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MADARIAGATARRAK
(ARANTZA)

«Bertsoa niretzat lagun
berri bat da. Aunitzetan
bakarrik aritzen naiz
bertsotan»

Barren-barrenetikbiziduber-
tsolaritza Xalbador Madariaga
aranztarrak,bistakoadahoribe-
re aurpegian, baita ahoa zabal-
tzendueneanere.Aurten86urte
eginen baditu ere, ez dio me-
moriakhutsikegitenetabertso
aunitz dakizki buruz, bereak eta
bertzeenak. San Juan egunez,
SanJuanXarkomezan,andrea-
ri kantatu zion hau bezala:
Pentsazazutesanjuanekzenbat
gauza on ematen duan,
andregaiare San Juan egunez
nik hementxen egin nuan.
Lehendabiziko izautu nuan
horko zubi punt horren onduan
huraxe benpen ona eman zidan
bat onik eman bazuan.

Akasofamiliatiketorrikozaio
bertsotarako zaletasuna, bere
atautxiBautistabertsolariabai-
tzen. Baita izen bereko anaia
zaharragoa ere. Kontatu digu-
nez, «anaiarekin ere bertsotan
ibilianaiz.Etxeanereibiltzengi-
nen biak, baita nire burutik ere,
iratze metari ere bai», dio irriz.
Etxean ez ezik, herrian ere ari-
tzen omen ziren: «igande arra-
tsetan, ostatuetan, jendea er-
neegotenzenbertsoakaditzen,
oraingo aldean afizio haundia
zegoenorduan». Berak dio «ari
eta ari» ikasi duela bertsotan:
«ostatuan ibiltzen ginen, baita
Santa Agedan, urtezahar arra-
tsean eta errege bezperan ere.
Tobera jotzenerearitzenginen.

Norbaitezkontzean,pregoiegu-
nean, neskaren etxera joaten
ginen tobera jotzera eta hala-
koetanbertsotarakonorbaitbe-
har izaten zen».

Herrian eta etxean noiznahi
kantatzen bazuen ere, plazeta-
rakosaltoa30urterekineginzu-
en: «lehenbiziko aldiz, Zugarra-
murdiko bestetan kantatu nu-
en. Anaia bertsotara
joan zen eta laguna
ez zitzaion agertu.
Norbait behar zute-
la eta, Zugarramur-
diko batzuk eske
etorri zitzaizkidan. Han-
txe kantatu nuen le-
henbizikoaldizpla-
zan». Horren on-
dot ik gehiago
etorri ziren: «Via-
nakoPrintzeaEra-

kundeaksaiosailaparatzenziz-
kigun eta bestetan herriz-herri
ibiltzen ginen. Ongi pasatzen
genuen».

BERTSOA HITZETIK HORTZERA
Txapelketetan kasualitatez

hasi zen: «lehen, bortz herrie-
tako kintoek herriz-herri kinto
bestak egiten genituen. Aran-

tzan kinto besta genu-
en batean, Barraka,
Luis Olaetxea Maku-
ko, Josetxo Iantzi eta
ni bertsotan abaila ari
ginen. Dionixio Mujika

etorri zitzaigun eta txa-
pelketan parte har-

tzeko erran zigun.
Berak apuntatu
gintuen». Hura
izan zen hasiera:
«geroztik urte sai-

laegingenituentxapelketetan».
Lehendik orainera bertsoa

«hagitz aunitz» aldatu dela us-
teduXalbadorrek:«oraingober-
tso aunitzetan ez dakigu zer
erraten duten ere, eskolarik ez
dugulakoz ez ditugu entendi-
tzen. Orain saioetan ari diren
bertsolari batzuk ere, Peña eta
Egañaadibidez, aldatu egin di-
ra». Horrekin batera, zera gai-
neratu digu: «orain mikrofonoa
paratu eta jendea isilik egoten
da bertsoaren esperoan, eta
bertsoa aitzinetik egiten dute.
Bertsoasegidanbotabeharda,
horidahitzetikhortzerabertsoa
botatzea».

Bertsotan egin duen ibilbide
oparoarenondotik, bertsoabe-
retzat zer den ere galdetu dio-
gu Xalbadorri eta honela eran-
tzun digu: «bertsoa niretzat la-
gunberri batda.Aunitzetanba-
karrikaritzennaizbertsotan.An-
dreak nire burutik solasean zer
ari naizen galdetu izan dit, eta
nibertsotan,berezetortzenzai-
dana edo bertso zaharrak kan-
tari». Hori bai, garbi du nahiago
duelamotzean ari: «zortziko tti-
kianahikoongiakautzeko,hale-
re, nahiko lan lau puntuak ongi
paratzeko». Bautista anaia, al-
diz,bertsoluzeetanaritzenomen
zen: «baina nik ez nuen balio».

Berak atautxirengandik har-
tu zuen bezala, Ekai eta Kattin
bilobekereatautxirenzaletasu-
nari heldu diote. 10 eta 8 urte
beteko dituzte abudo, eta ber-
tsotan ikasten hasi dira. Gustu-
ra dabiltzala aitortu digute, eta
segitu nahi dutela. Eta nola ez,
bilobakbertsotanikusita,atautxi
kontent: «segituko ahal dute»,
dio. Denborak erranen digu.Xalbador Madariaga Ekai eta Kattin bere bilobekin.

KULTURA � BERTSOLARITZA

Enbor bereko ezpalak bertsotan
Bertsolaritzaren transmisioa belaunaldi batetik bertzera

G. PIKABEA
Euxebio eta Joxe Mari Fagoaga anaiak (Itu-

ren), Amaia eta Aitor Telletxea anai-arrebak
(Arantza), Estitxu eta Eneko Fernandez anai-
arrebak (Lesaka), Joanes eta Xabat Illarregi
anaiak (Leitza)...Gehiagoere izanendira,ezbai-
tira gutti familia beretik atera diren bertsolariak.
Baina senideen tartean ez ezik, bertsolariak be-

launaldi batetik bertzerako saltoa ere egin du
etahorrenadibideakerebadiraeskualdean:Ju-
anMari etaMaddalen Lopez aita-alabak (Lesa-
ka), Arozenatarrak (Lesaka), Madariaga-
tarrak (Arantza),Elizagoien etaGorosterrazu
bertsolariak (Oronoz-Mugairi, Ituren)... Horieta-
ko batzuengana jo du TTIPI-TTAPAk bertsola-
ritzaz eta honen transmisioaz solasteko.
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AROZENATARRAK
(LESAKA)

Hiru belaunaldi eta
gehiago eta bertsoa
bizi-bizirik

Plazarakosaltoaberanduegin
bazuenere, aurkezpengutti be-
har du Manolo Arozenak, aski
ezagunabaita,baibertsolarigisa,
etabaibertsomunduaneginda-
ko lanagatik ere, hala nola, joan
den urrian 25 urte bete zituen
Bortzirietako Bertso Eskolaren
sortzaileetako bat baita, Bittor
Elizagoienekin batera.

Bertsotan plazan 38 urtere-
kinhasizen,bainaberakdioenez,
«gutxiaskobertsolaritzarenmun-
duanbetiibilinaiz».AndresMitxe-
lena bertsolaria attona zuen; ez
zuen ezagutu eta azaldu digu-
nez,amonarizordiobertsozale-
tasuna: «nire amaren ama ber-
tso zaharrak kantatzen aritzen
zenbeti,gureattakerebertsotan
egitenzuen,osabekerebai,bai-
na uste dut nire bertso kutsu
gehiena amonarengandik sortu
zela». Estitxu alaba, berriz, «bi
iturritatik edanez» hasi zen ber-
tsotan:«familiaetaikastola.Etxe-
an bertso zaharrak kantatzeko
tradizio haundia izan dugu, ba-
tezereattarenfamilian.Eta ikas-
tolak bertsotarako nuen zaleta-
suna elikatzeko balio izan dit».

Atta-alabek batera kantatu
izanduteNafarroakoTxapelke-
tan eta txapel bat baino gehia-
go irabazitakoak dira. Manolok
1988an parte hartu zuen lehen-
bizikoz.Biurtezbigarrengelditu
zen,etaondokolauurteetantxa-
peldun. Estitxu hamasei bat al-
dizaritudaNafarroakoan,1992an
hasita:«betifinaleraailegatunaiz,
eta gehienetan bigarren gelditu
naiz,etatxapeldunbialdiz».Txa-
pelketa Nagusian lau aldiz ibili
den arren, «behin edo horrela
kantatu dut gustura gelditzeko
moduan», adierazi digu.

Bertso saioak eskaintzen
Igantzin hasi zen Manolo, 88ko
txapelketaren ondotik: «Xabier
Zeberiorekin zaharren bazkari-
an».Geroztiksailaeginada:«zor-
tzi-hamar urtez bertso plaza pi-
la egin nituen, urtean 60 plaza».
Gaur egun, ordea, «hiruzpalau
saiosinboliko»egitenomenditu.
Lehenagotik egin zuen Estitxuk
plazetarakosaltoa:«16urterekin
Beran kantatu nuen, Korrikako
otordu batean». Baina gogoan

duenez, «12-13 urterekin Iruñe-
an lau errimekin kantatu nuen».

BERTSOAREN BILAKAERA
Lehendik orainera bertsola-

ritza aldatu dela uste dute biek.
Manolokdioenez,«betialdatzen
doa.Oraindela40urtebertsola-
riak baserritarrak ziren, jakindu-
riazmurritzak,nahizetabertsola-
rihaundiakizan.Uztapidekbere
sinadura botatzen juxtu jakinen
zuen, baina bertsolari haundia
izan zen. Gaur,
berriz, bertsotan
dabilen edonor
unibertsitatetik
pasatutakoa da.
Deneanaldatuda
bertsolaritza,
nahiz eta oinarri-
an berezkoa hor
duen. Biziraunbe-
harbadu,aldatzen
joanen da». Esti-
txu ere iritzi bere-
koa da: «lehengo
bertsolaritzak ez
du zer ikus i r ik
oraingoarekin, ez
gaia paratzerako
moduan, ez kantatzeko modu-
anere... etanikutzi nuenetik ere
(2011tik) aunitz aldatu da». Al-
datu ez dena, Estxitxuren irudi-
ko,eliteada:«egonkorragoada».

Zaletasunaren inguruan ere
bat datoz: «90. hamarkadan
boom bat zen». Estitxurentzat
«booma jaitsi eta bertso giroa
normalizatuda,bainaezdakez-
kagarria. Indarguneak badira.
Bertsoeskolakguneindartsuak
dira, eta ez hainbertze saioe-
tara joaten den jende kopurua.
Orainarteaguantatuduetainoiz

bainobertsolarigehiagodirabat-
bateankantatzendutenak».Ma-
nolok «zaletasuna badagoela»
dio, «nahizetagaurkoegunean,
zuretxokoangeldiaraztenzaituz-
ten gauza asko egonda, jende
gutxiago mugitu».

Txapelketak beharrezkoak
ikusten dituzte, «jendea mugi-
tzen dute. Baina bertsolari ba-
tzuei eman eta besteei kendu
egiten diete. Txapelketan ongi
ibiltzen denak normalean saio

gehiagoegitendi-
tu,etasaioakegi-
teak bertsolaria
bertsolari egiten
du», aipatu du
Manolok. Alabak
«txapelketak
hausnarketarako
mesede egiten
duela»dio,«orain
artebertsolaritzak
irauteko beha-
rrezkoak izan di-
ra». Baina bere-
tzat, «bertsoa ez
da 0etik 10era
puntuatzeko zer-
bait, adierazpen

bat da, gustatzen zaizu ala ez».
Txapelketakbehardirelabai,bai-
na Manolok aitortu digu nahia-
go duela bazkari edo afari ba-
tean bertsotan ari: «bertsolaria
askozerekomodoagosentitzen
da». Alabak ere hala dio: «inor
ezagutzen ez duzun herri bate-
anbertsoafarionbategiteasen-
tsazio zoragarria da».

BERTSOA BAINO GEHIAGO
Bertsolaritzak «gauza asko»

emandioManolori:«nire idoloe-
kin kantatzeko aukera izan dut

eta horrek ase egiten nau. La-
gunpila egin ditut, bertso esko-
lak sortu, gazte askorekin egon
naizharremenetan...Askoeman
dit». Estitxuri, berriz, «bizimodu
bat eta harreman sare hagitz
aberatsa» bat eman dizkio ber-
tsoak:«beharbada,bertzemun-
duak probatzeko askatasuna
kendudit,betiEuskalHerriari lo-
tua egon naizelakoz. Baina ba-
lorazioa, dudarik gabe, hagitz
positiboa da».

Familiatik hartu zuen Mano-
lok bertsolaritza, eta berak ere
bereondorengoeitransmititudie.
Attarengisa, aurkezpenguttire-
kinaskiduEstitxuk.EtaManolo-
ren biloba eta Estitxuren ilobek
ere hartua dute bidea. Hori iku-
sita «poza besterik ez» duela
sentitzen aitortu digu Manolok:
«tarteka nire pentsamendutan
jartzen naizenean, nire irrifar-
txoak egiten ditut». Bilobena
«anekdota bat bezala hartzen
duela» aitortu digu, tarteka ziri-
katzen omen ditu puntua bota-
ta, baina «ez diet aholku gehie-
girikematen.Hordaude,gusta-
tzen zaie eta ez dakigu gerora
zein bide hartuko duten, baina
behintzat zer den ikasiko dute».
Estitxurentzatere«polita»dailo-
bak bertsotan ikustea. Gusta-
tuko omen litzaioke segitzea,
«uztenbadutepenahartukodut,
bainaulertukodut.Nikereauni-
tzetanpentsatu izandut zenba-
teraino izan den nire erabakia
ala zenbaterainoeramannauen
inguruak.Lagundubai,bainaez
nukeinorpresionatunahi».Orain
behintzat gustura dabiltza Orti
eta Lexuri bertsotan, eta gero
gerokoak.

Estitxu Arozena, Lexuri eta Orti ilobak, eta Manolo aita bere amonaren argazkia eskuan duela.
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ELIZAGOIEN FAMILIA
(ORONOZ-MUGAIRI ETA ITUREN)

Zinta zaharretako
doinuen indarra

Gazterik hasi zen Bittor Eli-
zagoien bertsotan, eta ttikitatik
hartudutebertsoarenbideabe-
re ondorengoek ere. Amaia ala-
ba bertsolaria da, eta Iker eta
Egoitz Gorosterrazu Elizagoien
ilobak ere bai.

Bittorrek bere baitatik eman
zuenbertsotarakourratsa:«arre-
bazaharrenaketakoinatuakber-
tsotarakoafizioazutenetamag-
netofono batekin bertso saioak
grabatzen zituzten. Bazekiten
ttikitatik afizioa banuela eta zin-
tak ekartzen zizkidaten. Anaia
zaharrenarenkotxeanzintakpa-
ratuetaorduaketaorduakpasa-
tzen nituen bertsoak aditzen».
Horrelahasizenetahalaxeparte
hartu zuen, 17 urterekin, lehen-
bizikoz txapelketan: I. Iantzi Sa-
rian, 1979anLesakan.Lehenbi-
zikoplazaetatxapelketa izanzi-
renberetzat.«Nahikotraketsari-
tu zela» aitortu digu, «nire bai-
tatikibilitajoannintzenetasufritu
nuen». 24 urterekin, ordea, Gi-
puzkoako Bertso Eskolan hasi
zen, eta Iruñeko Zaldiko Maldi-
kongero:«bertsoeskolanperfek-
zionatzen hasi nintzen eta hala
gustura ibili nintzen».

Txapelketakolehenesperien-
tzia«arraroa»eginbazitzaionere,
gerora gustua hartu zion. Izan
ere,NafarroakoTxapelketan30
aldizbainogehiagotanpartehar-
tudu:«bialdiz jantzidut txapela,
bertze pare batez bigarren izan
naiz».Hainzuzentxapelketaho-
netan kantari 25 urte egin
zituenean omenaldia egin zio-
ten.Amaiakoraindikgogoandu-
en bertsoa kantatu zion orduan
aitari, eta hura izan zen publi-
koaren aitzinean kantatu zuen
lehenbiziko aldia.

Amaia,IkeretaEgoitzeretxa-
pelketetan aski goiz hasi ziren,
lehenbizieskolartekoetaneta18
urtebetetakoan,NafarroakoTxa-
pelketan. Amaia 6-7 urterekin
hasi zen eskolartekoetan eta bi
anaiak 13rekin. Baina Egoitzek
onartu digunez, «txapelketetan
aunitz urduritzen naiz eta serio
kantatzendut». Ikerrekereaitor-
tudu:«txapelketatikguttitanate-
ra izan naiz pozik. Nerbioak ez
dirabeti onak izaten». Plazetan,
aldiz, gozatu egiten omen dute:

«plazetatik beti atera izan naiz
pozik, eta bertso gehiago kan-
tatzekogogoz»,dioIkerrek.«Pla-
zetan ni naizena izatea lortzen
dut, nire umorea atera eta gus-
tura kantatzea», Egoitzek.

«PLAZA ALDATU DA»
Plazaugari egindakoadaBi-

ttoretahorretaneskeronekohi-
tzakdituManoloArozenarenda-
ko: «lagun haundia dut, anaia
bezala, bertsokide lagunik one-
na,eta90.hamar-
kadanNafarroako
bertsolaritzanbe-
razenerregea.Be-
re bidez, saio au-
nitz egin nituen».
Berak zortea izan
zuela dio, baina
bere i rud iko ,
«gaurkobertsola-
ri gazteagoek zai-
lagoaduteplazan
kantatzea, saioak
mugatuak dira».
Amaiak ere «ber-
tsolarigazteeikan-
tatzekoaukerage-
hiagoematea»fal-
tan somatzen du, baita bertso
munduan gazte gehiago mugi-
tzea ere. Bertso saioetan «ge-
hienetanbertsolari berak joaten
dira kantatzera, eliteko bertso-
lariak. Eta gazteriaren eta he-
rriaren aldetik aurpegi berriak
plazan ikusteko interes hori fal-
ta da, gaur egun, elitistak bihur-
tu direlako bertso saioak».

«BERTSOLARITZA ALDATU DA»
Ikerren arabera, «azken ur-

teetanbertsoakaldaketanabar-
mena izanduetahorri eskerda-

gogaur egundagoenbezain in-
dartsu».Bittorrendako«bertsoa
beti izan da neurtu, errimatu eta
kantatzen den zerbait». Lehen-
dik orainera zerbait aldatubada
bertsolarienmailaomenda:«ga-
rai batean bertsolari gutiago zi-
ren eta maila ematen zutenak
oraindikgutiago.Gauregun,ber-
tsolari guztiek oinarri bat dute,
bertso eskoletan ikasitakoa».
Halere, bereustez, «bertsotara-
ko berezko dohaina behar da.

Bertso eskoletan
edozeinekikasiko
du, baina berez-
koaduenakgehia-
go nabarmendu-
ko du». Amaiak,
berealdetik,«ber-
tsolari egin eta
sor tzen de la»
adieraz i d igu:
«oholtzako ber-
tsolaria izateko
berezkotik behar
da, baina bertso-
laritza ezdaohol-
tza ga inekoa
bakarrik,bertsoe-
kinhainbat lanke-

ta egiten ahal dira». Egoitzen
irudiko, «edozein izan daiteke
bertsolaribertsoeskoletanlanduz
gero, baina bertsolari gehienok
berezkodohainadugu».EtaIke-
rrek, berriz, «batzuk berez abili-
dadeaizandezakete,bainaber-
tso eskoletan edozein trebatu
daiteke», kontatu digu.

TXAPELKETAK BAI
Txapelketakbehardirelauste

dute. Bittorrenhitzetan,«txapel-
ketakbatzuetanbertsolari onak
bazterditzake.Bainaorokorrean,

bertsoari indarraematekobeha-
rrezkoakdira. Jendeaunitzmu-
gitzenduteetabertsolariarenda-
ko txapelketarako entrenatzea
aberasgarriada». Iritziberekoak
dira bi anaiak ere: «urtean saio
gutti izaten dugunok txapelke-
tei esker saio bat edo bi egiten
ditugu. Txapelketarik ez balitz,
tarteka bestan lagunekin baka-
rrikkantatukogenuke»,dioEgoi-
tzek.Amaiakere«bertsolaritzak
funtzionatu eta ikusaraztekobi-
de positiboetako bat» direla ai-
patudigu.Halere,beretako,«ba-
daudegehiagoere,bainaezdu-
gujendartearizeinbertsolarigau-
den eta gure gaitasuna erakus-
teko bertze biderik lortu».

MIRENESMENA
Arrebaren zinta haietatik ha-

sitako bidea fruituak ematen ari
delabistakoada.Bittorrekalaba
zaharrenari eta bi ilobei behin-
tzat transmititu die bertsolaritza
eta «poz haundia» sentitzen
omendu.Hirugazteekerepozik
hartu dute bertsozaletasuna.
Amaiakgarbidio: «beti izannaiz
Bittorren alaba, baina harro na-
go horretaz. Berak sartu nau
mundu honetan, eta beregatik
ailegatu naiz iritsi naizen lekura,
berak entrenatu nau. Abizena-
ren pisua sentitu dut, bai, baina
pisupositiboada».Egoitzek«ni-
reerreferenteaBittordela»erran
digu«beregandikhelduzaitber-
tsotako afizio hau eta gu bere
maila erdira ailegatzen bagara,
kontent». Eta Ikerrek ere Bitto-
rri«eskerrikberoenak»emanna-
hiizandizkio«emandigunguztia-
gatik. EtaBertsotan jarrai deza-
gula hainbat urtez!».

Amaia Elizagoien, bere aita Bittor, eta azken honen ilobak Iker eta Egoitz Gorosterrazu anaiak.
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Indusketa lanetan hasi ziren duela hamar urte Amaiurren
Amaiurko gazteluaren aztarnen bila duela hamar urte hasi ziren Aranzadi Zien-
tzia Elkartekoak indusketa lanetan. Lan horren burutzeko hamabortz bat lagun
aritu ziren, Juantxo Agirre Mauleonen gidaritzapean. «Gazteluaren oroimena
galdua zegoen sasi artean eta hori berreskuratu dugu», zioen. «Helburu nagu-
sia hori zen, jakitea monumentuaren lur azpian zer dagoen». Bi astez lortuta-
ko emaitzarekin kontent gelditu ziren Aranzadikoak: «Hemen egindako lanak
gure ezagupena handitu du, helburu zientifikoak bete dira, baina batez ere
Amaiurko herriaren eta hemengo erakundeen harrera azpimarratuko nuke».

Hankartean haragi puska bat zintzilik eduki-
tzeak ez du halakorik ez dutenen gainean
pribilejiorikaitortzen.Hankarteanharagipus-

ka bat zintzilik edukitzeak ez du halakorik ez du-
tenen gaineko gehiegikeriak egiteko eskubiderik
aitortzen. Finean: gizonezkoak ez gara emaku-
mezkoak baino gehiago eta hortaz, ez dugu es-
kubide gehiago, ez gaude
emakumezkoengainetik.Per-
tsona guztiek errespetu be-
ramerezi dugu. Horrela pen-
tsatzenezduenakburuanara-
zo larriaduetahobe lukepro-
fesionalen eskuetan jarri.
Horrela pentsatzen ez badu-
zu, zure ustez zu baino gu-
ttiago den emakume horren-
gan pentsa ezazu. Emakume hori zure ama, zure
arreba, zure alaba dela pentsa ezazu orain. Orain-
dik uste duzu zu baino guttiago dela? Zu baino es-
kubide guttiago dituela? Zu baino guttiago mere-
zi duela? Hala bada, eri zaude. Lehenbailehen zu-
re buruko arazoa tratatzea aholkatzen dizut.

Eri zaude?

Nire txanda
Fernando ANBUSTEGI

Itsaso FAGOAGA
Espainiako txapeldun

Lanaferakmedio, esta-
tuko Skeet Olinpikoko
lau txapelketa handie-
tatik bitan parte hartu
du,bainabiak irabazidi-
tu.PresidentearenKopa
eta, bederatzigarrenez,
Espainiako txapelketa.

Juan Mari TELLETXEA
Tren Txikito irrati diploma

BidasokoTrenbidearen
zaletua eta irrati-afizio-
natua da Iturenen bizi
den elizondarra. Trena-
renmendeurrenaospa-
tzeko, irrati-afizionatuei
zuzendutako diploma
sortu dute zortzi zalek.

SORKUN
Abeslaria Arantza Rock-en

Abuztuaren 20an egi-
nendaArantzaRocketa
aurtengo kartelean,
Errenteriko abeslaria
ageri da erakargarri na-
gusi moduan, Katez,
Enkore eta Skasti tal-
deekin batera.

Kanpineko prezioak begiratu, aztertu, erre-
serbatu eta ordaindu. Autoaren gurpilak al-
datu eta olioa begiratu. Mugako kolan bi or-

dueman,peajeaordainduaitzinetik.Koltxoiberria-
ri ezin egokituz bizkarra okertu. Eguzki aurreko eta
ondoko kremak seme-alabei igurtzi. Eguzkiaren
erredurak arintzeko kremak eman nire sorbaldan.
Irailean bueltatuko gara lanera, hats egitera.

Atseginetik hats egitera

Ezpala
Aitor AROTZENA

Argitaratzailea Ttipi-Ttapa Fundazioa • Egoitza Koskontako bidea, 07-1 • 31770 LESAKA
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Ansa, Arkaitz Mindegia, Franck Dolosor, Margari Etxenike, Koro Iratzoki, Nerea Altzuri, Joseba Urrotz, Irune Elizagoien, Maider Petrirena, Markel Lizasoain, Fermin Etxekolonea,
Fernando Etxeberria, Joana Guerendiain, Martin Bertiz, Mattin Larralde, Juan Mari Barriola, Iñigo Imaz eta Marga Erdozain.
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Erakunde laguntzaileak Leitza, Goizueta, Arano, Areso, Baztan, Sara eta Senpereko udalak, Zugarramurdiko Akelarre elkart, Malerrekako Zerbitzu Mankomunitatea

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak
diruz lagundua

2016ko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 34€
Leitza 20€
Hego Euskal Herria 40€
Ipar Euskal Herria , Europa 74€
Amerika eta Australia 124€

«Hankartean
haragi puska
bat zintzilik
edukitzeak ez
du pribilejiorik
aitortzen»
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ABUZTUAK 14, igandea
10:30 Moto Klasikoen kontzentrazioa. 20:00 Herriko txistulariak. Ondotik herriko
trikitilariak. 21:30 Zopa Haundiak Herriko Ostatuan eta Errandonean. 00:00 Arbola
altxatzea eta Joaldunak. Ondotik dantzaldia Trikidantz taldearekin.

ABUZTUAK 15, astelehena
08:00 Diana.11:00Meza nagusia.Meza ondotik txistulariak eta joaldunak.12:30 He-
rriak eskainitako omenaldia 85 urtetik goitikoei. 13:00 Aizkora apustua: Erasun eta
Palaxio Mindegia eta Saralegiren aurka.18:00 Iruñako Dantza taldea.Arratsalde eta
gauez dantzaldia Gabenara taldearekin.

ABUZTUAK 16, asteartea
08:00 Diana. 10:30 Herri kroserako izen-ematea. 11:00 Krosaren hasiera. 13:00 Pi-
lota partida: Patxi eta Aitor Julen eta Xubanen aurka.Ondotik toka plazan.16:00Mus
Txapelketa herriko ostatuan.17:00 Patata tortilla lehiaketa.Ondotik berendua.18:30
Patata Tortilla lehiaketako sari banaketa. Ondotik muxikoak. Arratsaldez-Gauez
dantzaldia Salaberri soinujolearekin.

ABUZTUAK 17, asteazkena
08:00 Diana. 10:00 Herriko triki-
trilariak.10:00Haurrentzakobetiko
jokoak. Eguerdian haurrentzako
bazkaria. 16:30 Jokolandia. Arra-
tsaldean zehar triki poteo. 17:30
Plater tiroketa. 18:30 Haurrenda-
ko berendua. 19:00 Herriko gaz-
teek antolatutako jokoak. Arra-
tsaldez-Gauez dantzaldia Haus-
polariek taldearen eskutik. 22:00
Gazteek antolatutako afari auto-
gestionatua.

ABUZTUAK 18, ortzeguna
08:00 Diana. 11:00 Haurren pilota partidak. 12:00 Pala txapelketaren finala. 13:00
Piñata. 14:30 Bertso bazkaria Andoni Egaña eta Maialen Lujanbiorekin.17:00 Hau-
rrentzako futbito txapelketa. 21:00 Xingar jatea estalpean (Txartela 4 euro). Arra-
tsaldez-Gauez dantzaldia Joxe Angelekin. 02:30 Arbola botatzea.
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ABUZTUAK 13, larunbata
12:00 Altxaferoa Herriko Etxetik. Ondotik kalejira txaranga eta herriko musika-
riekin. 12:30 Herriko dantzari gaztetxoen saioa. 14:30 Herri bazkaria: Zikiro-ja-
tea. 18:00 Kalejira txaranga, buruhaundi eta erraldoiekin. 00:00-04:00 Dantzal-
dia Obaneuke taldearekin.

ABUZTUAK 14, igandea
10:00 Diana herriko musikariekin. 11:00 Haur eta Gaztetxoen III. Herri Lasterke-
ta. (Izen-ematea: 10:30-11:00). 16:00 Plater tiroketa Usua Ehiztari Elkartearen
eskutik. 16:00-19:00 Puzgarriak frontoian. 18:00 Bertso saioa. Herriko bertsola-
ri gaztetxoak lehenbizi eta ondotik Sebastian Lizaso, Amaia Agirre, Sustrai Colina
eta Alaia Martin. Gai-jartzailea: Patxi Larretxea. 20:00-22:00 Txamukos mariatxi
taldearen emanaldia. 00:00-04:00 dantzaldia Bide Batez taldearekin.

ABUZTUAK 15, astelehena
10:00Dianaherrikomusikariekin.11:00MezaNagusia.Ondotikherrikodantzariek
ArantzakoDantzadantzatukodute.18:00Haurrentzatmargo tailerra eta entzierro
ttikia. 18:30 Pilota partidak: 1. partida: Patri Espinar-Amaia Araiztegi / Maite Ruiz
de Larramendi- Maider Mendizabal. 2. partida: Olazabal-Olaizola / Errandonea-
Martinez. 18:30 Wii-a gazteentzat. 20:00-21:30 Dantzaldia Trikidantz taldeare-
kin. 21:00 Suzko zezena. 22:00 Auzoetako afariak. 00:00-04:00 Dantzaldia Triki-
dantz taldearekin.

ABUZTUAK 16, asteartea
10:00Diana herrikomusikariekin.10:30Herriko pi-
lota txapelketaren finalak Ekaitza Elkarteak antola-
tuta. 12:00 Kantu poteoa Aterpetik abiatuta eta on-
dotik luntxa. 18:00 Haurrentzako herri kirolak pla-
zan. 18:00 Gaztetxoentzako ginkana. 18:00 Herri
kirol saioa frontoian. Nafarroako Txokor Biltze Txa-
pelketa Aizkora erakustaldia: Donato Larretxea eta
Mieltxo Mindegia. Harri-jasotze erakustaldia: Esti-
txu Almandoz. 20:00 Elkartasun kalejira. Ilunaba-
rrean dantzaldia Iratzar taldearekin. 21:00 Elkarta-
sun afaria Ekaitza Elkartean. 00:00-04:00 Dantzal-
dia Iratzar taldearekin.

ABUZTUAK 20, larunbata
Ilunabarrean Eonian Elektro elektrotxaranga 22:00 Kontzertuak: Katez, Sorkun,
Enkore eta Skasti.
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Azkenhilabeteotanbestakantolatzenburu-
belarriaritudiraKulturaetaKirolBatzorde-
ko kideak. Urtean zehar ekitaldi gehiago
ere egin dituzte, inauterietan I. Trikitixa
Jaialdia adibidez, edo maiatzeko mendi
lasterketaren antolaketan ere aritu ziren.
Baina orain, bestek dute lehentasuna eta
horretan ari dira. Argazkian ageri diren
Aitziber Lizardi, Ander Almandoz, Julen
Oskoz, Igor Ugalde eta Imanol Lukanbioz
gain,ItxaroEtxague,JosebaPikabea,Beñat
Mitxelena eta Amaia Lukanbiok osatzen
dutebatzordeaetakontatudigutenez,aur-
ten«asteburuahobekiprobesteko»bestak
abuztuaren 13an hasiko dira.

Egitarauanberrikuntzabatzuksartudituzte.
Hala nola, «joan den urteko emaitza ona
ikusita eta bestak gogoz hasteko, aurten
ere herri bazkaria lehenbiziko egunean
eginen dugu, baina aldi honetan, zikiro
jatea izanen da». Herritar batzuek propo-
satu omen dute, eta «probatzea erabaki
dugu». Badira bertze nobedadeak ere:
«lehenbiziko aldiz, emakumezkoen pilota
partida ikusteko aukera izanen dugu».
Gainerakoan,haur,gazteetahelduentzako
ekitaldiak izanendirelaadierazidiguteeta
«herritarrek eta bisitariek parte hartzea»
espero dutela. Gonbitea ere luzatu dute:
«elkar errespetatuz, ongi pasa bestetan».

Arantzako Kultura eta Kirol Batzordea

«Bestak parte-hartzaileak eta
denon gustukoak izatea
espero dugu»
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ABUZTUAK 14, igandea
17:00 II. Lasterketa Herrikoia. Haur eta eta helduentzat lasterketa ez lehiakorra.
12 urtetik beheitiko haurren izen-ematea. 17:30 Haurren lasterketa. Helduen izen
ematea plazan. 18:00 Helduen lasterketa. Ondotik bertako produktuekin beren-
dua. Oharra: gertatzen ahal den edozein ezbehar ez da antolatzaileen ardurape-
an geldituko. 19:45 Agerraldi isila “Euskal Presoak Euskal Herrirat”. 20:00 Altxa-
feroa, txistulariak, trikitilariak, Elutxa txaranga, buruhandiak eta kankailuak.Txan-
paina, goxoki eta globoak banatuko dira. 21:30 Herri afaria frontoian, txarangak
alaituta. 00:30-03:30 Dantzaldia Gabenara taldearekin.

ABUZTUAK 15, astelehena
10:30 Argi-soinuak musikari, buruhaundi eta
kankailuekin. 11:30Meza nagusia. Andrema-
ri eguna. 12:30 Herriko dantzarien emanaldia
txistulari eta musikariekin. Ondotik Eskola
Zaharreko estalpean hamaiketakoa dantzari
etamusikarientzat.18:00HerriKirolak.Nafarroa-
ko II.Mailako aizkora txapelketaren kanpora-
keta eta Nafarroako lokotx biltze txapelketa-
ren kanporaketa. 19:30-21:00 Txamukos tal-
dearekin mariatxiak. 00:00-03:30 Dantzaldia
Joxpa erromeria taldearekin.
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ABUZTUAK 16, asteartea
10:30Argi-soinuakherriko trikitilarieneskutik,buruhaundietakankailuekin.11:00-
13:00 Haurrendako joko parkea, txu-txu trena, puzgarri eta joko tradizionalekin
Navar Producciones-en eskutik. 13:30 Asau ttiki. 15:00-18:00 Haurrendako Jo-
ku Parkea, txu-txu trena, puzgarri eta joku tradizionalekin Navar Producciones-
en eskutik. 18:30 Dantza Rebeca Aranzadi Akademiaren eskutik. 20:00-22:00
Elektropatxaranga taldearekin kalejira. 00:00-03:30 Kalera taldea eta Dj Txingu-
direkin gaupasa.

ABUZTUAK 17, asteazkena
10:30Argi-soinuakherriko txistularieneskutik,bu-
ruhaundi eta kankailuekin. 11:30 Herriko umeen
XXX.Pilota txapelketa.12:00Aitor DanborienaMe-
moriala esku pilota txapelketa. 13:00 Pilotako sa-
ri banaketa. 17:00 XXIV. Mus txapelketa. Apunta-
tzeko 16:30etik aitzinera. 18:00 Herriko Trikitila-
rien saioa. Ondotik trikitilarientzat berendua es-
kola zaharretan. 19:30 Museko sari banaketa.
19:00- 21:00 Saltoka, Euskal musika eta dantza
tradizionala.00:00-03:30Dantzadi taldearenema-
naldia.

ABUZTUAK 18, ortzeguna
10:30Argi-soinuakElutxa txarangareneskutik,buruhaundi etakankailuekin.12:00
Bertsolariak. Uxue Alberdi eta Sebastian Lizasoren eskutik. Gai jartzailea: Joseba
Olagarai. 14:00 Jubilatuen bazkaria Larraburuan. 14:00 Asaua ermitako zelaian.
Plaza ingurutik Elutxa txarangarekin batera denak elkarrekin abiatuko dira ermi-
tako zelaira. 20:00-22:00 eta 00:00-03:00 dantzaldia Oharkabe taldearekin.



12 | ttipi-ttapa | 668 zk.

2016.08.11

ABUZTUAK 14, igandea
17:30 Herri kirolak. Haurrak lehenbiziko txandan eta ondotik gazteak. 20:00
Txupinazoa eta kalejira txistulariekin auzoetan. 21:30 Zopak herriko ostatuan.
00:00 Dj Endara.

ABUZTUAK 15, astelehena
09:30 Dianak auzoetan, gaiteroekin.10:30-12:30 tren ibiltaria auzoz auzo 11:00
Meza. 12:00 Haurren dantza saioa. 13:00 Hamaiketakoa herriko ostatuan. 16:30
Haur eta gaztetxoen frontenis txapelketako finalak. 17:00-20:00 tren ibiltaria au-
zoz auzo. 19:00 Doneztebeko dantzarien saioa.Arratsalde eta gauez Oihana eta
Oihana Aurtizko trikitilariekin dantzaldia.

ABUZTUAK 16, asteartea
13:00Aizkora apustua: Donato Larretxea eta Ruben Saralegi 14:00 Paella bazkari
autogestionatua.18:00 Tira goiti bulka beheiti.21:30 Gazte afaria Iratxo ostatuan.
Arratsalde eta gauez dantzaldia Oharkabe taldearekin.

ABUZTUAK 17, asteazkena
11:00 Puzgarriak. 16:00 Puzgarriak. 19:00 Txokolatada. 19:00 Tortilla eta postre
lehiaketari hasiera emanen zaio eta 20:30erako lanak aurkeztu beharko dira.
21:00 Afaria frontoian. Arratsalde eta gauez dantzaldia Bixenterekin.

ABUZTUAK 18, ortzeguna
14:00 Herri bazkaria, Oihana Iguaran eta Oihana Bartra bertsolariekin. Segidan
Konbentura bisitaAurtizko trikitilariekin.Arratsaldez eta gauezTrikidantz taldea-
rekin dantzaldia.
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ABUZTUAK 13, larunbata
12:00 Txupinazoa bestei hasiera ofiziala emanez. Ondotik kalejira herrian barre-
na herriko gaztetxoek animaturik. 14:00 Herri bazkaria: zikiroa. 17:00 Dantzaldia
Hauspolariek taldearekin. 20:00 Herri kirolak. 21:30 Dantzaldia Hauspolariek tal-
dearekin. 23:30 Rock kontzertuak.

ABUZTUAK 14, igandea
10:00 Herri krosa. 14:00 Haurrendako bazkaria. 16:30 Haur eta gaztetxoendako
ginkana eta probak. 17:00 Mus zimizta txapelketa Ongi Etorri ostatuan. 21:00
Baztan zopak. 00:30 Dantzaldia Dj Palirekin. 06:00 Xinger jatea.

ABUZTUAK 15, astelehena
11:00MezaNagusia.12:00Herrikohaurrekeskainitakodantzaemanaldia.Ondotik
luntxa. 17:30 Pala finalak. 19:00 Trikitixa erakustaldia herriko gazteen eskutik.
20:00 Antzerki-bertsolaritza. 22:00 Kuadrilen afaria. 23:00 Dantzaldia Franxixko
akordeoilariarekin.

ABUZTUAK 16, asteartea
10:30 Txistulari eta gaiteroak herriari buelta emango diote. 12:00 Partxis txapel-
keta. 14:30 Gazte bazkaria Azkazkorron. Ondotik kalejira Txarangak alaiturik.
17:00 Ipuin kontalaria. 20:30 Dantzaldia eta gazte mozorro besta. 21:30 Tortilla
lehiaketa. 23:30 Dantzaldia eta karaokea DJ Moremiren eskutik.

ABUZTUAK 17, asteazkena
21:00 Auzo afariak.
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ABUZTUAK 7, igandea
08:00 Aurorak Umore Ona koruaren eskutik. 09:00 Irumaita txaranga herrian ze-
har. 11:00 Meza. 12:30 Pilota partidak herriko pilota eskolako haurrekin. 14:00
Umeen bazkaria ikastolan. 16:30 Lasturren eskutik, zezenak eta poniak plazan.
17:30 Berendua Guraso Elkartearen eskutik. 18:00 Ion Areitio eta Gorka Suspe-
rregirekin Trialsin ikuskizuna plazan. 19:30 Mugi zaitez disko festa plazan.

ABUZTUAK 13, larunbata
11:00Gazte kuadrilen arteko paella prestaketa plazan.14:30Gazte bazkaria ikas-
tolan.17:00Urumea jeitsiera.19:30 Elektrotxaranga.20:00Gazte txupinazoa gaz-
tetxean. 23:00 Kontzertua plazan: Estu eta larri, Lalera eta Laiotz.

ABUZTUAK 14, igandea AMA BIRJIN BEZPERA
10:00 Erraldoiak eta buruhandiak: Berriozar, Mutriku eta Goizuetako erraldoiak
ibiliko dira herrian zehar. 12:00 Jaiei hasiera emango dien txupinazoa. Ondoren
Igandea txarangarekin txosna irekiera eta poteoa.17:30 Pilota partidak Upel pilota
elkartearen eskutik: O. Apezetxea-Eskudero / Olazabal-Olaizola III. - Aritz Lasa-
Pascual / Olaizola I-Otxandorena. Ondoren Igandea txaranga ikastolatik. 20:00
Gabezin taldearekin berbena plazan. 23:00 Gabezin taldearekin berbena plazan.
Ondoren Igandea txaranga eta Dj.Txoko ikastolan.
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ABUZTUAK 15, astelehena AMA BIRJIN EGUNA
09:00 Diana dultzaineroekin herrian zehar. 10:30 Meza nagusia eta ohiko proze-
sioa. 12:00 Herriko erraldoiak eta buruhandiak kaleetan zehar. 12:00 Pilota par-
tidak. Ondoren Igandea txaranga kaleetan barrena. 18:00 Herri kirol jaialdia. Aiz-
kolariak: IkerVicente / UgaitzMugerza,Harrijasotzailea: Iban Ugartemendia.19:30
Bertsolariak: Julio Soto, Amets Arzallus, Unai Agirre eta Eli Pagola. 21:30 Dj.Mi-
keltxi plazan. 21:45 Afari herrikoia Umore Ona elkartean 00:30 Kalejira. Ondoren
Igandea txaranga.

ABUZTUAK 16, asteartea
11:00-14:00 Haurrentzako puzgarriak eskolan. 12:00 Bakailao lehiaketa plazan.
13:00 Bakailao lehiaketaren sari banaketa. 13:30 Igandea txaranga kaleetan ze-
har. 16:00-18:00 Haurrentzako puzgarriak eskolan. 17:00 Mus txapelketa Ixkibi
kanpinean. 17:30 Indarren eskutik kantu emanaldia Zubi-Ondo tabernan. 19:00
Txamukos mariatxiak plazan. 23:00 Beñat eta Fernando musikariak plazan.

ABUZTUAK 17, asteazkena
11:00 Herriko erraldoiak eta buruhandiak kaleetan zehar. 12:00 Nafarroako eta
Gipuzkoako sagardogile onenen parte hartzearekin sagardo probaketa plazan.
13:30 Igandea txaranga kaleetan barrena. 18:00 Umore Ona dantza taldearen
dantza emanaldia eskolan. 20:00 Voces Navarras taldearen eskutik jotak plazan.
23:00 Azken trena musika ikastolan.

ABUZTUAK 18, osteguna
12:30 Umore Ona peñaren irteera ikastolako tabernatik. 12:30 Pilota partidak.
Umeen pilota partida urteroko ohiturari jarraituz, Goizueta-Arano. 15:00 Umore
Ona peñaren bazkaria ikastolan. 17:00 Umore Ona peñaren kalejira Igandea txa-
rangarekin. 19:00 Zozongo batukada kaleetan barrena. 20:30 Iratzar taldearekin
berbena plazan. 00:00 Udaletxe aurrean festen bukaera ekitaldia Igandea
txarangarekin. Ondoren Iratzar taldearekin berbena plazan. Ondoren Igandea
txaranga kaleetan zehar.
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ABUZTUAK 14, igandea
17:00 Txupinazoa. Ondoren umeentzako jokoak eta merienda plazan. 18:00 He-
rri Kirolak: gurasoak eta gazteak. 19:00 Patata-tortilla txapelketa. 21:00 Afaria
plazan. 23:00 XXXI Mus txapelketa udaletxean.

ABUZTUAK 15, astelehena
09:30 Diana. 11:00 Meza herriko haur dantzariekin. Ondoren hamaiketakoa ja-
rriko da herritar guztientzat. 12:30 Herriko Ingurutxoa herriko haurren eskutik.
18:30Pilotapartida.Anartz-Otxandorena /Beloki-Eskudero.Ondorenherrikodan-
tzarien emanaldia. 23:00 Trikitilariak.

ABUZTUAK 16, asteartea
09:30 Diana. 12:00 Artzain txakurren ikuskizuna. 14:00 Herri bazkaria. Uxue Al-
berdi eta Alaia Martin bertsolariekin. 18:00 Aizkolariak. Ondoren Herritarren ar-
teko aizkora apustua.Ondoren Gabenara taldearen emanaldia. 21:30 Barrikotea.
23:00 Gabenara taldearen emanaldia.

ABUZTUAK 17, asteazkena
11:00 Umeentzako jokoak plazan. 11:00 Plater-tiroketa Urteagan. 13:00 Pilota
partida herriko umeen eskutik.17:30 Patxin eta Potxin pailazoak.Ondoren DJ Po-
rru. 21:00 Bokadilo-jana plazan. 23:00 Dantzaldia Trikidantz taldearen eskutik

ABUZTUAK 18, osteguna KUADRILEN EGUNA
11:00 Kalejira Jaiak Txarangarekin. Hamaiketako jarriko dute kuadrilek herriko
txoko desberdinetan. 15:00 Paella.Ondoren jokoak eta herriko Ingurutxoa. 20:00
Sari-banaketa. 21:30 Guraso Elkarteak antolatutako afaria. 23:00 Joselu Anaiak
taldearen emanaldia.
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Batzuk pesta egiteko besteek lan egin
behar izaten dutela ongi daki Beltzak
«pesten aurretik kioskoak eta taberna
prestatu, herria pixka bat apaindu...
urteroko lanak izatendira».Duelahama-
bi urte inguru hasi zen herriko-langile
bezala eta «herri ttikia izan arren, lana
soberan» izaten duela dio «denak egin
beharreko lanak dira hemen. Eskolako
edoudaletxekobonbillak aldatzetik hasi,
parkea, herriko bide eta estrata guztiak
garbitu... eta mendian ere eginbehar
dezente izatenda».Hala ere,pestetan ez
direla bakarrik aritzen aipatu du «au-
zolanean gauza asko egiten dira peste-
tan. Hori da herri ttikiek duten alde ona».

Eguneroko lanei bestetakoak gehitzen
zaizkieabuztuerdialdean«eguneanzehar
zikintzendenagarbitzeaere tokatzenda,
baina,zikintzenere saiobat egitendugu.
Ahal den neurrian hor ibiltzen gara pes-
tan besteekin batera».

PESTARAKO TARTEA ERE BAI
Pestazalea baita oso «bertako pestetan
behintzatgozatzendugu.Aresoarrakgara
eta barru-barrutik bizi ditugu». Herrita-
rren parte-hartzea ere azpimarratu du
«ekitaldi gehienetan herritarrek parte-
hartzen dute». Bere ustez, egun guztiek
dutebereberezitasuna«bezperakopata-
ta tortilla lehiaketatikazkenekoraino.Bat
aukeratzekotankuadrilaegunaetagura-
so elkarteak afaria antolatzen duenekoa
azpimarratuko nituzke, dena elkartzen
da egun berean».

PLAZA KOLOREZ BETEZ
Kuadrilaeguneanplazak«koloreberezia»
hartzendu«herriko lagunarteguztiakhor
izaten dira. 250 biztanle pasatxo dituen
herri batean 150 lagun plazan biltzea
ikaragarria da». Elkarrekin «umore ede-
rrean,denakherrikoak.Parrandaegiteko
egunik politena da, gustura eta lasai
egotekoa.Herriaskotanezdutustehorre-
lako aukera izango dutenik».
Alde horretatik, herriko giroa azken
urteetanaskoaldatudelaesandigu«ikara-
garri aldatu da eta eskerrak.Urte nahiko
zailak izan ziren tartean. Bi pesta egiten
ziren,batzukplazazaharreanetabesteak
udaletxeko plazan. Hura ere ez zen ede-
rra.Orainlortudadenokelkarrekinibiltzea
eta hori gauza ederra da. Denok parte
hartu eta denon artean gauzak egitea
polita da oso».

FALTAN ETA SOBERAN
Herriko festetan zer falta den galdetu-
ta, «Ikurrina eta zenbait lagun gurekin
egon ezina» erantzun digu. Soberan
berriz, «gure herriari nahi duena egiten
uzten ez dioten lege horiek» aipatu di-
tu. Eta barrurantz begira jarrita ira-
tzargailuari ereatsedenpixkabateman
nahiko lioke pestetan «goizero jeiki be-
har hori kosta egiten da batzuetan...
baina, nola edo hala lortzen da dene-
tara iristea».

Xabier NIETO Beltza

«Kuadrilla egunean kolore
berezia hartzen du plazak,
egun borobila izaten da»

«250 biztanle pasatxo
dituen herri batean,
150 lagun plazan biltzea
ikaragarria da».

«Garbitzea tokatzen da,
baina zikintzen ere saio bat
egiten dugu. Ahal den
neurrian pestan ibiltzen
gara besteekin batera».
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ABUZTUAK 14, igandea
10:00Bestahasierakosuziriaetaeskeaherrianbarnaherrikomusikariekin.
Ondotik pintxoak Herriko Etxean.Ondotik pintxo-bazkaria Herriko Etxean
eskean ibili direnentzat. 16:00 haurrendako jokoak frontoian. 19:00 joko
besta22:00Piperradaplazan.22:30Tumatxaketa Zernai herriko bi taldeen
kontzertuak plazan. Arratsaldez-gauez dantzaldia Trakets taldearekin.

ABUZTUAK 15, astelehena
12:00 Meza nagusia. Ondotik herriko dantzari ttikien emanaldia eta he-
rriko etxeak eskainitako aperitifa 17:30 Herriko Pala txapelketaren finala.
OndotikBaztangodantzarienemanaldiaplazan.Arratsaldez-gauezdantzal-
dia Oharkabe taldearekin.

ABUZTUAK 16, asteartea
12:00Gorriti etabereanimaliak:basurdeak,oilarrak,pottokak...16:30Hau-
rren jokoak frontoian eta aparra.17:00 Bertso-poteoa herriko ostatuetan
barna Maialen Lujanbio, Igor Elortza eta Sarako txarangarekin. 18:30 He-
rri-kirolakplazan.Arratsaldez-gauezdantzaldiaJoseluAnaiak taldearekin.

ABUZTUAK 17, asteazkena
10:00Plater tiroketaUrbian.12:00Giganteaketaburuhaundiakeskualdeko
trikitilariek alaiturik. 12:00 Meza. 14:00 bazkaria Azketan. 16:00 Zikiroko
piperrak eta tipula prestatzen hasiko dira Akelarrenean.17:30Ahate jokoa
Urruñako Kuxkuxtu txarangak alaiturik. Ondotik Batukada. 20:30 Txutxin
Ibañez eta bere rantxerak 22:30 Valentziatik ekarritako sorpresa. Gauez
Dj Endara.

ABUZTUAK 18, osteguna
08:00 Zikiroa prestatzen hasiko dira lezean. 12:00 Aperitifa herriko osta-
tuetanbarnaUrruñakoKuxkuxtu txarangaeta IrungoAtsegin txarangarekin.
14:30 Zikiro jatea lezean, Gaitero eta txarangarekin. 19:00 Larraindantza
eta muxikoak plazan gaiteroek eta txarangak alaituta. Arratsalde eta
gauez dantzaldia Laiotz taldearekin. Ondotik Gaixoa Ni.
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Lehenbizikopausoak lurreanemanaitzi-
netik, zaldi gainean ibilia zenMaider.Ho-
rregatik ez da harritzekoa Ahate jokoan
parte hartu eta antolaketa lanetan ere
ibiltzea.Azaldudigunezetxetikdatorkion
afizioada«denak ibiltzendira zaldianeta
gainera,urtebatzuetangaldutaegonon-
dotik, nere osabak eta bere lagunek be-
rreskuratu zuten ahate jokoaren ohitu-
ra». Dena den, «zaldunak juntatzea gos-
ta»egitenzaieladio«ingurukoherrietakoei
egitendiegugonbidapena».Ekitaldiagiro-
tzeko,badute ideiabataurten«azkenur-
teetan egin ez den arren, ahate jokoa
hasteko zaldunek herrian barna itzulia
egitea polita litzateke, txarangaren la-
guntzaz».

ANTZINAKO OHITURA
Azketaostatuarenondokobelaian izaten
da Ahate jokoa, zaldunek eta kapitainak
parte hartzen dute «zintzilik dagoen
ahateari burua kentzea izaten da helbu-
rua. Kapitaina izaten da ahate azpitik
pasatzenlehenbizikoaetaezpatabatekin
ematen dio lehenbiziko kolpea». Jokoa
bere horretan bortitza dela onartzen du
eta polemika ere izan da noizbait «nik
aunitz maite ditut animaliak. Ahatea hi-
lik dago eta ez du sufritzen. Gainera,
bertako baserri batetik erosten ditugu
ahateak eta badakigu ez direla esplota-
tuakizan.Herrikoohiturabatdaetaman-
tentzea nahiko nuke».
Ahate jokoazgain,lehenbizikoegunaere
gustuko du «muxikoekin etxez etxe es-
kean joatengara.Geroherribazkaria iza-
ten dugu eta segidan joko besta». Duela

gutxi berreskuratu den ohitura da eta
«giro oso ona izaten da. Jendeak barrua
ongi bustitzen du goizean goizetik hasita
eta gero parte hartzen dugularik, kris-
toren irriak botatzen ditugu».
Zikiroa ere ezin aipatu gabe utzi «jende
pila bat ibiltzen da, kanpotarrak gehien-
ak. Herrikoak lanean aritzen gara,baina,
horikonpentsatzekobestetatikastebetera
herrikoentzat zikiroa izaten dugu».
Etabestaondoren,zaldi gainetik,oholtza
gainera eginen du jauzia.Sorgin haizeak
taldekokideadaeta«udazkeneanDonos-
tia 2016hiriburutzakZugarramurdin an-
tolatuko duen ekitaldian parte hartuko-
dugu».

Maider ARAGON IRIONDO

«Ahate jokoa hasteko
zaldunek herrian barna itzulia
egitea polita litzateke»

«Lehenbiziko eguneko
joko-bestan kristoren irriak
botatzen ditugu»
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ABUZTUAK 14, igandea
20:00 Su-ziriak eta ezkil jotzea. Kuxkuxtu txaranga herrian barna. 21:00 Baztan
Zopak Kuxkuxtu txarangak alaiturik. Sarrerak Amaiurko Gaztelu ostatuan eta Eli-
zondoko Txokoton eta Antxitonean. 01:00 Gaupasa Oharkabe taldearekin. Oha-
rra: Itzulera autobusa herriz-herri. Itzulerak: 03:00etan, 05:00etan eta 07:00etan.

ABUZTUAK 15, astelehena
10:00 Baztan-Bidasoko XIV. Ardi eraskusketa eta
lehiaketa, ardi-gasna lehiaketa eta artisauen era-
kusketa, guztia trikitilariek alaiturik. 11:00 Meza
nagusia. Ondotik Gaztelu Taldearen emanaldia
elizan. 12:00 Herriko txistulariak ibiliko dira he-
rrian barna. 13:00 Mutildantzak eta hamaiketa-
koa. 17:00 Artzain zakur desfilea trikitilariek alai-
turik. 17:30 XLI. Artzain zakur lehiaketa eta Patxi
Etxeberriaren XII.Memoriala. Ondotik, herri kirol
erakustaldia eta AnddeArbenoitzen eskutik lasto-
altxatze eta lasto-jaurtitze erakustaldia. Iluna-
barrean dantzaldia izanen da Tajudos del Norte
Mariatxien eskutik.

ABUZTUAK 16, asteartea
11:00 Haurren esku-pilota finalak. 12:00 Herriko txistulariak herrian barna ibili-
ko dira. 12:30 Haurren jokoak herriko plazan. 14:00 Haurren bazkaria elkartean.
16:00 Jokulandia plazan haurrendako. 19:30 Txokolatada. 21:00 Muxikoak, mu-
tildantzak eta gaita. 21:30 Sardin eta ziztor jatea. 22:00 Dantzaldia Hauspolariek
taldearekin.

ABUZTUAK 19, ortziralea
10:00 Dianak. 12:00 Herriko txistulariak herrian barna. 12:00 Mus zimizte Gaz-
telu ostatuan.14:00Gazteenbazkari autogestionatua.18:00Pilota partidak.19:00
Herritarren arteko XIV. Pala txapelketako finala. Ondotik, trikipoteoa herrian bar-
na. 21:30 Muxikoak, Mutildantzak, gaita eta Larraindantza. 22:00 Gazteen afaria
elkartean. 23:30 Kontzertuak Brigada Improductiva, Sofokaos eta Zezenaren Tal-
dearen eskutik.

ABUZTUAK 20, larunbata
12:30 XV. Boneta jaurtiketa eta Herriko txistulariak. 14:00 Zikiro jatea Salaberrik
alaiturik. 21:30 Mutildantzak, gaita eta Larraindantza. 00:30 Gaupasa Trikidantz
taldearekin.

Oharra: Gan-torri autobusa ibiliko da herriz-herri.
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ABUZTUAK 13, larunbata
21:00 Herri afaria. Ondotik Dantzaldia Alberto DJ-en eskutik

ABUZTUAK 14, igandea
10:00 Argi-soinuak. 12:00 Aizkora apustua: Nafarroako 3. mailako finala. Patxi
Midegia, Jesus Etxeberria, Jon Telletxea, Iker Gorriti eta Jacinto Etxekonanea.
17:00 Izaskun Muxika ipuin kontalaria eta jokoak umeentzako.Arratsaldez Dan-
tzaldia Alberto Dj-en eskutik. 21:00 Pintxoak sagardoarekin.

ABUZTUAK 15, astelehena
10:00 Argi-soinuak.12:00 Meza Nagusia. 13:00 Dantzariak Iruñea taldearekin.
17:00Umeen jokoak.OndorenTxokolada.19:00Herri kirolak.Arratsaldez-gauez
Dantzaldia Fidel-en eskutik.

ABUZTUAK 16, asteartea
10:00Argi-soinuak.10:00-14:00PuzgarriaketaKarts.10:30Mus txapelketa.16:00
Final erdia ta finala. 17:00 Umeen arteko pilota partiduak. 18:00 Aizkora apustua.
Arratsaldez-gauez Dantzaldia Fidel-en eskutik.

ABUZTUAK 17, asteazkena
10:00Argi-soinuak.14:00Herri bazkaria JoxeAngel akordeilariareneskutik.18:00
Puro Relajo mariatxiak. Ondotik dantzaldia Joxe Angel arkodeolariarekin.
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ABUZTUAK 23, asteartea
20:00 Altxaferoa txistulariekin 22:00 Baztan zopak herriko elkarte eta ostatuetan
00:00 Dantzaldia Salaberri akordeoilariarekin.

ABUZTUAK 24, asteazkena
10:00Argi-soinuak12:00Meza nagusia13:00Herriko dantzariak eta luntxa18:00
Erreka dantza taldearen ikuskizuna 19:30 Joxe Angelekin dantzaldia 21:30 Mu-
tildantzak, Larraindantza, gaita eta muxikoak 23:30 Joxe Angel akordeolariarekin
dantzaldia 01:30 Herri karaokea.

ABUZTUAK 25, ortzeguna
10:00 Argi-soinuak Goiz eta arratsaldez puzgarriak eta zezen mekanikoa 13:30
Haurren bazkaria herriko elkartean (5 euro) 17:00 Mus txapelketa 17:30 Patata
tortilla txapelketa 18:00 Haurrenmozorro jaialdia 19:00Txokolatada eta herri me-
rendua 19:30 Salaberrirekin dantzaldia 21:00 Entzierro ttaia 21:30 Mutildantzak,
Larraindantza, gaita eta muxikoak 00:00 Salaberrirekin dantzaldie 02:00 Joko
sorpresak.

ABUZTUAK 26, ortziralea
10:00Argi-soinuak12:00Aparbesta13:00Gazteentriki-poteoaOlaiaetaAlaznerekin
14:00Gazteenbazkaria17:30Gazte jokoak19:30Gabenararekindantzaldia21:30
Mutildantzak, Larraindantza, gaita eta muxikoak 23:30 Ufestuek, Bi Bala eta Ka-
lera taldeen kontzertuak. 04:00 Gabenara taldearekin gaupasa 06:00 Gazte jo-
koak 2.0.

ABUZTUAK 27, larunbata
10:00 Argi-soinuak 11:00 Herri bazkariko mahai muntatze herrikoia 11:30 Herri-
ko zahar eta gazteen arteko futbol partidak 14:00 Herri bazkaria 16:30 Olaia eta
Alazne 19:30 Kontzertua: La Jodedera 21:30 Mutildantzak, Larraindantza, gaita
eta muxikuak 22:00 “Gaixoa ni” haur karaokea 00:00 “Gaixoa ni” 2.0 eta Ingo al
deure taldearekin dantzaldia 03:00 DJ Tirri&Tery 05:00 DJ Aimar.
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ABUZTUAK 19, ortziralea
10:00 Haur jokoak. 12:00 Gazteen gosaria eta ondoren etxez etxe baserrietan
Itxaso eta Irunerekin ibiliko gara. 16:00 Uretako jokoak. 18:00 Txokolatada. 21:00
Zopak herriko ostatuan. 00:00 Dantzaldia Gabenara taldearen eskutik.

ABUZTUAK 20, larunbata
14:00 Gazte bazkaria eta ondoren etxez etxe herrian barrena. 17:00Aurpegi mar-
goketa eta jokoak birziklatutako materialarekin. Arratsaldean Oharkabe taldea-
rekin dantzaldia. 22:00 Patata tortilla lehiaketa. Ondoren gaupasa Los Zopilotes
Txirriaus eta Oharkabe taldeen eskutik.

ABUZTUAK 21, igandea
18:00Herri kirolak.Segidan dantzaldia Chuchin y Los Chamucos taldeekin.21:00
Herriko ostatuan afaria.

ABUZTUAK 22, astelehena
09:00 Piraguak eta plater tiroketa. Goiz eta arratsaldez puzgarriak. 16:00 Mus
eta partxis txapelketa. 21:00 Kantu zaharren afaria Salaberri akordeolariaren es-
kutik.

ABUZTUAK 23, asteartea
12:00Meza nagusia.Segidan dantzak.14:00
Zikiroa.Arratsalde eta gauezdantzaldiaAge-
rralde akordeolariaren eskutik.
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ABUZTUAK 25, ortzeguna
Arratsaldean Herriko haurrek (3 urtetik aurrerakoek) Bertiz Abentura Parkeko
zuhaitzetan zirkuitoa egiteko aukera izanen dute.Ondotik herriko plazan txokola-
tada. 20:00 Altxaferoa Herriko Etxetik eta danborrada herrian zehar. 21:00 Zopak
Kattalin ostatuan. 00:00-04:00 Dj Tirri&Tery.

ABUZTUAK 26, ortziralea
09:00 Aurorak. Ondotik gosaria plazan. 11:30 Haurrendako betiko jokoak eta
herri-kirolak. 17:00 Mus txapelketa. 18:00 Pandereta emanaldia. 19:00 Zunba
saioa.20:00Postre lehiaketa.20:00-22:00Oharkabe taldearekindantzaldia.21:30
Suzko zezena. 22:00 Kerren afaria plazan. Gauean musika Oharkabe taldearen
eskutik.

ABUZTUAK 27, larunbata
09:30 Argi-soinuak. 11:00 Haurrendako puzgarriak. 14:00 Zikiro-jatea. Ondotik,
Dj Txingudi. Gauean dantzaldia Trikidantz taldearen eskutik.

ABUZTUAK 28, igandea
09:30 Argi-soinuak. 11:00 Meza nagusia. Ondotik, herriko haurrek dantza ema-
naldia eskainiko dute herriko plazan eta luntxa izanen da Kuku elkartean. 17:00
Herri-kirolak. 18:30 Erraldoiekin kalejira. 19:00 Talo jatea. 21:30 Suzko zezena.
20:00 Mariatxiak.

IRAILAK 3, larunbata
20:00 Altxaferoa eta ezkil-jotzea. 21:00 Zopak.

IRAILAK 4, igandea
11:00 Meza nagusia. 13:00 Bazkaria. Arratsaldean dantzaldia.
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Haritz egurra salgai,
Donezteben.40euro to-
na. �686 314036.

Egoera onean dagoen
egongelako altzaria
salgai500eurotan.�636
113226.

IGANTZI.Logelasalgai:
bi ohatze (90 cm), kol-
txoiak eta somierrak,
koltxak,kojinak,almoa-
dak, idazmahaia,aulkia,
liburuetarako apalate-
gia, mesanotxea, hiru
apal, lanpara. Pinuzko
altzariak, berdez tinda-
tuak. �661 767398.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

LESAKA . Loge l ak
errentan emateko, as-
telehenetik ortziralera,
irailetik aurrera. Bakoi-
tza bere komunarekin,
telebistarekinetasukal-
deaerabiltzekoaukera-
rekin. �948 637862 /
678 855056.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

BERA. Pisua errentan
hartu nahi dugun 2 nes-
ka arduratsu gara, mo-
bleztatuaetaegoeraone-
an.Biak lanean. 400eu-
ro. �627 086071 / 663
420685 (deitu20:00eta-
tik aitzinera).

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

DONEZTEBE: Zazpi-
gurutzeauzoan39m2ko
garajea salgai. �676
965394.

LANA
eskaintzak

On-line lanean aritze-
ko, zerbitzariak, komer-
tzialak,autonomoakedo
bertzelako langileakbe-
har dira. �699 382673.
Senar-emazte euskal-
dunabehardaadineko
batzaintzekoGipuzko-
akoherribatean,etaber-
tan bizitzeko. Ongi or-
daindua. �666 264116.
Kotxeetamekanikaar-
loan dakien pertsona
bat behar da. �948
580898 edo bidali curri-

bina bikoitza Vx 4x4 09
salgai,80.000km, 2009-
koa,kajakotapahomolo-
gatua, ez iraultzeko ba-
rrak,betigarajeanegona.
Egoera ezinhobean.
22.000 €. �639 901273.

MOTORRAK
tailerrak

DENETARIK
salgai

ORONOZ. Egurra xe-
hetuasalgai. Pagoaeta
haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

Altzairuzko sei frega-
dera salgai, 1,5 m luze,
borobila. �948 585036.

culum-a info@biokbat.
com-era.
ELIZONDO. Juli osta-
tuanpertsonabatbehar
da mahaiak zerbitzatu
eta barran aritzeko eta
sukaldeandakiena.�647
650248 / 948 452462.

LANA
eskariak

Adinekoakzaintzeneta
mendiko lanetanespe-
rientziadun mutila lan
bila. �644 471128.
Adinekoak zaintzen es-
perientziadunneska lan
bila Elizondo eta ingu-
ruan. Interesatua inter-
na moduan lan egiteko
adinekoakedotahaurrak
zaintzen.�644 890668.

ANIMALIAK
oparitzeko

2 hilabeteko zakurku-
meaoparitzeko,ardiza-
kurra eta labrador arra-
zen nahasketa. �948
510224.

ANIMALIAK
salgai

BorderColliezakurrak
salgai. Ama eta aita la-
nean. �616 109050.

MOTORRAK
salgai

ToyotaHilux3.0D4Dka-

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Pisua salgai, 90 m2ko
azalerakoa. Etxe mo-
bleztatua, berogailua,
igogailua eta trastele-
kuarekin.3 logela,egon-
gela, sukaldea eta bai-
nugela ditu. 90.000 eu-
ro negoziagarriak. Eta
60 m2ko bajera ere sal-
gai 15.000 eurotan.
�948 585036.

ELIZONDO. Akullegi
karrikan 2 logelako pi-
sua salgai. Prezioa:
59.900 euro. � 646
774117.
ELIZONDO.90m2kopi-
sua salgai. 1. solairua.
Hall, 2 logela, 2 bainu-
gela, egongela eta su-
kaldea ederrak eta eki-
patua.Balkoiaeta15m2-
ko sabaia. Kalefakzioa
berritua. Aukeran gara-
jea. Paularena zonalde-
an. �609 004983.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.eus edo erran.eus

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 10€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 12€

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta
INTERNETen hilabete batez agertuko da

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunik

BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA eta
IPARRALDEAN
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak,
bordak, lokal komertzia-
lak eta nabeak salgai.

IPARRALDE eta
BIDASOA alderdietan
- Eskaintzagatik base-
rriak, bordak eta
lurrak behar ditugu.

URDAZUBI
- Etxe berri bat salgai,
mobleztatua. 2000
m2ko lursailarekin.

DONEZTEBE
- Aukera: 102 m2ko
pisua salgai. Egoera
oso onean dago. 3
logela, jangela, egon-
gela, 2 komun, sukal-
de mobleztatua eta
17 m2ko trastelekua.

Tel. 948 580 804
anzabal@anzabal.com
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urtebetetzeak
Argazki soila: 5€; bikoitza: 10€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,45€ko 12 edo 24 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 5 edo 10 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

MANOLO eta ORTI Lesakako atto-
na-bilobek urteak beteko dituzte
abuztuaren 29an eta 16an.
Zorionak eta muxu haundi bat
familia osoaren partetik.

ORTI AROTZENA PORTU lesakarrak
12 urte beteko ditu abuztuaren
16an. Aunitz urtez familiaren eta
bereziki, Lexuri, Elorri eta Aiert
anai-arreben partetik eta Jare,
Nahia, Mikel eta Beñat lehengu-
suen partetik.

Berako amatxi
BITTORIk urteak
beteko ditu
abuztuaren
25ean.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familia guz-
tiaren partetik.

Aunitz urtez
ENERITZ!
Bulegoko neska
gaxteak urteak
beteko ditu
abuztuaren
13an. Ongi
pasa eta muxu
haundi bat!

OIER LARRETXEA AGIRRE beratarrak
16 urte beteko ditu abuztuaren
26an. Aunitz urtez etxekoen
partetik.

TIANE LARRETXEA DE MATEO

beratarrak uztailaren 30ean urteak
bete ditu. Aunitz urtez etxekoen
partetik.

ENEKO UGALDE

FAGOAGAk urtea
beteko du abuz-
tuaren 24an.
Aunitz urtez eta
muxu haundi
bat Arantza eta
Azpeitiko fami-
lien partetik.

Zorionak
INTZARA!
Abuztuaren 6an
5 urte beteko
ditu. Ongi pasa
eguna eta segi
orain bezain
pertxenta! Muxu
haundi bat!

Igantziko ALAINE BAZTERRIKA

ANTXORDOKIk uztailaren 22an
7 urte bete ditu. Zorionak Sunbilla
eta Igantziko familia guztiaren
partetik, eta berexiki bere anaia
Jerairen partetik.

Hurrengo aldizkaria irailaren 1ean
Urtero bezala, abuztuarekin batera, iraila bitarte agurtzeko tenorea ailegatu zaigu.
Ale honetan, ohi dugunez, bestetako egitarauak eskuratu dizkizuegu, hemen
inguruan gelditzen zaretenentzat. Oporretan kanpora joan behar duzuenei, ongi
pasa eta ez galdu, irailaren 1ean berriro ere hamabosteroko zita izanen baituzue
TTIPI-TTAPArekin. Eta Merkatu Ttikian eta urtebetetzeen atalean zerbait agertzea
nahi baduzue, abuztuaren 23rako bidali beharko duzue. Ongi pasa eta laister arte!



PUBLIZITATEA | 27
ttipi-ttapa | 668 zk.

2016.08.11






