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Antolakuntzan aritu diren hainbat elkartetako ordezkariak,aurtengo omenduak,eta Pirritx,Porrotx eta Mari-
motots pailazoak egitarauaren aurkezpenean,ekainaren 12an,Askatasuna parkean.LASARTE-ORIAKO UDALA

JAI KOLORETSUAK
Lasarte-Oriako San Pedro jaietako egitaraua Jaietan Blai! 2014 forotik
bideratu da.Herritarrek eta elkarteek elkarlanean landu dute.
Herritarren 90 proposamen baino gehiago jaso dituzte,eta guztiak
egitarauan txertatu ezin izan badira ere,gehienei «tokitxo bat»
aurkitzen saiatu dira. Jai egitarau «indartsua,koloretsua eta parte-
hartzailea» dela esan dute Udaleko festetako saileko arduradunek.

A urtengo sanpedroe-
tako egitarauaren in-
guruko berrikuntza
«garrantzitsuena»,
festa eredu berri ba-

terantz egindako urratsa da, La-
sarte-Oriako jaietako saileko ardu-
radunek esan dutenez. «Inoiz bai-
no festa herrikoi eta parte hartzai-
leagoak izango ditugu aurten, he-
rriko elkarteen lanari esker».

Jaietan Blai prozesuan eginda-
ko lanetik, herriko elkarteei feste-
tan parte harraraztea eta ekintzak
antolatzea lortu da. Aurten, inoiz

baino elkarte gehiago aritu dira
festak antolatzen: Ttakun elkarte
beteranoa, Kukuka antzerki eta
dantza taldea, Aterpea merkata-
rien elkartea, Biyak-Bat erretira-
tuen elkartea, Sorgin Jaiak, Bel-
tzak, Intza, Ostadar, Dinbi-Banda,
Erketz, Virgen de Guadalupe Ex-
tremadurako elkartea eta Decebal
Errumaniar Elkartea.

Festak antolatzeko prozesuare-
kin eta emaitzekin pozik dira Uda-
leko jaietako saileko arduradu-
nak. «Hurrengo urteetan ere ho-
rrela jarraitzea nahi dugu, festak,

herritik eta herriarentzat behar
baitute izan».

Parte hartze prozesuan, kale gi-
roa sustatzen ahalegindu dira. Jar-
duera eta ekitaldi gehientsuenak
kalean izango dira, adin guztieta-
ko herritarrentzat. Haurrentzat,
esaterako, urteroko haur parkeak
edo apar festak ez ezik, Pirritx, Po-
rrotx eta Marimotots nahiz Ane Pi-
rata pailazoak ekainaren 30ean
17:30ean Andatza plazan kantuan
eta dantzan ariko dira, eta parte
hartzera gonbidatuta daude herri-
ko familia guztiak.

EGITARAUA

››Ekainaren 28a,larunbata
09:00›Diana,Amalur txistulari
eskolaren eskutik.
11:00›Mele erraldoia,Mitxelingo
futbol zelaian.
11:00›APG elkarteko ikasleen le-
rroko patinaje erakusketa,Oken-
do plazan.
11:30›Gauerdi txarangarekin,ka-
lejira.Mitxelindik irtenda,Okendo
plazaraino.
11:30›Haur parkea,Andatza pla-
zan.
12:00›Hirugarren errugbi garaia,
Okendo plazan.
12:30›Ostargi elkarteko erraldoi
eta buruhandien kalejira,Gauerdi
txarangak lagunduta.
13:00›Omenaldia Kukuka an-
tzerki eta dantza eskolari eta Te-
xas futbol taldeari Manuel Lekuo-
na kultur etxean.
14:30›Bazkari herrikoia,Tximista-
rreta parkean.
16:30›Haur parkea,Andatzan.
18:00›Trapu Zaharra taldeak La
Conga ikuskizuna antzeztuko du
herriko kaleetan.
19:00›Amaia Gonzalez Caballe-
ro dantza eskolako ikasleen Areto-
Dantza erakusketa,Suberri akor-
deoi orkestrak lagunduta,Manuel
Lekuona kultur etxean.
20:00›Sukaldean festa haur
ikuskizuna,Andatza plazan.
20:00› Kalimotxo prestaketa
lehiaketa,Okendo plazan.
23:00›Beteranoen danborrada
tradizionala eta Oriako txaranga
Okendo plazatik kalejiran irtengo
dira.
00:00›Berri Txarrak taldea,
Okendo plazan.
01:30›Correfoc-a,Les Diables de
Vilafranca taldearen eskutik,Kale
Nagusitik abiatuta,herriko kalee-
tan barrena.
02:30›Boston Jai taldearekin
erromeria,Okendo plazan.
05:30›Psychoclown batukada
taldearen kalejira,Okendo plaza-
tik abiatuta.

06:30›Txokolate jana,Okendo
plazan.

››Ekainaren 29a,igandea
09:00›Diana Amalur txistulari
eskolaren eskutik.
10:00›San Pedro jaiak,bolo eta
toka lehiaketa Udal bolatokian.
10:30›Bakailao txapelketa,Oken-
do plazan.
11:00›Haurren danborrada,Ma-
nuel Lekuona kultur etxetik abia-
tuta.
11:30›Esku pilota partidak Jube-
nilen eta 1.Mailako seniorren ka-
tegorietan,Loidibarrengo fron-
toian.
11:30›Haur Parkea,Isla plazan.
12:00›Kantujira.
12:00›Ostargi elkarteko erral-
doien eta buruhandien,eta dul-
tzaineroen kalejira.
12:30› Iparraldeko herri kirolak,
Okendo plazan.
16:30›Haur parkea Isla plazan.
16:30›Oriako jaitsiera.
17:00›Zero Sette akordeoi orkes-
tra,Okendo plazan.
18:00›Sardina-jate herrikoia
Okendo Plazan.
18:00›Sagardo dastatze herri-
koia,Okendo plazan.
18:30› Dantza gidatuak,Okendo
plazan,Ttakunen eskutik.
20:00›Apar festa Elizatze plazan.
22:00›Bertso festa Manuel Le-
kuona kultur etxean.Gai-jartzai-
lea:Unai Muñoa.Bertsolariak:
Amaia Agirre,Ane Labaka,Amets
Arzallus,Andoni Egaña,Beñat
Gaztelumendi eta Patxi Etxebe-
rria.
22:30›Kukukaren koreografia
lehiaketa Okendo plazan.
23:00›Dantzakiak Ibai Berriak
taldearen eskutik,Isla plazan.
00:00›Zezensuzkoa.
00:30›Estriknina eta Odolaren
Mintzoa taldeak,Okendo plazan.

Egitarau osoa:www.lasarte-
oria.org helbidean.



Musika talde ugarik Lasarte-Oriako kaleak alaituko dituzte jaietan.BERRIA

TEXAS ETA KUKUKA
OMENDUKO DITUZTE
Lasarte-Oriako Udalak omenaldia egingo die Texas futbol taldeari
eta Kukuka antzerki eta dantza eskolari ekainaren 28an,13:00ean,
Manuel Lekuona kultur etxean.

A zken urteetan egin
duen moduan, uda-
lak aurten ere herri-
ko zenbait elkarte
edo kolektibo omen-

tzea erabaki du, haiek urteetan
egin duten lanaren aitortza gisa
eta bide horretan jarraitzeko bul-
tzadatxo bat ematearren.

Texas futbol taldea eta Kukuka
antzerki eta dantza eskola dira
aurtengo omenduak. Texas futbol
taldeak 50 urte bete ditu aurten.
1964. urtean hasi zuen ibilbidea,
eta, ordutik, etengabe aritu da la-
nean. Taldeko arduradunak, joka-
lariak, entrenatzaileak eta entre-
natzeko tokiak aldatu egin dira ur-
teotan; klubak, ordea, hortxe
dirau oraindik. Udalak Texas tal-
dearen 50 urteetako ibilbide osoa
azpimarratu du, kontuan izanik
urte hauetan guztietan Lasarte-
Orian kirola sustatzeko egin duen
lana. Taldeko jokalariak eta bazki-
deak denboraldi amaierako bazka-
rira bildu ziren ekainaren 7an, eta,
aldi berean, hurrengo deialdirako
deia egin zuten. Bazkarian, sariak
eman zizkieten jubenil eta erregio-
nal mailetako jokalari onenei eta
erregularrenei: jubenil mailan sa-
rituak Unai Tejero eta Haritz Val-
demoro izan dira, eta erregional
mailan, berriz, Josu Vicente eta
Txipi.
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Kukuka antzerki eta dantza es-
kolak hamabi urte bete ditu ibilbi-
deari ekin zionetik. Urteotan, tal-
deak hazkunde oso handia izan du.
«Gure herrian, adin guztietako za-
har eta gazteak antzerkira eta dan-
tzara gerturatu dituzte; kolorea
eta erritmoa jarri digute, urtero
egindako lana Antzerki Aste edo
Hamabostaldietan erakutsiz», La-
sarte-Oriako Udaleko jaietako sai-
leko arduradunek nabarmendu
dutenez.

Bultzatzaileek egindako lana
«izugarria» izan da. «Kukuka an-
tzerki eta dantza eskolako kide
guzti-guztiek zatitxoa badute ere,
eskerrak eman nahi dizkiegu atze-
an lanean jardun diren guztiei,
gure herriko kultur panorama
iraultzen egindako lanagatik. Eta
aurrerantzean horrela jarraitzeko
gonbita ere egin nahi diegu, gora
eta gora, gero eta indar handiagoa-
rekin jarrai dezaten».

Omenaldia ekainaren 28an
izango da. «Ekitaldi xumea izango
da, baina herritar oro gonbidatuta
dago han parte hartzera». Halaber,
beste urte batzuetan egin duten
bezala, omenduak arduratu dira bi
txupinazoetako pregoiak irakur-
tzeaz ere.

Txupinazoa ekainaren 27an
bota dute, udaletxe berriko balkoi-
tik, Okendo plazan. Sorgin dantza

ere egun berean izan da, Ttakun
kultur elkarteak antolatuta. Oria-
tik abiatu eta Okendo plazan amai-
tu da. Ordu txikietan, berriz, kua-
drillen arteko jolasak izan dira,
Okendo plazan bertan, eta, umo-
rea galdu gabe, ederki pasatu dute
parte hartzaileek.

Lasarte-Oriako herritarrek eta
herrira festa egitera etortzen dire-
nek ere oso ongi pasatuko dute
jaietako gainerako egunetan.
Horretarako, hamaika jarduera,
ekitaldi eta ikuskizun izango
dituzte.

Piroteknia ikuskizunak
Piroteknia ikuskizunak egunero
izango dira. Zezensuzkoak, esate-
rako, ekainaren 27rako, 29rako eta
30erako antolatu dituzte. Ekaina-
ren 28an, Kataluniako correfoc bat
zer den jakiteko aukera izango da,
herriko kaleetan. Eta, festei
amaiera emateko, Astondoa en-
presak su artifizialak botako ditu
Atsobakarko parkean, ekainaren
30ean, 23:00etan.

Azkenik, aurtengo kartel lehia-
ketako lan irabazlea Elena Domin-
guez lasartearrarena izan da. 30
lan aurkeztu dituzte aurten, eta
Gazteria eta Festak batzordeak
lan irabazlea hautatu du, herrita-
rrek hautatutako hamar kartel
gustukoenen artean.
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Sukalki egunean giro ederrean ariko dira.BERRIA

SUKALKI EGUNAREN 
50.URTEURRENA
Mungiako Sukalki Egunak 50 urte beteko ditu aurten.Uztailaren
6an izango da Sukalki Txapelketa,eta parte hartzaileek ederki
pasatuko dute.Eguna girotzen laguntzeko,Gure Ametsa txistulari
taldea,Roberto eta Idoia,eta Txikuri taldea ariko dira.

M ungiako Sukalki
Eguna 1964. ur-
tean antolatu
zen lehenengo
aldiz, orduan

Mungiako abadea zen Jose Mari
Arregiren ekimenari esker. Hark
mungiar talde bat batu zuen, eta
haien laguntzaz hainbat kultur
egitasmo martxan jarri zituen.

Sociedad Cultural Recreativa
Danak Bat elkartea horrela sortu
zen. Elkarte horrek Mungian egun
berezi bat ospatzeko proposamena

egin zuen, hark antolatzen zuen
txapelketa gastronomiko batean
oinarrituta. Garai hartan, beste
txapelketa gastronomiko batzuk
antolatzen hasi ziren Bizkaian, eta
Danak Bat elkartekoek Mungiako
lehiaketa okela gisatuarena izatea
pentsatu zuten. Izan ere, jaki hori
eskualdean ohikoa zen, eta gisa-
tua prestatzen zituzten emakume-
ak asko eta trebeak ziren. 

Mungiako lehiaketa gastrono-
mikoaren izenerako sukalki hitza
hautatu zuen Mungiako beste aba-

de batek, Paulin Solozabalek, hain
zuzen.

Gizonezkoak janariak presta-
tzera eta haien familiak bazkarian
parte hartzera sustatuko zuen
lehiaketa moduan antolatu zen
Mungiako Sukalki Txapelketa le-
hen aldiz 1964ko uztailaren 19an,
eta derrigortzat ezarri zen jaki
hori txapelketaren eremuan ber-
tan prestatzea.

Talde antolatzaileak, Danak
Bat elkarteak, Mungian orduan
zeuden bi elkarte gastronomikoen
laguntzaz —Anaitasuna eta Guri-
zer— bideratu zuen Sukalki txa-
pelketa. Hamabost taldek parte
hartu zuten, eta 150 lagun bazkari-
ra bildu ziren. Ekitaldia amaitu
eta danborrada berezko eran jo zu-
ten, eta joaldi hori jaietan gerora
finkatu den ekitaldia izan da.

1966. urtetik aurrera, Sukalki
Eguna San Pedro jaietako biga-
rren igandean antolatu da, eta
Mungiako Udala jardueraren ba-
beslea izan da. Urtetik urtera gero
eta jende gehiagok parte hartu du.

Aurtengo Sukalki Eguna uztai-
laren 6an izango da, igandearekin.
Eguna girotzen laguntzeko, Mun-
giako Gure Ametsa txistulari tal-
dea, Roberto eta Idoia, eta Txikuri
taldea ariko dira. Izen-ematea
10:00etatik 11:30era arte izango da,
lapikoak 13:00etik 14:00etara arte
aurkeztu beharko dira, eta sari ba-
naketa 17:30ean izango da, betiko
danborradaren ostean.

Gisatua egiteko, Bizkaiko sukal-
daritza tradizionaleko produk-
tuak erabili behar dira: behi okela,
patatak, piper txorizeroak, tipu-
lak, berakatzak, ilarrak, azenario-
ak, tomateak, oliba olioa edo txerri
koipea, gatza eta ardo zuria.

Ekitaldi ugari
Sukalki Eguna sanpedroetako az-
ken egunean izango da, uztailaren
6an. Gauerdian, jaien amaierako
ekitaldia izango da udaletxe aurre-
an: Marijatari agur esan, eta za-
piak erreko dira. Ekainaren 27tik
ordura arte, ekitaldi ugari izango
dira Mungiako kaleetan eta txos-
netan. Besteak beste, kirol nor-
gehiagokak, musika emanaldiak,
bertso saioak, erraldoien kaleji-
rak, pailazoak, dantzak eta suak.
www.mungia.org helbidean egita-
raua eta jaiei buruzko informazio
gehiago lor daiteke.



Kuadrillen bazkaria,Atxondoko sanpedroetan.JUAN CARLOS RUIZ / ARGAZKI PRESS

MUSIKA 
ETA DANTZA
ATXONDON
ETA ZUMAIAN
Atxondoko eta Zumaiako herritarrek ederki
pasatuko dute San Pedro jaietan.Bi herriak
jadanik festa giroan murgilduta daude.

A txondoko Axpe auzo-
ko jaiak bukatuta,
hasiak dira Apata-
monasterio auzoko
sanpedroak. Txopo

txikiaren eta txopo handiaren igo-
era ekainaren 27an izan da, eta,
Atxondoko batukada taldeak giro-
tuta, herritarrak kalejira alaian
ibili dira, gainerako bizilagunei
jaiak hasiak direla helaraziz. Tor-
tilla eta bakailao txapelketan ere
giro polita izan zen nagusi, eta bai-
ta plazan ere, gauean Etzilimo tal-
deak egin zuen erromeriaren bi-
dez, eta gaztetxean, Kapela disko
jartzailearen saioan. Herritarrak
dantzan aritu ziren, eta horrela
ariko dira jaiak amaitu bitartean:
dantza batean, musika doinuek la-
gunduta.

Ekainaren 28an, larunbatare-
kin, Mozorro eta Kuadrilla Eguna
egingo dute. Txistulariak goizeko
10:30etik hasiko dira kaleak alai-
tzen, eta, eguerdian, Puski eta
Txurruski pailazoak ariko dira
plazan. 15:00 aldera, paella jana eta
erretiratuen bazkaria egingo dute
plazan, eta, bi ordu geroago, gazte-
ek ederki pasatuko dute kuadri-
llen arteko jokoetan, frontoian.
Ordu berean, erromeria izango da
Ziarreta auzoan, eta, ondoren, mu-
sika doinu gehiago entzungo dira
Apatan: 18:30ean, txaranga piezak
joko dituzte; 23:00etan, kontzertua
izango da plazan, Arrasateko The
Potes taldearekin eta Zea Mays Bil-
boko talde ospetsuarekin, eta,
02:30ean, disko jartzaile bat ariko
da gaztetxean.
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Ekainaren 29an, igandearekin,
San Pedro egunean, alegia, gaupa-
seroei argazkiak egingo dizkiete
gaztetxean, eta, lau ordu geroago,
txistulariak kalejiran hasiko dira.
16:30ean Atxondoko gazteen pilota
partidak jokatuko dira, eta ordu er-
di geroago 28. Igel Txapelketa joka-
tuko da, Itziar tabernan. 19:30ean,
Andasto dantza taldeak erakustal-
dia egingo du, eta, 21:00etan, jende
ugari pilotalekura bilduko da par-
tida interesgarri bat ikusteko: Mi-
kel Goñik eta Eulatek Olazabal eta
Jaioren aurka jokatuko dute.

Ekainaren 30ean jaiak amaitu-
ko dira, San Pedro Txiki egunean.
11:00etan, haurrek Zurezku talde-
ak antolatuko dizkieten jokoez go-
zatuko dute. 19:00etan, saiheski ja-
na izango da, eta txopoa botako du-
te, jaiak hurrengo urtera arte agur-
tzeko. Ondoren, 20:30ean, dantza
bertikalak, trapezioa eta oihalak
izango dira pilotalekuan, eta herri-
tarrek mugimendu ikusgarriez go-
zatuko dute, eta aho zabalik geldi-
tuko dira. Saioa amaitzen denean,
Sanpedroak 2014 bideo emanaldia
egingo dute gaztetxean. Atxondo-
ko sanpedroei buruzko informazio
gehiago www.atxondo.net helbide-
an lor daiteke.

Su artifizialak Zumaian 
Zumaiako txupinazoa ekainaren
28an izango da, eguerdian, eta,
ekainaren 30era arte, ekitaldi,
ikuskizun, joko eta jarduera ugari
izango dira. Ekainaren 29an,
23:00etan, su artifizialak botako di-
tuzte burdinazko oinezkoen zubi-

tik, eta errepidea moztu egingo
dute. Aurten, Portu Sailak baime-
na eman dio udalari su artifizialak
egiteko. 

Zumaiako sanpedroei buruzko
informazio gehiago, www.zu-
maia.net helbidean.

Zumaiako sanpedroetako danborrada.PEIO ROMATET
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Jaien hasiera Berrizen,iaz.ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS

MOZORROAK ETA
KUADRILLEN JOKOAK
Berrizen sanpedroak eta santixabelak,eta Eskoriatzan sanpedroak
ospatuko dituzte egunotan.Herritarrek aspertzeko arrazoirik ez
dute izango,eta bi herrietan jai giroa eta umorea izango dira nagusi.

B errizko jai nagusiak
sanpedroak eta santi-
xabelak dira. Ohitu-
raz, Elizondo plazan
egiten dira ekitaldi

gehienak. Sarritan, berriztarrek
goiko jaiak izendatzen dituzte
ekainaren 27tik uztailaren 2ra ar-
teko jaiak.

Aurtengo kartel lehiaketaren
irabazlea Iker Loizate Navarrok
aurkeztu duen Bizi jai herrikoiak
lana izan da. Epaimahaiak aurten
ez du bertako egilearen saria bana-
tuko, sariduna Berrizkoa delako.
Guztira, hamalau kartel aurkeztu
dira, eta sari banaketa ekainaren
27an izan da, udaletxean. 

Pregoia eta txupinazoa ekaina-
ren 27an izan dira, baita 6. Fronte-
nis Txapelketako finalak ere; txos-
nak ere egun berean ireki dituzte.

Biharamunean, Kuadrillen
Eguna izango da. Goizean eta arra-
tsaldean, Berrizko Merkatari El-
karteak antolatu duen trena ibili-
ko da, Elizondotik Olakuetaraino.
Txosnek paella lehiaketa, mozorro
bazkaria eta bingoa antolatu dituz-
te; Umeentzako Tringili Trongolo
parkea ere egongo da eskolako pa-
tio berrian, eta karta-joko lehiake-
ta ere izango da —mus, tute eta
briska—. 18:30ean kuadrillak jai-
tsiko dira, eta ordubete geroago he-
rriko igel txapelketa jokatuko da.

Hurrengo egunetan, besteak
beste, bolo txapelketa, dantza
nahiz antzerki saioak, musika
emanaldiak, kirolak, jokoak, bits
jaia eta su artifizial ikuskizunak
izango dira. Informazio gehiago,
www.berriz.orghelbidean.

Festa kanpaiak
Eskoriatzan
Eskoriatzan, jaiei hasiera emateko
festa kanpaiak eta txupinazoa
ekainaren 28an entzungo dira, he-
rriko plazan, 13:00ean. Eskoriatza
Kirol Elkarteak irakurriko du pre-
goia, 50. urteurrena ospatzen due-
la eta. Gauean, nagusien danbo-
rrada 22:30ean izango da; haurren
danborrada, berriz, ekainaren
30ean. Egun horretan, gazteek izu-
garri gozatuko dute kuadrillen ar-
teko jokoen bidez. Uztailaren 1ean
Euskal Jaia ospatuko dute, eta
gauerdian, jaiei bukaera emateko,
bandera jaitsiera eta trumoikada
argitsua egingo da.

Eskoriatzako sanpedroetako
egitaraua eta informazio gehiago,
www.eskoriatza.net helbidean.

Sanpedroetako Euskal Jaian,Eskoriatzan.ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS



Erraldoien kalejira,txaranga doinuez lagunduta,Usurbilen.NOAUA

GAZTEEK ETA HELDUEK
JAIAZ GOZATUKO DUTE
Haurrek,gazteek eta helduek ederki pasatuko dute Usurbilgo eta
Zumarragako santixabeletan.Usurbilen uztailaren 1ean izango da
txupinazoa,eta Zumarragan ekainaren 27an hasi dira jaiak.

S enior nesken eskubaloi
taldeak botako du Usur-
bilgo santixabeletako
txupinazoa, uztailaren
1ean, asteartearekin.

Txupinazoarekin batera, ikurri-
naren igoera egingo dute udaletxe-
an, 19:00etan, eta jai giroa nagusi
izango da Usurbilen uztailaren 6ra
arte.

Usurbilgo senior nesken esku-
baloi taldeak denboraldi bikaina
egin du, eta Emakumezkoen Zila-
rrezko Ohorezko Mailara igotzea
lortu du. Taldeko jokalariak «izu-
garri pozik» daude jaietako txupi-
nazoa botako dutelako eta, nola ez,
Emakumezkoen Zilarrezko Oho-
rezko Mailara igotzea lortu dutela-
ko, Garazi jokalariak esan duenez:
«Hasieran, zortzi edo bederatzi jo-
kalari bakarrik ginen, eta ez gene-
kien taldea aterako ote genuen,
baina, azkenean, igotzea lortu
dugu; ez genuen espero».

Usurbilgo Kirol Elkartearen-
tzat, aurtengoa azpimarratzeko
moduko urtea izan da. Izan ere,
klubak 50 urte bete ditu, eta, ema-
kumezkoek ez ezik, gizonezkoek
ere mailaz igotzea lortu dute, Le-
hen Nazionalera, hain zuzen.

Usurbilgo Udalak ekainaren
27an banatu du santixabeletako
egitaraua; Zaloa Arnaiz Ibarguren
usurbildarrak diseinatu du. Bes-
talde, zabalik dago XXXVIII. Ber-
tsopaper Lehiaketan parte hartze-
ko epea, eta lanak uztailaren 1a
baino lehen aurkeztu behar dira,
Usurbilgo Udal Erregistroan.
Epaimahaiak uztailaren 5ean jaki-
naraziko du zein den lan saritua.

Danborradak eta
erromeriak Zumarragan
Zumarragan ere, ekitaldi ugari an-
tolatuko dituzte egunotarako:
ekainaren 27an Elkarteen Arteko
XLIX. Danborrada egin dute; biha-
ramunean Dantza Libreko Txapel-
keta jokatuko da; hilaren 29an
Haurren Eguna izango da; uztaila-
ren 1ean herriko agintariek ohiko
bisita egingo diote Antioko Amari,
eta kuadrilla arteko grand prix
erakustaldia ere uztailaren lehe-
nean izango da; uztailaren 2an,
Santa Isabel egunean, Antion oho-
rezko aurreskua dantzatuko dute,
eta, herri bazkaria amaitzen dene-
an, erromeria izango da.

Egitaraua eta jaiei buruzko in-
formazio gehiago www.zumarra-
ga.net helbidean lor daiteke.
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Antioko erromeria,Zumarragan.AIMAR MAIZ
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Oilasko biltzaileak,Usurbilgo santixabeletan.IBAI ARRIETA

OILASKO BILTZAILEEN FESTA
Usurbilgo santixabeletan oilaskoak biltzea ehun urte baino gehiago dituen ohitura da.
Uztailaren 1ean,goizean,oilasko biltzaileak baserriz baserri oilaskoak eskatzen ariko dira,
musikak lagunduta eta dantza eginez.Bazkaldu ostean,jokoetan ederki pasatuko dute.

U surbilgo santixabe-
letan, Oilasko Bil-
tzaileen Eguna egin-
go dute uztailaren
1ean, astearteare-

kin, txupinazoa bota eta ikurrina
igoko duten egunean. 

Galtza urdinak, alkandora zuria
eta zapia jantzi eta 06:00etan txoko-
latea gosaldu ondoren, oilasko bil-
tzaileak oilasko eskean ariko dira
herriko baserrietan, musikak la-
gunduta. 14:00 aldera itzuliko dira,
bazkaltzeko, eta, bazkalostean, eu-
rentzat antolatutako jokoetan ari-
ko dira. Bazkarian jango dutena,
ordea, ez da egunean bertan jaso-
takoa; jaien ondoren afariren bat
egiteko gordeko dituzte bildutako-
ak.

Oilaskoak biltzea aspaldiko usa-

dioa da, ehun urte baino gehiago-
koa. Garai batean herri ugaritan
egiten zen, baina gaur egun herri
gutxitan bizirik dagoen usadioa
da. Garai batean, diru beharrak
bultzatuta, hainbat gazte oilasko
eskean hasi ziren auzoz auzo, base-
rriz baserri, bazkaldu ahal izateko.
Gaur egun, ordea, baserritarrek,
oilaskoak ez ezik, sagardoa, gozo-
ak eta beste hainbat jaki ere ema-
ten dizkiete oilasko biltzaileei. Ba-
serritarrek atsegin handiz hartzen
dituzte eskean dabiltzanak; haien
bisita estimatzen dute.

Danborrada eta trikitia
Uztailaren 1ean, oilasko biltzaile-
en jokoak amaitu eta txupinazoa
bota ondoren, buruhandiak eta
txistulariak kalez kale ariko dira,

eta helduen danborrada ere atera-
ko da.

Biharamunean, udaletxe aurre-
an sokadantza egingo dute, eta, ja-
rraian, salda eta loreak banatuko
dira. Pilota txapelketako finalak
jokatu eta gero, buruhandiak ate-
rako dira erraldoiekin eta Burrun-
bazale txarangarekin, eta, ondo-
ren, trikitilariek herriko kaleetan
joko dute. Erromeria ere izango da,
Imuntzo eta Belokirekin, Askata-
suna plazan.

Hurrengo egunetan, haurrek,
gazteek eta helduek hainbat jar-
dueratan eta jokotan parte hartze-
ko eta zenbait ekitaldiz gozatzeko
parada izango dute. Besteak beste,
Santixabel Igel Jokoa izango da
Artzabalgo egoitzan, uztailaren
4an, eta IX. Kayak Jaitsiera Alirin

EGITARAUA

››Ekainaren 30a,astelehena
Goizean ›Maskota eta zintzilika-
rioak jartzea.
17:30›Pala Txapelketa.Ezinduen
erakustaldia,emakumezkoen fi-
nala eta gizonezkoen finala.

››Uztailaren 1a,asteartea
06:00›Txokolate gosaria eta oi-
lasko biltzaileen irteera.
14:00›Oilasko biltzaileen itzule-
ra eta bazkaria.Ondoren,oilasko
biltzaileen jokoak.
19:00›Txupinazoa eta Ikurrina-
ren igoera udaletxetik.
19:30›Buruhandiak txistularie-
kin.
19:30›Helduen danborrada.
23:00›Laiotz taldearekin,dan-
tzaldia frontoian.
24:00›Helduen danborrada.
24:00›Kontzertuak txosnetan:
Willis Drummond eta beste bi
talde.

››Uztailaren 2a,asteazkena
09:00›Diana txistulariekin.
12:00›Sokadantza udaletxe au-
rrean.Jarraian,lore eta salda ba-
naketa udaletxe aurrean.
16:00› Mus Txapelketa Askata-
suna plazan.
18:00›Esku Pilota Txapelketako
finalak.
18:00›Erraldoiak eta buruhan-
diak,Burrunbazale txarangare-
kin.
18:30›Trikitilarien kalejira.
19:00› Imuntzo eta Belokirekin,
erromeria Askatasuna plazan.

››Uztailaren 3a,osteguna
10:00›Umeen Eguneko dantza-
rekin,jinkanaren hasiera.
10:00› Ludoteka:puzgarriak
Dema plazan.Eguraldi txarra ba-
litz,kiroldegian.
11:00› Jokoak frontoian.Ondo-
ren,buruhandiak eta erraldoiak
trikitilariekin.
14:00›Umeen lagunarteko baz-
karia pilotalekuan.
15:30› Pottokak Artzabalen.
15:30›Ludoteka:puzgarriak
Dema plazan.
17:00›Pilotalekuan,Arrantzara
dantzan Irrien Lagunekin.

Egitarau osoa:www.usurbil.net
helbidean.

(Zubieta), biharamunean. Uztaila-
ren 5erako bertso saio eder bat ere
antolatu dute frontoian, Andoni
Egaña, Amets Arzallus, Asier Az-
piroz, Miren Amuriza, Etxahun
Lekue eta Unai Gaztelumendi ber-
tsolariekin. Gai-jartzailea Unai
Elizasu izango da. 

Uztailaren 6an erretiratuen baz-
karia izango da, eta, jaiak amaitze-
ko, 23:00etan maskota erreko dute,
Artzabalgo pilotalekuan.

Festetan, Sutegiko erakusketa
aretoan, Zirriborro tailerrekoen
eta Labore taldekoen lanak ikusi
ahal izango dira. Halaber, Udarregi
ikastolak 2015eko Kilometroak
jaiaren txosna jarriko du Askata-
suna plazan. Kilometroak Gipuz-
koako ikastolen aldeko festa Usur-
bilen ospatuko da, 2015eko urrian.


