutilak soilik. Urte horretan 
soldaduskara joaten zirenak 
edo handik bueltan etorritako- 
ak parte hartzen zuten. Orduan 
ere oilasko jokoa egiten zen.

San Inazio eguna, oilasko bil
tzen ibilitako gazteek antola- 
tzen zuten. Goizean soka dan
tza dantzatzen zuten eta baz- 
kal ostean, zinta karrera.

Egun horietan ohitura ornen 
zen apaizak "relikia-kanpaiak" 
jotzean, gazte guztiek santuari 
muxu ematea eta limosna egi
tea.

Urte batean, apaizak balsea 
dantzatzea eragotzi zuen. 
Hala, gazte guztiak protesta 
modura Lasarteko Santanetara 
joan ornen ziren, soinujolea pla
zan bakar-bakarrik utzita. Beste 
garai batzuk ziren, dudarik 
gabe.
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Kultur etxe berria: ametsa egi bihurtzen 
hasi den egitasmoa

U
darregi zahorra bota 
eta kultur etxe berria 
eraiki behar dutela ez 
da gaur goizeko kontua. Hori 

gauzatzeko proiektua onartu 
dutela bai, ordea. 12 proiektu 
aurkeztu zituzten eta “Garden- 
tasuna” izenekoa izan da 
aukeratua. Datozen lerroetan 
dituzue proiektu honen nondik 
norakoak. Hala ere, proiektu 
hau herriko taldeen beharre- 
tara egokitzeko aldaketa ba
tzuk egitea ez du baztertzen 
Niko Bengoetxea kultura zine- 
gotziak.

Kultur etxe berria itxia ez iza- 
tea izan da aukeratutako

Kultur etxe berria 
frontoitik begiratuta

aU'
1 n

prolektuaren helburu nagusia. 
Kalea eta etxearen artean 
lotura bat lortu nahi izan dute, 
eta eraikuntza berrian kristala 
edo beira izango da nagusi.

Irazu kaletik ikusita, orain 
duen itxuraren antzekoa ¡zan
go du fatxadak. Urteetan izan 
duen egitura bera mantendu- 
ko da, eta frontoitik begiratze- 
rokoan ez dugu aldaketa 
haundiegirik nabarmenduko. 
Paris etxe ondoko aldean, 
berriz, kristala izango da nagu
si. Eguzki izpiek sortzen duten

Kultur etxe berria
Eguzkitzaldetik begiratuta 

argitasuna aprobetxatzeaz 
gain, kanpokaldetik barrual- 
dea ¡kusteko aukera ¡zango 
dute Paris etxe atzeko parketik 
frontoi aldera edo alderantziz- 
ko norabidea hartzen duen 
edonork. Horrekin batera, alde 
horretan erakusketa gela 
egongo denez, herriko artisten 
lanak ikustera sartzeko gonbi- 
dapena begibistakoa ¡zango 
da.

Kultur etxe berriak bi sarrera 
¡zango ditu. Lehenengoa, 
orain, Udarregi zaharreko are-

toetara sartzeko Irazu kaletik 
erabiltzen duguna bera ¡zan
go da. Bigarrena, berriz, orain 
komun publikoak dauden 
lekuan jarriko dute. Proiektu 
hau aukeratzerakoan bi sarre
ra izatea kontuan hartu dute. 
Izan ere, kultur etxe berrian 
100 pertsona baino gehiago 
sartuko diren "auditorium" edo 
ikuskizunentzako areto bat jarri 
nahi da, eta honelako leku 
batek gutxienez bi sarrera 
behar ditu.

Eraikuntza honek lau solairu 
¡zango ditu. Azpiko solairuan 
ikuskizunen gela egongo da. 
Proiektuaren arabera zirkulu 
laurden baten antza ¡zango 
du eta 200 aulki inguru ¡zango 
ditu. Hala ere, hau lehenengo 
proiektu bat besterik ez da 
Niko Bengoetxea kulturako

rrr Azpiko solairuan 
ikuskizunen gela 

egongo da eta 200 
aulki inguru ¡zango 
ditu proiektu honen 

arabera
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zinegotziaren esanetan. ''Gau
zak aldatu daitezke, soinu 
aldetik, ikusmen aldetik zirkulu 
erdia izateak zein eragin izan
go duen aztertu beharra bai- 
tago oraindik". Honekin bate
ra komunak, kamerinoak etab. 
egongo dirá azpiko solairu 
horretan.

Sarrerako solairuan, harrera 
gela egongo da, honen 
jarraian erakusketa gela eta 
Aterpea tailerrekoek, Mihixe 
Pintura Eskolakoek, Gure 
Pakea zahar egoitzako esku- 
langileek eta beste herriko 
artistek beraien lanak egin 
ahal izateko tailerrak ere bai.

Lehenengo eta bigarren 
solairuan herriko talde desber- 
dinentzat gelak eta bilera 
gelak jartzea aurreikusi dute. 
Horrekin batera bideo gela 
bat jartzea ere pentsatuta 
dute. Hala ere, banaketak 
ñola egingo diren zehaztu 
gabe daude oraindik. "Proiek
tua gauza bat da, baina alda
ketak egin daitezke. Gelen, 
ordez, bulegoak jarri daitezke, 
edo alderantziz. Horretarako 
azterketa sakon bat egin 
beharra dago".

Guzti hau martxan jartzeko 
kultur teknikari bat egongo da 
irailetik aurrera. Sei hiiabetetan 
kultur etxea ñola antolatu, 
banaketak ñola egin... herriko 
taldeen nahiak ondo asetzen

¡zango du nahikoa lan. Herriko 
kultur munduaren azterketa 
ere egin beharko du, kultur fal
deen helburuak, bakoitzaren 
etorkizunerako norabideak 
bildu beharko ditu horiek kultur 
etxera ñola egokitu zehazteko.

Proiektua egina dago eta 
2001.. urte amaierarako erai
kuntza lanak egiten hasteko 
dena prest egongo déla usté

Kultur teknikariak 
herriko kultura mun

duaren azterketa 
egin beharko du 

etxe honen antola- 
mendu egokiena 

aurkitzeko

Azpiko solairuan 
iegongo da kuski- 
zunen gela. Zirkulu 
laurdenekoa izan
go da, eta 200 
aulki inguru izango 
ditu. Hala ere, hau 
behin behineko 
asmoa besterik ez 
da. Oraindik soinu 
azterketak etab. 
egin behar dituzte 
ikuskizunen gela 
nolakoa izango 
den zehatzeko 

2000ko uztailaren 14a

du Niko Bengoetxeak, baina 
bitarte horretan ba ornen 
dago zehaztu beharreko arlo 
garrantzitsu bat: kudeaketa 
eredua. "Hiru kudeaketa 
eredu aurreikusten ditugu: ins- 
tituzionala, udalak kudeatuko 
du eta kitto. Hau da ñire ustez 
aukerarik txarrena, herriaren 
parte hartzerik ez dagoelako. 
Autogestionatua, ekintzak 
antolatzeaz herriko taldeak 
arduratuko lirateke. Eta eredu 
mixtoa, hainbat zerbitzu eta 
ekitaldi autogestionatuak iza- 
tea eta horrez gain, beste zer
bitzu batzuk eskeintzeko beste 
pertsona bat egotea".

Nikoren ustez Egiako kultur 
etxeak duen eredua egokia 
izan daiteke: "Herriko elkarte 
guztien elkarte bat sortu zen
kultur etxea aurrera eramate- 
ko. Udalak diru bat ematen 
dio urtean zehar ekintzak 
antolatzeko. Proiektu hau tal- 
deek beraiek aurkeztu zioten 
udalari eta hauek onartu egin 
zuten. Hemen ere planteatu 
daiteke honelako zerbait: tal- 
deek beraien proiektua egin, 
kultur teknikariaren laguntza 
ere izan dezakete, eta udalari 
aurkeztu". Horretarako herriko 
taldeetako jendeak erantzun 
beharra duela usté du Nikok, 
bestela argi baitauka instituzio- 
nala ¡zango déla Kultur Etxe 
berriaren kudeaketa.

Josu Aranberri
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París etxe atzeko parkea egiteko 
lanean hasi dirá

París etxe aurreko zelaian 
hasi ziren lehendabizi, 
Udarregi zahar aurreko apar- 

kalekura pasa ziren ondoren. 
Bai, egia da, hasi dirá parke 
berria egiteko lanak. Urte 
askotako bidé luzearen ondo
ren, Santixabelak pasa ondo

ren hautsak arrotzen hasiak 
dirá París etxe aurrean. Lanak 
amaitzeko zazpi hilabeteko 
epea dute, beraz, datorren 
urtean, urte sasoi honetan 
beste itxura bat hartuko du 
inguru honek: bolatokia, par
kea, merkatuarentzat leku 

estalla, zelaia, aparkaleku 
berriak... Horrez gain, Kale 
Nagusian lOeko urbanizazioa 
ere berrituta egongo da. 
Oraingoz, kale horretako 
aparkalekua itxi dute laister 
batean hor ere lanean haste- 
ko.

Lanbide ikastaroetan izena emateko ordua

Lanbide Hastapeneko ikastaroetan parte hartu 
nahi duten guztientzat izena emateko epea 
uztailaren 3an ireki zen. Hilaren 21a bitartean sukal- 

daritza, ¡le apainketa eta estetika, obrako zurgintza, 
igeltseritza, automobilaren txapa eta pintura eta 
automobilaren mekanika ikastaroetan parte hartze- 
ko aukera duzue 16 eta 21 urte bitarteko gazteek. 
Horretarako udalerriko bizilagunak izan behar 
duzue, eta ikasten ari ez direnentzat edo langabe- 
zian daudenentzat zuzendua dago. Interesa 
duzuen guztiok udaletxera joan besterik ez duzue.
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az hasitakoa ezin horretan 
utzi ezta? Ez horixe. Aurten 
ere danborrada ¡zango da 

Zubietako Santio jaietan. Haur, 
gazte eta zahar, danborrak eta 
kupelak gerrian, makilak eskuan, 
zapi berdeak lepoan eta haide, 
danborraz Zubieta alaitzera 
Santio bezperan.

Pasa den urtean egin zuten 
lehen aldiz. Zubietako eskolako 
guraso elkartekoek ideia mahai 
gainean jarri, eta izugarrizko 
arrakasta izan zuen. 80 zubietar 
inguru bildu ziren Zubietako 
lehen danborrada honetan. 

Han etorri ziren 
haurrak lehenda- 
bizi, gazteak 
ondoren eta hel- 
duak bukaeran 
danborrada 
katea ixten. Eskola 
txikian hasi eta 
plaza inguruko 
kaleetan ¡bilí ziren 
jo eta ke.

2000. urtean ere jarraipena 
¡zango du honek. Ostiraletan 
egin dituzte entsaioak, eta guk 
horietako batean makilak astin- 
duz harrapatu genituen.

Garai batean alardea egiten 
ornen zen Zubietan Santio bez
peran edo Santio egunean, 
Orain berriz, danborrada egiten 
da.

jrten ere etenik ez Santiotan \

S
oka dantza egiteko ohitu
ra erabat berreskuratu 
dute zubietarrek. Garai 
batean Santio egunean ohikoa 

zen zubietarrak dantza hau egi- 

ten ikustea, baina 
gero, urte luzeetan 
zehar ahaztuta eduki 
zuten.

Duela hiru urte 
berreskuratu zuten, 
berriz, ohitura zahar 
hau, eta ez dute ber
tan behera uzteko 
asmorik. Aurten ere 
zubietar talde bat 

dantzarako pausoak entsaiatzen 
ari da. Mikel Urkia maixua buru 
dutela eskola txikian biltzen dirá 
ostiraletan. Batzuk, laugarren

aldiz egingo dute soka dantza, 
ez dute beraz zer ikasi haundirik 
izango. Beste batzuk bigarren 
aldiz aterako dirá plazara, eta 
lehen aldiz dantza egingo dute- 
nak ere ¡zango dirá tortean 
Santio egunean.

Anaera KLKMKNDEGI
TKBERNH-JKTETXEffi

ONDO PASA SANTIOAK!
Arbitza bidea »20160 ZUBIETA

Tel.: 943 362 049 - 943 366 642 • Fax: 943 366 OZ3 Telf: 943 36 28 49 Zubieta
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Santio jaien inguruko aspaldiko 
kontuak

Santio jaien inguruan badira hainbat bit- 
xikeri. Jai hauek ez dira gaur goizean 
jaiotakoak, eta askotan lehen jaiak nolako- 

ak izaten ziren jakitea gustatzen zaigu. Guk, 
Joxe Ramón Zubimendik idatzi dugun

“Zubieta, mila urteko herria” liburura jo 
dugu. Bertan, jai buruzko zenbait bitxikeri 
eta usadio aurkitu ditugu. Zenbaitek irakurri- 
ta ¡zango duzue liburua, baina guk, bereziki, 
pasarte horiek eskuratu ditugu.

Santiobidea 
Zubietan

Zubietako bidea Camino Real 
edo errepidea zen, eta 
Zubietan barrena zihoan Santio

bidea, XIII. mendeaz geroztik, eta 
bidea hemendik pasa izanari zor 
zaio, ñire ustez, Santio aukeratu 
¡zana Zubietako zaindari. Hortik 
datoz, inondik ere, herriko festak 
Santiotan ospatzea eta Zubietako 
eliza bera ere Santioren izenekoa 
izatea. Baina kontuok argitu alde
ra esan dezagun bertako eliza 
baino laurehun urte zaharragoa 
déla Santiobidea Zubietan.

Meza ematea 
debekatu gotzaiak 

1 786. urtean etorri zen Iruñeako 
gotzaia eta, ohiturak zabart- 

zen ari ornen zirela eta, agindu 
zorrotzak eman zituen: besteak 
beste, agindu ornen zuen mezarik 
ez emateko Zubietan ez Santio 
egunean, ez Santio bezperan eta 
ezta ondorengo zortzi egunetan 
ere; aitzakia horrekin nahaspilak 
eta jolas txarrak sortzen zirela eta. 
Bestalde, apaizei eta klerigoei 
dantzalekuetara joatea debekatu 
zien.

Ez zen debekatzea bakarrik, bai
zik eta adierazi zuen eskomikatu 
egingo zuela bere agindu horiek 
betetzen ez zituena: alegia, Elizatik 
eta kristau-elkartetik bota egingo 
zuela, sakramentuak hartzea ere 
galeraziz.

Zugaztiko neskatxaren senargaiak

Zubietako Zugazti baserrikoak eta Artutsakoak elka- 
rren ahaide ziren, nonbait. Kontua da Juan Kruz 
Beloki Aranburu, "Motza"k oso maitea zuela Zugaztiko 

bere lehengusuetako bat, neska gazte bat.

Hiru lasartear ornen zebiltzan neska horren atzetik: 
Manuel "Kokotz", Domingo "Txikia" eta Lasa; hirurak ere 
Motzarekin askotan tabernan biltzen zirenak. Bertsolariak 
ez zituen gogoko bere lehengusuaren "senargai" horiek, 
eta egun batean, Zubietako festetan, bertso hau bota 
ornen zion Manuel Kokotz horri:

Batean zirri eta 
hurrengoan musu, 
Santio iiunabarrean 
¡bilí zera zu;
baldin egiten bazera 
Motearen lengusu, 
sorta bat lastorekin 
emango dizut su.

Zubietako apaizak

Bitxia da, baina beste ikuspegi batetik, behinola 
Zubietako festetara etorri zen kanpoko apaiz baten 
jokaera: "En el presente año (1731) acudió a las fiestas 

de la Comunidad de Zubieta, y quitándose el manteo, 
se colocó una capa y gorro colorados, y empezó a 
torear, siendo corneado por el toro en la cara".

Apaiz hura sendatu zenean, auziperatu egin zuen 
Gotzaiak, eta lekukoen testigantza bildu. "Salió a torear 
a la plaza de Zubieta en las fiestas de Santiago, y fué 
herido en la cara de una cornada de la que se está 
recuperando, y hubiera muerto en la plaza sin dificultad, 
a no haberle socorrido con prontitud un ganadero".

Hurrengo lekukoak dioenak, berriz, argi eta garbi adie- 
razten du Zubietako festetan zezenak izaten zirela, Santio 
jaietan: "Salió a la plaza de Zubieta a torear los toros 
que en ella se acostumbran a correr".
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Uztailak 23, igandea
19.00tan: jaien hasiera
19:30tan: danborrada.
21:30tan: Herri afaria Andoni Egaña eta 

Sebastian Lizaso bertsolariekin 
eta Irune eta Izaro trikitilariekin

Uztailak 24, astelehena
11:30tan: pala txapelketa
15:30tan: pala txapelketaren jarraipena
Ondoren: buruhaundiak
23:30tan: Eztanda taldearekin erromeria

Uztailak 25, asteartea 
Santio eguna

09.00etan: esnadeia
10:30etan: meza
11:00etan: hamaiketakoa
11:30etan: soka dantza
Ondoren: txistularien emanaldia
18:00tan: trikitixa txapelketa
Ondoren: buruhaundiak
22:30etan: bertsolariak. Oihane Enbeita, Jexux Mari 

Irazu, Imanol Lazkano eta Joxe Agirre. 
Gai jartzailea: Iñaki Agirresarobe

Ondoren: Irune eta Izaro trikitilariak

Uztailak 27, osteguna
12.00etan: meza
14:00etan: bazkaria

Uztailak 29, larunbata
12.00etan: sagardo dastaketa
16:00etan: plaza libreko esku pelota-finalak 
Ondoren: trikitilari eta buruhaundiak 
23:30etan: Alaitz eta Maider taldea 
Ondoren: Etzakit taldearekin dantzaldia

Uztailak 30, igandea
09.00etan: esnadeia
10:30etan: meza
10:00etan: artisau erakusketa: makila egileak, 

abarkagileak. artilea lontzen dutenak, egur 
taila. harri egilea, euskal keramika.baserri eta 
itsasuntzi miniaturak, kobrezko harta, pelota 
egilea, otar egilea, xare egileak, metal 
esmaltea, kandelak, bolillo eta tapizak, 
xixterak, larrua, kaikuak, makrame txotxongiloak, 
larru eta alpaka nahastua eta putxerak.

00:30etan: kontzertua: Hemendik At! eta Berri Txarrak 
Ondoren: Izotz taldearekin dantzaldia

Uztailak 31, astelehena
Oó.OOetan: txokolatada
09:00etan: esnadeia
09:00etan: zikiro prestaketaren hasiera
10:30etan: meza
14:00etan: zikiro jana trikitixa txapelketako irabazleekin 
17:00etan: herri kirolak: korrika, txingak, sagar bilketa, lokotxa 

bilketa, bizikleta, arto aletzea, trontza eta sokatira 
Ondoren: buruhaundiak
23:30etan: Ostantza taldearekin dantzaldia
OO.OOetan: jaien amaiera

Arratsaldean: bertso, abesti eta dantza saioa 
22:00etan: herri antzerkia

Uztailak 28, ostirala
lO.OOetan: haur jokoen hasiera
14:0üetan: bazkaria
Ondoren: jokoen jarraipena
18:00etan: Txan magoa
Ondoren: txokolatada eta gozoki banaketa 
23:30etan: Akelarre taldearekin dantzaldia

BUGATI ZALDITEGIA
*

*
*
*
*

Zaldian ibiltzeko 
ikastaroak
Zaldien zainketa
Ferraketa
Ibilaldiak 
Egun bat edo 
gehiagorako 
irtenaldiak

BUGATI JATETXEA
Berezitasunak:

* Txuleta eta saiheskia
* Tortilak eta entsalada

Hipódromo pasealekua, z/g Telf; 943 37 14 12

4
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Usurbilgo Lizarra-Garazik 
antolatutako mintegia

2000ko uztailaren 14a

A
maitu zen hiru asteaz- 
kenetan jarraian ekai- 
nean Usurbilgo Lizarra- 
Garazik aurrera eraman zuen 

Mintegia. Hogeita hamar lagu- 
nez osatutako taldea bildu zen 
gai mamitsuak sakontzeko 
asmoz eta haien esanetan 
“esperientzia polita bezain 
interesgarria suertatu déla ezin 
uka". '

Hasteko, Karlistadatík gaur 
egun arterako errepaso histori- 
ko-politikoa egiteko parada 
izan dute Josu Txueka, historia 
irakaslearen eskutik. Nahikoa 
meritoa izan ornen zuen, 
berrogei minututan hainbeste 
gertakizun eta datu laburbil- 
tzea ez baita erraza.

Bigarren saioan berriz, Xabier 
Oleaga kazetariak, elkarrizketa 
eta negoziazioaren inguruko

Josu Txueka eta 
Mario Zubiaga Euskal 
Herriko Unibertsitateko 
irakasleak eta Xabier 

Oleaga kazetaria 
izan dirá hizlariak

zehaztasunak eskaini zituen 
eta egungo egoeran bidé 
horri ekiteko zenbat zailtasun 
dagoen konturatzea ahalbi- 
detu bazuen ere, elkarrizketa- 
ren premia gero eta larriagoa 
déla egiaztatu ahal izan dute.

Bukatzeko, hainbeste bider 
herritarren hitza eta erabakiaz, 
Euskal Herriaren burujabetzaz, 
Autodeterminazio eskubideaz 
entzuten ditugun gora-behe- 

rak, argi asko azaldu zituen 
Mario Zubiagak, hau ere Eus
kal Herriko Unibertsitateko ira- 
kaslea, zientzia politikoetan, 
hain zuzen ere.

Hiru saioetan, gainera, Juan 
Mari Torrealdai idazlea mode- 
ratzaile lanetan izan dute.

Galderak pausatu, zalantzak 
argitu, eztabaidatu, jakin-mina 
piztu, elkartrukatzearen kome- 
nigarritasunaz jabetu... horiek 
guztiak izan dirá Mintegi horre- 
tan parte hartu dutenek aipa- 
tzen dituztenak: "asko ikasi 
dugu, gaiak benetan oso inte- 
resgarriak ziren, hizlariak prime- 
rakoak. Baina orain gehiago 
sakontzeko beharra sentitzen 
dugu".

Jendearen erantzuna ikusita, 
antolatzaiieak aurrera egiteko 
oso animatuta azaldu zaizkigu: 
"Jaso ditugun iritzien arabera, 

jendea oso gustora aritu da 
eta antzekorik berriro errepika- 
tzeko gogoz geratu da gaine
ra". Beraz, agían beste minte- 
giren bat egiteko aukera ¡zan
go dugu laister.

Hogeitamar lagun 
inguruk osatutako 
taldea bildu zen 

Euskal Herriko 
gatazkaren 

inguruko gaiak 
landu asmoz

KALEZftRRfi

Txapa konpontzea eta pintatzea
Bankada unibertsala

JOSE AIZPURUA UNANUE
Igeltseritza eta pintura

Ugaldea industrialdea, 36
Telf: 37 36 09

juflitrao 
burdindegia 

lude nagusia 10 Usurbil 
370008

Tel.: 36 17 83 Tel.: 943 36 37 67
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3.600 metro euskal presoen eskubideen 
aldeko Martxa Nazionalean

P
asa den uztailaren 5ean 
iritsi zen Usurbila Senide- 
akek (herrian Gure Arte
ra bilguneak ere bai) euskal 

presoen eskubideen alde 
antolatutako Martxa Naziona- 
la. Oiardo kiroldegia izan zen 
egun horretako martxaren 
abiapuntua. Elkartasunaren 
katea eten ez dadin herriko 
talde ezberdinek 100 metro 
egin zituzten lekukoa erama- 
nez.

Joxe Antonio Altuna alkate- 
ak eman zion ongietorria mar- 
txari. Berezko lekukoa Iruñean 
bahituta badute ere, Santixa- 
beletan maskota izan den 
harén bertsio erraldoia izan, 
zen ongietorri horren lekuko. 
Martxa Nazionala egiten ari 
den kamioi gaineko ziegatik 
lekukoa atera, eta alkateak 
berak eraman zuen lehen 100 
metroetan. Aurrean trikitilariak, 
atzean herriko pre

soen pankartak, eta hauei 
elkartasuna adierazteko mar- 
txara agertu zen jendea.

Guztira herriko 36 taldek era
man zuten lekukoa, eta ttipi- 
ttapa, ttipi-ttapa 3.600 metro 
egin ziren herriko auzoetan 
barrena. Batek utzi, besteak 
hartu, bat aurreratu, bestea 
atzeratu, ikurrina bat hartu, 

bestea hartu, euskal presoak 
bisitatzeko egin behar diren 
kilometroak sinbolizatu ziren 
herriko kaleetan zehar.

Usurbildik Lasartera joan zen 
martxa, hemendik Urnietara, 
Andoaina, Asigarragara eta 
azkenik, Hernanin egin ziren 
egun horretako elkartasunezko 
azken 100 metroak.

Haginak ondo dabiltzanean, sabe la poz!

USURBILGO HORTZ KLINIKA
FERNANDO PEREZ-MOSSO NENNINGER 

ANTONIO BERNAL RUIZ DE OÑA
20170

USURBIL

HHK 
pintxoak, bokatak 

eta plater konbinatuak
Irazu kalea, 3 Tel.: 943 37 00 13
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Egun haundi bat herriko txikienentzat

Herriko txikienek ere beren 
eguna izan dute aurten- 
go Santixabeletan. Ekainaren 

29an, San Pedro egunez, ez 
zuten aspertzeko aukerarik 
izan, ez goizez eta ezta arra
tsaldez ere. Goizean haizetu- 
tako hiru gaztelu ezberdinetan 
eta zezen mekanikoan ibiltze- 
ko aukera izan zuten. Horrez 
gain, Kulki iparraldeko jokoekin 
herri kirolari izan ziren egun 
batez. Hori bai, opari eta 
hamaiketakorik ez zen falta 
izan. Arratsaldean, berriz, 
Goloka antzerki faldearen ikus- 
kizunaz eta hauek atera zituz
ten monstruoez gozatu ahal 
izan zuten herriko txikienek.

Q
®D

Q

Hika antzerki taldeak "Euskal off 2050" antzezla- 
na aurkeztu zuen pasa den ekainaren 27an 
herriko frontoian. Bill eta Mary iparamerikar turista 

bikotea Euskal Herriko kultura eta hizkuntzaren 
museo antropolojikoan galduta ¡bilí ziren. Bertako 
hizkuntza desagertua zen ja, eta bertan, bere ala
baren bila, euskaren bila, zebilen ama euskaldu- 
narekin topo egin zuten. Anjel Alkain, Loli Astore- 
ka, Belen Cruz, Josu Mujika eta Agurtzane Intxau- 
rraga izan ziren antzezleak.

Usurbildarrek daukate sagardo alkate... dio 
abesti batek, baina Santixabeletan "Usurbil
darrek daukate jaiaidia" alkate esan beharko. 

Aurten izan da jaialdi honen hirugarren edizioa, 
eta ekitaldi motz, goxo eta xume batez gozateko 
aukera izan genuen. Dantzariak alde batetik, triki- 
tilariak bestetik, Labrit abeslaria ondoren, Irriu abes
batza atzetik... Agían jendeak, aurreko urteetako 
sorpresatxoaren zain egongo zen baina... hurren
go urterako ere utzi beharko da ba zerbait!

Haur
jantziak GALARRAGA 

GARRAIOAK
• LUR ONGARRIAK
» ZABOR BILKETA
• ZISTERNA BEREZIAK 71 37 01 46

V S.L
Carrocerías

Industrialdea
Errota Berri kalea
Tlf: 36 36 77Kale Nagusia, 2 Tel, 943 36 59 43
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¡ Ikurrinaren igoera bertsoez lagunduta
o

Herriko jaiak egun batzuk lehenago hasi bazi- 
ren ere, ohiturari jarraituz, Santixabel bezpe- 
ran ikurrina igo zen udaletxean gaueko 

12.00etan. Aurten, Joxe Antonio Altuna izan da 
horretaz arduratu dena. Bertso saioa amaitu zain 
egon ondoren, 12.15 inguruan eman zitzaion 
hasiera ekitaldi honi. Alkatea bertso kantari hasi 
zitzaigun udaletxeko balkoitik Tirri-Tarra fanfarreak 
lagunduta, eta udaletxe aurrean zegoen jende
ak eta danborjoleek azken estribilioak errepikatu, 
eta bukaeran bertso batez erantzun zioten alka
teari. Solidario batek ere Euskal Presoen aldeko 
bertso bat bota zuen.

Danborjole ugari aurtengo honetan

Eguraldiak ez zien lagundu, baina ez zuten 
umorerik galdu. "Gaur dugu guztion gaua, 
juerga eta parranda" esanaz kalez kale ¡bilí ziren 

gaueko 12.30etatik aurrera herriko danborjoleak. 
Ez ziren gutxi, halajainkoa, azkenengo urteetan 
baino gehiago bai behintzat. Zahar eta gazteak, 
gizonezko eta emakumezkoak, danborra eta bi 
makilak hartu eta herriko txokoak alaitu zituzten 
Santixabel bezperan. Aurretik, ordea, etorkizune- 
an gau horretan danborra jo dezaketeenak izan 
genituen protagonista. Izan ere, haurren danbo- 
rradak eman zuen zeresanik arratsaldean.

“Dirá, dirá, zezenak dirá...

Harrapatzen bazaitu?" Honela dio askotan 
entzun izan dugun abestiak, eta arrisku hori 
izan zuten pasa den uztailaren 3an goizeko 

8.00etan Kale Nagusian zezenei adarra jotzen ¡bilí 
ziren guztiek. Jende ugari bildu zen zezenak ikusi 
asmoz. Batzuk gaupasa eginda, besteak lo gutxi- 
rekin, nahikoa lo eginda zezenak ikustera joan 
zirenak ere baziren. Nobedadea haizue! Azken 
urte hauetan sokamuturrik gabe egon ondoren 
jendea zezen gosez zegoen. Hala ere, zezenen 
aurrean hara eta hona hauek zirikatuz ¡bilí zirenak 
ez ziren asko izan. Hori bai, barre eta algararik ez 
zen falta izan.

IIM
Ileapaindegia

MISTOA
Solarium, depilazioa, 

makilajea eta manikura

943 3619 51

MASAJE LEKUA

RAMON 
BARCENILLA

Kirol masajea eta masaje terapeutikoa

Kale nagusia, 44- behea
LASARTE-ORIA TEL. 36 61 97

. Pikor- pintura eta 
gotele lanak

. Papereztatze-lanak

. Pintura-lanak oro liar

Aiislitxo. 8-5.a 20170 USURBIL
MOBII.A: 629 46 09 66
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Giroa bero-bero txoznetan

Aurten ere mugimendu 
haundia izan da txoznen 
inguruan Santixabel jaietan. 

Ekainaren 29an ireki zirenetik 
ekitaldi ugari izan dirá bertan. 
Egun horretan bertan herriko 
trikitilariak igo ziren oholtza gai
nera. Binaka gehienak, hiruna- 

ka ere bai, bina pieza eskeini 
zituzten festak berotzen haste
ko. Hori bai, gauean, saiheski 
janaren ondoren (eta zerbait 
gehiago ere bai) gehiago 
berotu ziren gauzak. Eta ber- 
tsolariak ere bai noski, Oihane 
Enbeita eta Zigor Urdanpilleta 
bizkaitarrak jo eta su aritu bai- 
tziren bertsotan afalostean.

Santixabel bigarreneko mus 
txapelketa ere arrakastatsua 
izan zen. Bikote ugari aritu ziren 
lehian, baina azkenean mus, 
enbido eta ordago artean 
Ander Aranburu eta Joseba 
Errazkin izan ziren irabazleak. 
Bigarren postua, berriz, Koldo 
Lizaso eta Alvaro Bruñok esku
ratu zuten.

Santixabel jaietako azken egunean maskota 
erre behar, eta erre gabe utzi zuten azkenean. 
Senideakek euskal presoen eskubideen alde anto- 

latutako Martxa Nazionaleko lekukoa izan da aur- 
tengo maskota, eta lekuko hau Iruñean Policía 
Nacionalak atzeman zuenez, gelditzen diren egu- 
netan martxarekin ibiliko da gure maskota. Hala 
ere, erabaki honekin urte luzeetako ohitura bat 
bertan behera geiditu da, maskota ez baitzuten 
erre, baina bai espetxeko zelda antzeko bat.

Santixabelen biharamona pasatzeko denbora- 
rik gabe, ekitaldi polit bat izan genuen pasa 
den uztailaren 8an. Zuberoa aldetik, Gotaiñe eta 

Larraine herrietatik, Mustraka ikuskizuna honuntz 
ekarri zuten bertako gazteek. Arratsaldean kalez- 
kale kalejiran ¡bilí ziren ikuskizun honetan parte 
hartu zuten zenbait gazte. Iparraldeko dantzak 
aurkeztu zizkiguten kalejira horretan. Gauean, 
berriz, "Mustraka" pastoral antzeko ikuskizunean 
musika, dantza eta kantua tartekatu zituzten.

Usurbil Autoak, S. C. L.
Zerbitzu ofiziala

Zumarlegi l’oligonoa
Ait/czarra kalea. I 
20170 USURBIL

LATAILLADE
ITURGINTZA GAS ETA BEROGINTZA
I NSTALAKUNTZAK

ARIZTITXO KALEA. 8 BEHERA TLF: (943) 36 26 35- 36 33 48 
20170 USURBIL Mobila: 609 888021

Tlf: 943 36 10 79
l-'axa: 943 36 62 92
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Ézerdl patsetan

Aiarrak nagusi jaietako idi deman

A
ída! 34 plaza baietz!
32 ezetz! Honelako 
oihuak entzun geni

tuen pasa den uztailaren 2an 
dema plazan. Izan ere, jende 
ugari bildu zen Santixabeleta- 
ko idi dema ikusi asmoz. San- 
tueneako ¡di parea eta Aiako 
Txintxuaren idi pareak jokatu 
zuten dema. Azkenean aia
rrak izan ziren nagusi.

Artekariak ere izan genituen. 
Idi pare bakoitzak egingo 
zuen plaza eta zinta kopurua 
asmatu besterik ez zen egin 
behar afariren bat ¡rabazteko. 
Batzuk baita asmatu ere!

Santueneako ¡di parea aritu 
zen lehendabizi. 30 minutuko 
lana zuten, eta hasiera bikaina 
eman bazioten ere, bukaera- 
rako ezinean jardun ziren. Az
kenean 30 plaza egin zituzten.

Aiako Txintxuaren ¡di pareak 
aurkariak egindako plaza 
kopurua jakinda hasi zuten 
dema, eta horrek indarrak eta 
denbora ondo neurtzea ahal- 
bideratu zuen. Santueneakoek 
jarritako marka hautsi zezake- 

tela argi ikusi zen hasiera- 
hasieratik, eta halaxe izan zen. 
33 plaza egin zituzten 30 minu
tuko denboran. Beraz, aiako 
¡di parea izan da nagusi aur- 
tengo Santixabel jaietako ¡di 
deman.

Haritz Urdanpilleta eta 
Oidui Usabiaga irabazle

Amaitu da aurtengo pala txapelketa, eta Z 
txapeldun berriak ditugu: Haritz Urdanpilleta Z 
eta Oidui Usabiaga. Hauek hirugarren postua Z 

eskuratu zuten iaz, baina oraingo honetan Iñaki Z 
Errekondo eta Iñaki Labaieni 35-25 irabazi oste- Z 
an, txapela buruan jartzea lortu dute. Hirugarren Z 
postua Patxi Arruti eta Eneko Arregirentzat izan Z 
da eta laugarren gelditu dira Igor Uribe eta Haritz Z 
Zubiaur. Jokalari onenaren saria, berriz, Iñaki Erre- Z 
kondok jaso zuen. Lehenengo kanporaketan Z 
kanpoan gelditu zirenenen artean, berriz, Enrike Z 
Huizi eta Jon Arrutik eskuratu zuten garaipena. Z

Enbarkadero berria 
Santuenean

Nork esan du Oria ibaian ezin déla txalupan 
¡bilí? Argazkia ikusita baietz esango genuke, 
eta halaxe da gainera. Herriko brigadak enbar

kadero txiki bat jarri du Santueneako Zorroza 
zubiaren ondoan, eta piraguan ¡bilí nahi duenak 
badu ñora joana. Pasa den ekainaren 27an 
kayak jeitsiera izan zen eta piraguan ibiltzeko 
aukera izan zuen hara gerturatu zen edonork. 
Orbeldiko presa aldera joan, Ingemarreko presa 
aldera inguratu... ahal zuenak noski! Uretara erori 
zirenak bat baino gehiago izan baitziren. Baina- 
tzeko moduan efgongo ote zen ura? Ez dut usté!
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Kerman Errekondo Santixabel ber-
tsopaper lehiaketako irabazlea

2000ko ekainaren 30a

K
erman Errekondoren 
“Zugan zintzilikatua” 
bertso sorta izan da 
aurtengo Santixabel bertsopa- 

per lehiketako irabazlea. 
Berak jantzi zuen txapela eta 
baita 30.000 pezetako saria 
ere. Bost parte hartzaileren 
artean Imanol Zarautzek lortu 
zuen bigarren saria “Bale eus- 
kaldun baten memoriyak” 
bertsoekin eta Joxe Mari Arza- 
lluzek hirugarrena “Munduko 
pare hontan” izeneko bertso 
sortarekin.

Lehen aldiz maitemindu den 
pertsona batek izandako senti- 
penak adierazteko zortzi ber
tso erabili ditu Kerman Errekon- 
dok aurtengo Santixabel ber- 
tsopaper lehiaketan. "Lehe
nengo aldiz maitemintzean 
sentitzen diren eroaldiak, txo- 
ria bezala txoratuta ibiltzen 
garenekoak bildu ditut bertso 
sorta honetan. Aurreneko mai
temindu aldi hortako sentipe-

nakin maitasun bertsoak egin 
ditut".

Bertso bat aurretik egina 
zuen, eta horren jiran gehiago 
egiteko asmoa bazuen, baina 
hortan gelditzen beti. "Halako 

batean Xomorro bisitatzera 
joan eta hiru orduz zain nen- 
goela pare bat ideia sortu eta 
han egin nituen". Hala ere, 
gero, bertso hauek moldatzen 
izan du nahikoa lan. Egunero- 
egunero bertsoak hartu eta 
hauek hobetzeko moldaketak 
egiten aritu zen ekainaren 3an 
egin zituenetik. Hori bai, aurre
tik egina zuen bertso hura mol- 
datzeak eman ornen zion lan 
haundiena.

Ez da Santixabel bertsopa- 
per lehiaketa irabazten duen 
lehen aldia, aurrez ere txapela 
buru gainean jartzea lortu bai- 
tzuen. "Gogoratzen naiz 
orduan ez nuela parte hartze- 
ko asmorik, baina azken 
momentuan tailerrean bertso
ak egin eta moldaketik egin 
gabe bidali nituen". Aurtengo- 
an, ordea, gustora geiditu zen 
bertsoak bidaltzerakoan. "Ñire 
mailarako gehiago ezin nuen 
egin".

Bertso eskolan lapurreta 
Santixabeletan

S
antixabel jaiak 
ongi ¡garó badira 
ere, norbaitek bere 
saria irabazi nahi eta, 

larunbat gauetik astele- 
henera bitartean bere 
ekintzatxoa burutu zuen 
bertso eskolan. Santixa
bel bezperan herriko 
pelotalekuan izandako 
gaueko bertso saioa gra- 
batuta zegoen zintaz 
gain, grabagailu analo- 
gikoa, kaskoak eta mini 
disk grabagailua ohostu 
zituzten.

Guztira 100.000 pezeta
ko balio materiala zuen

lapurtutakoak. Esan 
behar, ez déla lehenen- i
go aldia gure egoitza i
"arakatzen" dutela, eta 
ez da izan norberaren 
burua bertsozaletzeko, (
dagoen gaitza esparru i
guztietara zabaldu ahal 1
izateko baizik.

Balio materialaz ez 
gara minduko, baina 
bertsozaletasunari egiten i 
dion minaz ez gara ahaz- i 
tuko.

Iñaki Agirresarobe 1
Arzalluz (Bota Punttuba- 
ko arduraduna)

Batasuna 
eztabaida prozesua

J
oan den ekainean egindako 
aurkezpenean, Euskal Herriak 
datozen urteotako duen erronkari 
aurre egitearren, indar politiko era- 

berritua sortzeko deialdia egin zitza
ion ezkertzale eta abertzale sentitzen 
den orori. Eztabaida prozesuari eman 
zaio hasiera, beraz. Gasteizen egin 
zen lehen Batzar Orokorrean eztabai- 
darako oinarrizko 'txostenak egiteko 
edukien gida eta metodología era
baki ziren. Interesa duenak jarraibi- 
deak eta zehaztasun hauek guztiak 
jasotzen dituen liburuxka eskuragarri 
izango du "Aitzaga" eta 'Benta' 
tabernetan. Gogoratu oinarrizko 
ponentzia aurkeztu nahi duenak ¡ral
laren 30a arteko epea daukala.
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Manuel Piñeiro

Bere horretan diharduten 
prehistorikoak

□ 26 urte
□ Sukaldaria

Dagoeneko nahiko ohituta 
nago sormenezko sukaldari- 
tzari edo sukaldaritza berritzai- 
leari (edo nahi duzuen bezala 
deitu) buruzko aipamenak en- 
tzuteaz, azkenean zure onetik 
ateratzen zaituzten horietako 
aipamenak entzuteaz, alegia.

Panorama gastronomikoaren 
barruan eskaintzak anitzak izan 
behar dutela ulertzen dut, 
gure hortz ugariek hórrela 
eskatzen dutelako. Baina uler
tzen ez dudana zera da: des- 
kalifikazioa argudio bakartzat 
hartuta zuzenean ñola kritikatu 
daiteken sormenezko sukalda
ritza mota hau.

Gogoeta koherente batetik 
abiatzen direnak sukaldaritza 
mota honen garapenarekin 
bat ez etortzea nórmala déla 
usté dut. Baina nazkatuta 
nago ondorengo aipamene- 
tan oinarritzen diren eztabaida 
inozoak entzuteaz: "hori ez da 
janari bat", "jatetxe horietan 
lapurtu egiten dizute eta, gai
nera, gosez ateratzen zara", 
"janari mota horrek ez du 
zaporerik", etab. Argudio 
hauek bere horretan dihardu
ten historiaurreko horiei entzu- 
tea oso ohikoa da. Gero,

ordea, coca-colaz eta ardoaz 
mozkortuta emozionatzeko gai 
dirá, edota bihotza erdibitzen 
zaie txuleta bat hortz tortean 
dutela. Hori bai, seguraski txu
leta hori urrez ordaindu dutela 
ez dirá konturatuko . Eta bitar
tean beren ikuspen murritzetik 
at ikusten ez duten guztia kriti- 
katzen dute.

Sukaldari naizen aldetik, era 
honetara pentsatzen duen 
jende horri hau esango nioke: 
lanbide honetan badaudela 
batzuk, nahiz eta gutxi izan, 
bilakatu eta gauza berriak 
egin nahi dituztenak. Ez mota 
honetako jatetxetara beren 
mercedesak erakustera joaten 
diren snobak pozik uzteko, 
egunero-egunero lan duinago 
bat egin nahi dutelako baizik. 
Era berean, batzutan ondo 
jatea elikatzea baino zerbait 
gehiago déla pentsatzen 
duten horien zentzuak tenta- 
tzeko ere bai.

Bere horretan diharduten 
prehistoriko hauei beren zen
tzuak gehiago pizteko eta min- 
gaina gutxiago astintzeko gon- 
bitea egin nahi diet, beren 
gorputzek eskertuko dietelako.
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kondarrak

Bertsoak
Santixabel jaietan ¡kurrina igo zenean udaletxe aurrean alkateak abestu zituen 
bertsoak dituzue hauetxek. Azkenengoa, noski, herriak abestu zion alkatea berari

2000ko uztailaren 14a

Agur, anaia-arrebok 
zahar eta gazte, 
señar ta emazte;
Agur, lagun zaitugun 
guganik aparte 
Santixabel jaiotan 
har dezagun parte 
tristurak baztertu ta 
umoreaz bete.
Egin ditzagun festok I 
elkartasun kate

Pregoilari modura 
urtero jaietan 
ari naiz benetan.
Bertsolaria nator 
oraingo honetan.
Gogoa gori-gori 
garra ezpainetan 
memoria argi daukat 
ez nago ilunpetan 

ez naiz ni geldituko l Berrjz 
gaur bertso zorretan I BerriZ 

Ezkonduei bertsotan 
zuzenduz lehenbizi 
hona ñire iritzi.
Elkarri ondo zaindu 
ez gaitezen nahasi 
ordu txikitan argi 
ez katetik hautsi 
umerik dezutenok 
festak zainduz bizi 
Eta ez dezutenok I 
enkargatzen hasi I Bemz

Etziko bazkaria 
zaharren famili 
ez inor irauli.
Jan edan tamainan ta 
txintxo-txintxo ¡bilí 
kopa erdia nahiko 
bestea itzuli 
purua ere berdin 
erdian itzali 
gero ez ibiltzeko i 
tra-la-ra¡ lira-li | Berriz 

Gazteengana dijoa 
ondorengo uju 
edota abisu 
ameslaria zera 
bizia daritzu.
Barne grinak pujetan 
galgatan indartsu 
odolak bero-bero 
gailen da suhartsu 
kimu berria sendo, l „ .

. Berrizesperantzaren su I

Herriak alkateari:

Balkoi horretan zaude 
alkate gradúan 
zu gurí kantuan 
esango dizuguna 
har zazu kontuan 
poliki ari zera 
onaren doinuan 
suabe-suabe ta 
guztiz endreduan 
ondo portatu zaitez l f 
alkate moduan

Lehiaketa

Ñola du izena 
argazkian ageri den 

baserri horrek?

Asmatzalleen artean Patri jatetxean 
bi pertsonentzako afana zozketatuko 

dugu.

Kaleberriko etxe multzo batek Eguzkitzaldea du izena. Nondik datorkio ¡zen hori? Guk 
aurreko alean atera genuen argazkian ateratzen zen baserri hark ematen dio izena. Izan 

ere, Eguzkitza baserria zegoen lehen Kale Nagusiko sarrera horretan. Asmatzaileak ezzarete 
gutxi izan, baina denen artean zozketa egin ondoren Bitoriano Furundarenak ¡zango du 

Bordatxo tabernan afaltzeko aukera.
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UZTAILAK 23 igandea

genda

0 Santio iaiak Zubietan.
19:00tan jaien hasiera.
19:30tan danborrada.
21:30tan Herri afaria Andoni Egaña 
eta Sebastian Lizaso bertsolariekin 
eta Irune eta Izaro trikitilariekin.

UZTAILAK 24 astelehena

• Santio iaiak Zubietan.
1 l:30tan pala txapelketa. 
15:30tan pala txapelketaren 
jarraipena.
Ondoren buruhaundiak.
23:30tan Eztanda taldearekin 
erromeria.

UZTAILAK 25 asteartea

• Santio iaiak Zubietan.
09.00etan esnadeia.
10:30etan meza.
11:00etan hamaiketakoa.
1 l:30etan soka dantza.
Ondoren txistularien emanaldia.
18:00tan trikitixa txapelketa. 
Ondoren buruhaundiak.
22:30etan bertsolariak: Oihane 
Enbeita, Jexux Mari Irazu, Imanol 
Lazkano eta Joxe Agirre. Gai jar- 
tzailea: Iñaki Agirresarobe.
Ondoren Irune eta Izaro trikitilariak.

UZTAILAK 27 osteguna

• Santio jaiak Zubietan.
12.00etan meza.
14:00etan bazkaria.
Arratsaldean bertso, abesti eta 
dantza saioa.
22:00etan herri antzerkia.

UZTAILAK 28 ostirala

• Santio iaiak Zubietan. 
lO.OOetan haur jokoen hasiera. 
14:00etan bazkaria.
Ondoren jokoen jarraipena. 
18:00etan Txan magoa.

Ondoren txokolatada eta gozoki 
banaketa.
23:30etan Akelarre taldearekin 
dantzaldia.

UZTAILAK 29 larunbata

£ Santio iaiak Zubietan.
12.00etan sagardo dastaketa.
16:00etan plaza libreko esku 
pelota finalak.
Ondoren trikitilari eta 
buruhaundiak.
23:30etan Alaitz eta Maider 
taldea.
Ondoren Etzakit taldearekin dan- 
tzaidia.

UZTAILAK 30 igandea

• Santio iaiak Zubietan.

09.00etan esnadeia.
10:30etan meza.
10:00etan artisau erakusketa: 
makila egileak, abarkagileak, arti- 
lea lantzen dutenak, egur taila, 
harri egilea, euskal keramika.base- 
rri eta itsasuntzi miniaturak, kobrez- 
ko haría, pelota egilea, otar egi
lea, xare egileak, metal esmaltea, 
kandelak, bolillo eta tapizak, xixte- 
rak, larrua, kaikuak, makrame txo- 
txongiloak, larru eta alpaka nahas- 
tua eta putxerak.
00:30etan kontzertua: 
Hemendik At! eta Berri Txarrak, 
Ondoren Izotz taldearekin dan
tzaldia.

UZTAILAK 31 astelehena

• Santio iaiak Zubietan.
Oó.OOetan txokolatada.
09:00etan esnadeia.
09:00etan zikiro prestaketaren 
hasiera.
10:30etan meza.
14:00etan zikiro jana trikitixa 
txapelketako irabazleekin.
17:00etan herri kirolak: korrika, txin- 
gak, sagar bilketa, lokotxa bilketa, 
bizikleta. arto aletzea, trontza eta 
sokatira.

Ondoren buruhaundiak.
23:30etan Ostantza taldearekin 
dantzaldia.
OO.OOetan jaien amaiera.

OHARRAK

Galtzaragainan dagoen taberna 
saldu nahi nuke. Interesatuok 
deitu 943 36 45 98 telefonora 
(gauean deitu mesedez).

Udarregi ikastola aldean norbai- 
tek giltza batzuk aurkitu baldin 
baditu deitu telefono honetara 
mesedez: 649 322873

■ Bigarren eskuko irratikasetak, tele- 
bistak...behar dirá, ahal izanez gero 
modu onean. Telf. 943 37 18 80 
(Ander)

Emakume bat behar dugu neska- 
txa bat zaindu eta etxeko lanak 
egiteko. Telf. 943 37 02 89

Giltza batzuk galdu dirá Agerial- 
deko errotonda inguruan. Aurkitu 
dituenak dei dezala 943 37 06 
67ra.

PIRAGUISMO 
IKASTAROA

NOIZ: Uztailaren 31 etik 
abuztuaren 5era

NON: Santueneako 
enbarkadero berrian

PREZIOA: 4000 pezeta

Izen ematea Oiardo 
kiroldegian uztailak 

24a baino lehen

Io/k

943 83 09 37 670 397504

LATAILLADE
ITURGINTZA GAS ETA BEROGINTZA
INSTALAKUNTZAK

ARIZTITXO KALEA, 8 BEHERA TLF: (943) 36 26 35- 36 33 48 
20170 USURBIL Mobila: 609 888021 Santuenea 23 

Tf.9433627 34



XXW. SANTIXABEL

1 .postua: “Zugan zintzilikatua”. Kerman Errekondo

-1- -2- -3- -4-
Zu ezagutu eta 
gainditu dut marra 
Denbora asko gabe 
izan da azkarra 
Lendabizi keinua 
Gero irrifarra 
Piztu didazu ñire 
Maitasun sugarra 
Esnaturik barruan 
Lotan nuen arra

Utzirik egondu naiz 
Denbora luzean 
Ta uneak jarri ñau 
Urduri antzean
Berriro zigarroa 
Ezpainen ertzean
Lasaigarri modura
Biok elkartzean 
Taupadak bakantzeko 
Nere bihotzean

Geiditu arren sarri 
Eskeini ezinez
Gaur ausartu natzaizu 
Nere larri minez 
Gorderik dudan indar 
Baten eraginez 
Barrutik kanporatuz 
Zu maitatu grinez 
Desiozko muxu bat 
Doakizu zinez

Buxtangorriak kantuz 
Gaitzan babesean 
Muxu honek elkartzen 
Gaituen artean 
Besarkatuta jarriz
Bi suak batean
Une honetan beti 
Gau bat ta bestean 
Kuarterarik gabeko 
llargi betean

-5-
Nola sentitzen naizen 
Azaldu nahi dizut 
Nere bihotza dezu 
Harrapaturik zuk 
Egunaren orduak 
Eskeintzen dizkizut 
Hamazazpi zurekin 
Igarotzen ditut 
Ta beste zazpietan 
Ametsetan zaitut

Zenbat amets zurekin 
Ditudan auskalo
Bidai bat gogoan dut 
Bilbo Berlín Oslo
Jan genitueneko 
Hamabina talo
Amodiotan elkar 
Potxola potxolo 
Ez daklzu zein goxo 
Egiten dudan lo

-7-

Bihotzak aginduta 
Burua sartzean 
Norabide gabeko 
Iparrorratzean 
Honela nengoen zu 
nireganatzean 
Orain badakit ondo 
Maitasun trantzean 
Zer gerta daitekeen 
Enamoratzean

-8-
Maitasun denak dute 
Argi ta itzala 
Eta esan daiteke
Ezberdin dirala 
Bertsotan jarri badut 
Gehiegi bezala 
Sinistu ez sinistu 
Nerea da hala 
Ta bakoitzak berea 
Aztertu dezala

2.postua: “Bale euskaldun baten memoriyak”. Imanol Zarautz

-í-
Milurte berriaren 
martxoak aurrena 
Kantauri itsasoko 
uretan barrena 
indarrak ahiturikan 
hegatx bat etena 
bizi nahi eta ezin 
hau da etsipena.

-2-
Sare pelagikoez 
nago zauritua 
gorputza odoldua 
dena "mallatua" 
bizitza erdiz erdi 
gaur zait zartatua 
heldu zait heriora 
doan olatua.

-3-

Aita kendu zidaten 
arpoia sartuta 
ama eraman zuten 
sarean hartuta 
orain hiltzear nago ¡pa
rra galduta 
heriotzak narama 
eskutik helduta,

Ta hil ondorenean 
zenbat penitentzi 
korrontea medio 
kostara iritsi 
inguruan jendea 
hainbat itsasontzi 
hil eta gero ere 
ezin pakean utzi.

-5-
Galdezka heriotza 
zerk eragin zidan 
eskuk garbitu nahian 
dabiltz nere jiran 
oroigarri bezala 
jarri nahi segidan 
haurrek jakin dezaten 
baleak zer ziran

-6-
Aitzondo baserriko 
lurretan aurrena 
ustelduriaz hustu 
didate barrena 
handikan museora 
eraman urrena 
han det bizi guzikoz 
nere atsedena

Dexente urritu da 
gure hedakuntza 
gure egoera da 
egun nahiko hotza 
norbaitek laguntzeko 
prest badu bihotza 
eginkizun horretan 
ez dedila lotsa.

Oriotarrak dirá 
bale baten jabe 
hezurrak Aquarium-en 
erakusgai daude. 
Nahiz ta Usurbil dagon 
itsasorik gabe 
berak ere badauka 
bale bat halere.
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