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ERREPORTAJEA

N. BAZTERRIKA 
Ezagutzatik erabilerarako bi-
dea egin dute uztailean Euskal 
Herriko eta diasporako 121 
gazte euskaltzalek. Zapatilak 
soinean eta euskara mingai-
nean, EuskarAbenturan ibili 
diren lau eskualdekoak dira: 
Aritz Zulaika (Doneztebe), 
Kattalin Berasain (Bera), Maë-
lle Aguerre (Senpere) eta Oiher 
Urrutia (Erratzu).

Izioqui dugu lelopean, Mau-
letik Getxora 783 kilometroko 
ibilbidea osatu dute, horieta-
tik 483 oinez egin dituztelarik. 
Donejakue bidea jarraituz, 
hiriburuetan ez ezik, Unescok 
Gizateriaren Ondare izenda-
tutako museo, eraikin, gazte-
lu, monumentu, hondartza, 
leze, soro, baso zein herrietan 
izan dira; eta tailerrez, minte-
giez, ikuskizunez, solasaldiez... 
gozatzeko aukera izan dute.

Hazia erein, uzta jaso
EuskarAbentura «2015ean, 
Boiseko Jaialdian, bat egin 
zuten Euskal Herriko zenbait 
gaztek» sortutako egitasmoa 
da. Kide horiei «Quetzal ibil-
bidea zeritzonaren euskal 
aldaera bat sortzea» gogoratu 
zitzaien.  Hitzetik egiterako 
bidean buru-belarri aritu ziren 
lanean: «lan-taldea osatu eta 
helburuak zehaztu genituen». 
Ondotik, babesa emateko era-
kunde, enpresa edota elkarteen 
bila jo zuten. Aitzinera atera-
tzeko modurik izanen zuten 
edo ez jakin gabe «proiektua 

egituratzeko» gogotik lan egin 
zuten. Pixkanaka, «lo egiteko 
tokiak, otorduak, ekintzak, 
jarduera eta materiala» lortu 
zituzten eta joan den urtean 
martxan paratu zuten. 

Arrakasta ikusirik, aurten 
abenturaren bigarren edizioa 
izan dute. Joan den urteko 
ibilbidea errepikatu dute, bai-
na eskari gehiago izan direnez, 
lagun gehiago eraman dituz-
te: «iaz 150 inguruk eman 
zuten izena eta 110 hautatu 
genituen; aurten 260 bat lagun 
apuntatu dira eta 121 aukera-
tu ditugu». 

Hautaketa-prozesua egiteko, 
gazteek Euskal Herriko baz-
terrei, migrazio-mugimenduei 
edo errima eta erritmoei bu-
ruzko lan bat egin behar izan 
dute. Lanak «historikoak, li-
terarioak, ikus-entzunezkoak, 
musikalak, plastikoak...» izan 
dira eta horiek Eusko Ikaskun-
tzako kideei eta PuntuEUS 
atariari helarazi dizkiete. Adie-
razi dutenez, jaso dituzten 
lanekin «harrituta» gelditu 
dira. 

Aukera «bakarra»
Parte-hartzaileak erabakitze-
ko irizpideak «lanak, neska-
-mutilen oreka eta zazpi lu-
rraldeetako parte-hartzaileak 
bermatzea» izan dira: «asko-
tariko errealitate linguistiko 
eta sozialak nahasi nahi izan 
ditugu». Horrela, proiektuaren 
helburuak lantzeko bide izan 
dute. Bertzeak bertze, «gazteen 
artean euskara sustatu eta 
normalizatzeko eta gazte eus-
kaldunen sarea sortu eta eli-
katzeko» aritu dira lanean. Eta 
horrekin batera, «Euskal He-
rriko ondasun naturalak, his-
torikoak eta kulturalak ezagu-
tarazteko; eta zenbait balore 
jorratzeko» aukera baliatu dute. 
Azken horien artean «pareki-
detasuna, bizikidetza, ardura 
eta autonomia, bizi-ohitura 
osasungarriak, ingurumena-
rekiko begirunea eta turismo 
eredu jasangarria» izan dira 
aipatu dituztenak. 

Sustatzaileek «16-17 urteko 
gazteak, pertsonalitatea gara-
tzen ari diren momentuan» 
esperientzia bizitzea «aberas-
garria» dela nabarmendu dute. 
Haien hitzetan, «adin bereko 
jendearekin Euskal Herria 
ezagutzeko, lagunak egiteko, 
ezaguna den jendeaz ikasteko 
eta, batez ere, hizkuntza-ohi-
turak kontzienteki erabakitze-
ko, bizitzan behin bizi daite-
keen esperientzia ahaztezina 
da EuskarAbentura». Parte-
-hartzaileek zapatilak erantzi 
eta euskara jantzi dute. Anto-
latzaileek datozen urteetan 
horri eusteko eta haria ez 
eteteko lanean segituko dute. 

Ezkerretik eskuinera, Aritz Zulaika, Maëlle Aguerre, Kattalin Berasain eta Oiher Urrutia. EUSKARABENTURA

Hizkuntza-ohituretan 
eragiteko EuskarAbentura 
121 gazte euskaldunek hizkuntzaren normalizaziorako urratsak eman dituzte uztailean. Horien 
artean izan dira eskualdekoak diren Zulaika, Berasain, Aguerre eta Urrutia. Iparra galdu gabe, 
hartutako ohiturari «eusteko eta ingurukoen erabilera indartzeko» lanean segiko dute 

«BEHARREZKOAK 
DIREN BALOREAK 
ERE LANTZEN 
DITUGU»

«BIZITZAN BEHIN 
BIZI DAITEKEEN 
ESPERIENTZIA 
AHAZTEZINA DA»
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«Aitzineko urtetako argazkiak ikusita» eta parte hartzeko 
«azken aukera» zuela jakinik, EuskarAbenturan izena ema-
tea erabaki zuen Kattalin Berasainek. Erabaki bezala lanean 
hasi zen: «arte mundua gustuko dudanez, hasiera-hasie-
ratik sormen lan bat eginen nuela erabaki nuen». Etorkin 
ezagun baten bizitza izan zuen ardatz, eta hori «komiki 
bidez» ekarri zuen paperera. Xehetasunei galbiderako 
tarterik ez uzteko, eta «historian gehiago sakontzeko»,  
komikiaren osagarri, idazlan bat ere egin zuen eta horrekin 
guztiarekin batera, motibazio gutun batean «gogo eta 
asmoak» azaleratu zituen. Lan mardula egin zuen, baina 
onartua izatean hori guztia ahantzi zitzaion: «izugarrizko 
ilusioa egin zidan». Dena ez zen, ordea, espero bezala 

atera eta horrek sentimendu 
gazi-gozoak eragin zizkion: 
«lagun bat abenturatik kan-
po gelditu zen eta tristura 
sentitu nuen». Ezagunik gabe  
eta ezezaguna zitzaion espe-
rientzia abiatzeko momentua 
«urduritasunez» bizi izan 
zuen, baina harat ailegatu 
orduko guztia ahantzi zuen.   

Aspertzeko tarterik gabe
«Gogotsu» abiatu zuen bidea: 
«hasieran nora jo ez jakitea, 
ingurua eta ingurukoak arro-
tzak izatea izan zen zailena». 
Ez da harritzekoa, etxetik 
kanpo aurten pasatu baitu 
lehendabizikoz hilabete oso 
bat: «Euskal Herria oinez 
zeharkatu eta dinamika, 
ekintza edo jolasez gozatu 
dugu». Ibiliaren ibiliz hankak 

babez josiak izan zituen beratar gazteak: «egunero kilome-
tro anitz egiten genituen, hiru taldetan: trikuak, kattagorriak 
eta erbiak. Gu erbien taldean ginen eta agudo samar ibili 
behar izaten genuen. Baina kirola gustuko izan eta urtean 
zehar zerbait egiten dutenek aise egin dezakete». Berak, 
bere aldetik, ez luke deus aldatuko: «guztia ahantzi, eza-
gutzak aberastu eta tokiak bisitatzeko aukera ederra da». 
Hilabete horrek emandako momentuak gogoan, bizi duen 
«uda hoberenetarikoa» izan dela erran digu: «ez dut asper-
tzeko tarterik izan, ez naiz zer egin jakin gabe egon, momen-
turo jendez inguratuta egon naiz... zoragarria izan da». 
Etxekoen laguntza eskertzen ere lagundu dio eta «dena ez 
da etxean bezain erraza» ohartu da: «guk prestatu, garbitu, 
antolatu... behar izan dugu dena eta aunitz ikasi dugu».  
Orain EuskarAbenturaren bigarren zatia egiteko prest dago: 
«lagunak egin ditugu eta horri eusteko herriko bestetan, 
udako egunen batean... biltzeko asmoa dugu». 

«Uda hoberenetariko bat 
izan da»
KATTALIN BERASAIN GOIA BERATARRA

Bultzada guztiak ez dira erortzeko, esperientzia guztiak dira 
ikasteko. Ederki daki hori Aritz Zulaikak. Izebak eman zion 
EuskarAbentura espedizioaren berri eta amak bultzatu zuen 
parte hartzera. Hasieran, espedizioak «interes berezirik» 
eragin ez bazion ere, informazio gehiago izan ahala, «ideia 
gustatu eta lanean hasi» zen: «nondik nora jo aukeratzea 
izan zen zailena». Ibili eta buelta, errimak eta erritmoak 
gaiari lotuta, «sormen digitaleko lan bat» aurkeztu zuen: 
«euskal musikari garrantzitsuei buruz galdera-joko bat egin 
nahi nuen, baina emakumeak gutti izaki, horiengan jarri 
nuen fokua. Informazioa bilatu eta Genially web orrialdea-
ren bidez egin nuen lana». Onartu eta baztertuen zerrendak 
atera aitzineko egunak «arras trankil» pasatu zituen: «ez 

nindutela hartuko pentsatzen 
nuen. Izugarrizko sorpresa 
izan zen!». Ikasteko eta goza-
tzeko gogoz egin zuen motxi-
la «eta, bide batez, euskara 
eutsi eta indartzeko lagun-
garri izanen den bidaia iza-
teko» asmoz. Abenturaren 
helburuak gogoan zituen eta 
tarteka lagunartean gazte-
leraz egiteko duten ohitura 
iraultzeko asmoz joan zen: 
«hilabetez euskaraz soilik 
hitz eginez bizitzea erabile-
ra sendotzeko baliagarri 
izatea espero dut». 

Bizipenez «gainezka»
Motxila beteta eraman zuen 
eta gainezka ekarri du. Kon-
tatu digunez, hasieran «erdi 
galduta eta urduri» ibili zen, 
baina «segidan» egokitu zen. 

Fisikoki ere «lehendabiziko egunak» izan ziren «zailenak» 
baina gorputza «berehala» ohitu zitzaion. Hilabetez  hainbat 
gai landu zituzten: «errate baterako, eraikitzen ditugun 
estereotipoez hausnartzeko, eta ezagun aunitzen hitzaldiak 
aditzeko aukera izan genuen: Ruben Santxez bertsolaria-
rekin, Alex Txikon mendizalearekin... egon ginen». Euskal 
Herriko hainbat txoko ezagutzeaz gainera, «euskaldun anitz 
ezagutu ditugu». Hori guztia gogoan amaren bultzaldia 
eskertzekoa izan zen. Bere aldetik, zalantzan daudenei 
animatzeko erranen lieke: «beldurra eman dezakeen arren, 
hemen elkartzen garen guztiok egoera berean gaudela 
pentsatu behar da. Guztiok gara euskaldun, guztiok gauza 
berera gatoz. Helburu eta ezaugarri amankomunak izateak 
gauzak errazten ditu. Beraz, interes izpi bat aski da mere-
zi izateko, gainerakoek ere beraien alea jarriko baitute». 
Hitzetan sumatzen zaio ilusioa, eta behin eta berriz berre-
tsi du: «sekulako esperientzia izan da».

«Euskal Herriko toki eta 
jende anitz ezagutu dugu»
ARITZ ZULAIKA IRIGOIEN DONEZTEBARRA

«PARTAIDEOK 
EZAUGARRI 
KOMUNAK DITUGU 
ETA HORI HAGITZ 
LAGUNGARRIA DA»

«GUK PRESTATU, 
ANTOLATU ETA 
GARBITU DUGU. 
DENA EZ DA ETXEAN 
BEZAIN ERRAZA...»

ERREPORTAJEA
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«Egunerokoan» euskaraz mintzatzen denez gero, «espe-
rientzia bizitzeko, Euskal Herriko txokoak eta jendea eza-
gutzeko» asmoz eman zuen izena EuskarAbenturan Oiher 
Urrutiak: «Erratzu euskalduna da eta herrian ez dut bertze 
hizkuntzarik behar, institutuan ere euskaraz mintzo naiz eta 
aisialdiko jarduerak euskaraz egiten ditut». Argi du euska-
ra behar duela, argi euskarak euskaldunak behar dituela: 
«behar den bezala, ahal dudan guztietan euskaraz aritzen 
naiz». Segur aski, hizkuntza-ohiturak aldatzeko, kontzien-
tzia pizteko eta eredu izateko, EuskarAbenturan pieza 
garrantzitsua izan da Urrutia: «niretako zentzu horretan 
abentura hau oinarrizkoa izan ez den bezala, eremu ez 
euskalduneko herritarrendako aukera ona dela uste dut». 

Dena dela, ikasteko aukera 
izan du eta «euskara lehen-
dabiziko hizkuntza izatea 
gehiago eskertzen dut orain». 
Maila sozialean ere garatze-
ko bide eman dio: «orain 
artean ez dut lagunak bat-
-batean egiteko beharrik 
sentitu eta ez ditut horren-
bertze euskalki aditu». Beha-
rra izan du lege: «integra-
tzeko eta komunikatzeko 
modu bakarra pausoa ema-
tea izan da, solas egitea eta 
abenturan murgiltzea». Hila-
betea jendez inguratua bai-
na, era berean, bere burua-
ren jabe izanez pasatzeak 
«ardurak hartzen» ere era-
kutsi dio eta hori «beharrez-
koa» da: «fiteago edo beran-
duago norberak bere bizia 
egiten ikasi behar du eta...».

Dinamikoa eta aberatsa
«Hagitz gustura» pasatu du hilabetea. Kontatu digunez, 
«lehendabiziko bi egunetan lo egitea izan da zailena, hortik 
aitzinera ohitu bertzerik ez da egin behar». Normalean 
egunerokoa markatua izan dute: «07:00etan jaiki, motxilak 
prestatu, oinez ibili eta arratsaldean dinamikak». Paisaia 
ederrek «Nafarroa hegoaldeaz nuen aurreiritzia deuseztatu» 
diote eta dinamikek «mendiaz, euskaraz eta kulturaz, herriaz 
eta inguruaz» ikasteko bide eman diote. Hori guztia ez ezik, 
gosarirako zein bazkarirako prestaketak «denen artean» 
egin dituzte. Lagun-talde polita egin dute eta elkarrekin 
horrenbertze denbora partekatuz «harreman estua» eraiki 
dute. Harremana estutu ahala «mugikorra itzali eta bertan 
bizitakoa gozatzeko» baliatu duen bezala, harremana 
mantentzeko berriz ere piztuko du: «ez da erraza izanen, 
baina ditugun aukerak baliatuz eusten saiatuko gara». 

«Ardurak hartzen eta 
harremantzen ikasi dut»
OIHER URRUTIA BALLARENA ERRATZUARRA

Gogoetak sendimenduen pizgarri, sendimenduak xedeen 
sustagarri errana aski ongi lotzen zaio Maëlle Aguerrek 
bizitako esperientziari. Joan den urtean hilabete luzeegi 
zela pentsatuz ez zuen izenik eman: «beldur nintzen baina 
berriz interesgarria atzeman eta pentsatu ondotik aurten 
animatu naiz». Kezka guztiei helburuak jarrita, ekin zuen 
bidea: «euskara hobetzeko eta usaiako bizitza alde batera 
uzteko erronka jarri nion neure buruari». Bi helburuei tarte 
egiteko aukera izan du, baina ezin erran ez etxekoak ezta 
egunerokoa ere zeharo atzendu dituenik, bizitakoak oroi-
tzapenak eragin baitizkio: «ttikia nintzelarik bezala, euska-
raz mintzatu naiz denekin eta EuskarAbenturan hori berrar-
tzeko aukera izan dut». Gogoan du bere hizkuntza-ohitu-

retan aldaketa «ikastolatik 
kolegiora» jo zuenean ger-
tatu zela: «orduan nire fami-
liarekin ere frantsesez min-
tzatzen hasi nintzen». Eta 
aldaketak aldaketa, amatxi-
rekin euskaraz aritzeko auke-
rari eutsi dio: «berarekin 
batzuetan euskaraz mintza-
tzen naiz». Amatxi eta birra-
matxi izan dira abenturan 
parte hartzeko giltzak, bata-
ri esker euskaraz mintzatzen 
segitu duelako eta bertzeak 
proiektuan sartzeko lana 
egiteko bide eman diolako: 
«birramatxiren historia kon-
tatuz migrazioari buruzko 
lan historikoa egin nuen. 
Leitzatik Senperera emigra-
tu zuela kontatzearekin ez 
nuen aski sei orriko lana 
egiteko eta gaiari lotutako 

bertso bat sortu eta kantatzea erabaki nuen». Bere kasuan 
lana egitea «ez zen biziki zaila» izan, baina abenturan sar-
tuta, egunerokora egokitzea kosta zitzaion: «fisikoki hasie-
ra gogorra izateaz gain, bai jendeak ni baita nik haiek 
errandakoa ulertzeko zailtasunak izan genituen». Egunez 
egun «gogor» saiatuta, hori lantzeko ariketak eginda, «eus-
karaz hobe ulertzen eta solas egiten» zuela ohartu zen eta 
pixkanaka, gauzak erraztu zitzaizkion. Hortaz, «hizkuntza 
hobetu nahi dutenei» parte hartzeko erranen lieke. 

Etxean euskara berrartzeko saiakera
Zailtasunik handiena orain datorkio, hilabetea pasatu dela-
rik. «Uztaritzeko lizeotik bertze batera joanen naiz eta hor 
gutti dira euskaraz mintzo direnak». Fokua, beraz, etxean 
jarriko du: «ahizpa eta amarekin euskaraz mintzatzen saia-
tuko naiz». Ea piztutako grina eta egindako ahalegina baden 
hori lortzeko adina!

«Etxean euskaraz 
mintzatzen saiatuko naiz»
MAËLLE AGERRE SENPERTARRA

«EGUNEZ EGUN 
EUSKARA HOBETU 
DUDALA ATZEMAN 
DUT. ARRUNT 
KONTENT NAIZ»

«BATZUEN 
ZAILTASUNA IKUSITA 
EUSKARA LEHEN 
HIZKUNTZA IZATEA 
ESKERTZEKOA DA»
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bestak 2019
Arantzako

Abuztuak 14, asteazkena

12:00etan txupinazoa. 0ndotik txistu-
lariekin eta Izer eta Alabier trikitilari eta 
panderojolearekin kalejira. Segidan he-
rriko dantzari gaztetxoen saioa. 14:30ean 
herri-bazkaria, Izer eta Alabier trikitilari 
eta panderojoleak girotuta. 17:00etan 
Gorapean: bestetako programaren azal 
eta kontrazal lehiaketara aurkeztutako 
marrazkien erakusketa.  17:00etan hau-
rrentzako jolasak eta aurpegi margotzea.  
20:00etan Txamukos mariatxi taldearen 
emanaldia. 00:00etatik aitzinera dan-
tzaldia Beñat eta Fernandorekin.

Abuztuak 15, ortzeguna

10:00etan diana herriko txistulariekin. 
11:00etan meza. Ondotik Arantzako 
Dantza Luzea frontoian. 19:00etan bu-
ruhaundi eta erraldoien kalejira, trikitilari 
eta panderojoleekin. 19:00etan pilota 
partidak: Patri Espinar eta Oihana Orbe-
gozo-Iera Agirre eta Olatz Arrizabalaga; 
Alberto Ongai eta Jokin Santxez-Iker 
Salaberria eta Ion Olaizola. 20:00etatik 
21:30era dantzaldia Oharkabe taldeare-
kin. 21:30ean zezensuzkoa. 00:00eta-
tik aitzinera dantzaldia Oharkabe tal-
dearekin.

egitaraua
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Abuztuak 16, ortziralea

10:00etan diana herriko trikitilariekin. 
11:30ean haurren herri-lasterketa. Izen-
-ematea: 11:00etan. 12:00etan luntxa 
eta kantu poteoa. 16:00etatik 19:00eta-
ra puzgarriak frontoian. 19:00etan ber-
tso-saioa: Aitor Sarriegi, Aitor Mendiluze, 
Amaia Agirre eta Oihana Iguaran. Aran-
tzako bertso-eskolako kideek ere abes-
tuko dute. Gai-jartzailea: Patxi Larretxea. 
20:00etatik 21:30era eta 00:00eta-
tik aitzinera dantzaldia Trikidantzekin. 
22:00etan auzoetako afariak.

Abuztuak 17, larunbata

10:00etan diana herriko trikitilariekin. 
10:30ean herriko pilota txapelketa-
ko finalak, Ekaitza Elkateak antolatuta. 
18:00etan gaztetxoentzako ginkana. 
18:30ean herri-kirol saioa:  Nafarroako 
II. Mailako Aizkora Txapelketako kanpo-
raketa eta Aimar Irigoienen harri-altxatze 
erakustaldia. 19:00etan entzierro ttikia.  
20:00etan presoen aldeko triki-poteoa. 
20:00etatik 21:30era eta 00:00etatik 
aitzinera Elizagoien Ahizpak.

Abuztuak 24, larunbata
Arantza Rock

Ilunabarrean Elektrozarata elektrotxa-
ranga. 23:00etatik aitzinera kontzer-
tuak: Goflow, Nikotina, Herdoil eta Ilun-
tzean taldeak. Sarrera: 5 euro.

egitaraua
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Arantzako bestak 2019

«Hunkigarria da plaza bete 
herritar Arantzako Dantza  
Luzea dantzatzen ikustea»

Aintzane ITURRIA
Aranztarra

Herrian egiten du bizia eta bizia ematen 
dio herriak. Bistakoa da hori Aintzane Itu-
rria Iparragirreren (Arantza, 1985) kasuan. 
Sustraiak ongi errotuak ditu sorterrian, 
badaki zer den herrigintza, badaki zer den 
auzolana, eta gustuko du herriko ekintze-
tan parte hartzea. Atsegin du bere lanbi-
dea ere. Irakaslea da ofizioz, eta ikasturtea 
«hagitz ongi» joan zela eta «ustekabean 
udako oporrak» ailegatu zitzaizkion arren, 
gustura dabil egun libreez gozatzen, «se-
meekin lasai egoteko» aprobetxatzen. 

Aspertzeko astirik gabe
Ate-joka diren herriko bestetan ez du 
etxean gelditzeko asmorik. Batean zein 
bertzean ibiliko da, «beti badugulako kan-
poan ibiltzeko aitzakiaren bat». Lehenbizi-
ko egunean, adibidez, eguerdirako plazan 
izaten da: «haurren dantza saioa ikusten, 
tartean semea». Gero «herri-bazkarira 
joaten naiz, baina arratsaldez berriz hau-
rrekin bueltaka ibiltzen gara». Abuztuaren 
15a ere «polita» da beretzat eta Arantzako 
Dantza Luzea ikusita, «familia eta lagune-
kin Goiko Karrikan biltzen gara, giro ede-
rrean». Arratsaldean, berriz, «mahai ingu-
ruan» egoten da, «baserrian familia guztia 
elkartzen garelako», eta ondoko egunetan 
ere «ez dugu aspertzeko tarterik izaten». 
Ez egunez ezta gauez ere. Egunez familia-
rekin eta «gauez lagunartean afaltzea edo 
auzoetako afarira joatea gustatzen zait». 

Herriko dantzari lotuta
Ama denetik ez du Arantzako Dantza Lu-
zea dantzatu. Baina urte azkarkiz jantzi 
zuri-gorria soinean ibilia da, «sei bat urte-
rekin neska-dantza ikasten hasi» zenetik. 
Berezia da beretzat herriko dantza; «bes-

tetako ekitaldirik inportanteena» dela dio: 
«ez dago bestarik Dantza Luzerik gabe. 
Txistu soinua aditzea eta plaza bete nes-
ka-mutil dantzan ikustea hunkigarria da».

Etxetik datorkio dantzarekiko miresme-
na. Atautxi, ama, osaba, izeba, anaia... 
dantzariak izanak dira edo dira. «Ttikitatik 
etxean ilusio handia sumatu dut dantza-
ren inguruan». Are gehiago: «urte batzuez 
dantzatu ez bazen ere, 70eko hamarkadan 
herritar batzuen eskutik, gazte talde ba-
tek, tartean nire amak, dantza berresku-
ratu zuten». Haiek ereindakotik jaso dute 
ondokoek eta ez du etenik izan geroztik. 
Horri esker, «dantza bizirik dago eta badu 
etorkizuna». Horretan berak ere badu bere 
partea, ttikiei erakusten aritzen baita: «es-
perientzia polita da ondoko belaunaldiek 
ilusioz dantza ikasten dutela ikustea». 

Azken urteotan erakusle izan bada ere,  
«semeak koskortzen ari direnez, agian 
berriz dantzan» hasiko dela aitortu digu. 
Ez du zehaztu noiz, baina seme zaharrena 
heldu den urtean Arantzako dantza ikas-
ten hasiko dela aintzat hartuz, itzulera ez 
da denbora luzeko kontua izanen.



2019-08-08 | 740 zk. | ttipi-ttapa 9

Etxalarko
bestak 2019

Abuztuak 14, asteazkena

17:00etan V. lasterketa herrikoia. 
19:45ean Euskal Presoak Euskal Herri-
rat agerraldi isila. 20:00etan txupinazoa, 
txistulariak, trikitilariak, Elutxa txaranga, 
buruhaundiak eta erraldoiak. 21:30ean 
afaria frontoian. 00:30etik 04:00etara 
dantzaldia Oharkabe taldearen eskutik.  

Abuztuak 15, ortzeguna

10:30ean argi-soinuak gaiteroekin, 
buruhandi eta kankailuekin. 11:30ean 
meza. 12:30ean herriko dantzarien saioa 
txistulari eta musikariekin. Ondotik es-
kola zaharreko estalpean hamaiketakoa 
dantzari eta musikarientzat. 18:00etan 
Nafarroako herri-kirol txapelketaren jar-
dunaldia. 20:30etik 22:00etara eta  
00:00etatik 03:00etara dantzaldia Ga-
benara taldearen eskutik.  

egitaraua
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Etxalarko bestak 2019

Abuztuak 16, ortziralea

10:00etan plater-tiroketa Domisaintzan. 
10:30ean argi-soinuak herriko txistula-
rien eskutik, buruhaundi eta kankailuekin. 
11:00etatik 13:00etara eta 15:00eta-
tik 18:00etara haurrentzako joko parkea 
(txu-txu trena, puzgarri eta joko tradizio-
nalak). 13:30ean asauttikia. 16:30etik 
18:30era eskalada haur eta helduentzat, 
frontoi gibeleko paretan; Miren eta Pax-
kuren eskutik. 17:00etan XXVII. mus 
txapelketa. 18:00etan herriko trikitilarien 
saioa. 19:30ean saltoka. 19:45ean mus 
txapelketako sari-banaketa. 00:00etatik 
03:30era Txingudi DJa.

Abuztuak 18, igandea

10:30ean argi-soinuak, Elutxa txaran-
garen eskutik buruhaundi eta kankai-
luekin. 12:00etan sokatira saio berezia. 
14:00etan jubilatuen bazkaria. Ordu 
berean asaua ermitako zelaian (Elutxa 
txaranga lagun, denak elkarrerakin abia-
tuko dira zelaira).  20:00etatik 23:30era 
Trikidantz taldearen eskutik dantzaldia. 
00:00etatik 02:00etara Burrunba elek-
trotxaranga.

Abuztuak 17, larunbata

10:30ean argi-soinuak herriko txistula-
rien eskutik, buruhaundi eta kankailuekin. 
11:00etan herriko umeen XXXIII. pilota 
txapelketako finalak (aurrebenjaminak, 
benjaminak eta infantilak). 12:00etan 
Aitor Danboriena Memoriala VIII. Pilota 
Txapelketako finala. 13:00etan sari-ba-
naketa. 18:00etan Tio Teronen Semeak. 
20:00etan Chuchin Ibañez y Los Cha-
rros. 00:00etatik 03:00etara dantzaldia 
Kenbat taldearen eskutik. 

egitaraua
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«Seme-alabek guk uste 
baino arinago hartuko 
dute bestaren lekukoa»

Proposamenak harritu bazuen ere, baiez-
koa erran eta dagoeneko zinegotzi lanei 
neurria hartzen hasia da Ainara Arburua: 
«hasieran eskuak burura eraman nituen 
baina gero pixka bat hausnartuta pentsa-
tu nuen, 'zertaz ez?'. Azkenean norbaitek 
egin beharreko lan bat da».

Lehendabiziko aldia du Udalean, baina, 
ez herrigintzan: «Altxata eta Guraso Elkar-
tean ibili izan naizenez, guti goiti-beheiti 
badakit zer den horrelako tokietan lana 
egitea». Gainera, «udaleko funtzionamen-
duan hainbat kontu hagitz desberdinak 
diren arren, ikasteko gogoz» dagoela dio.

Lanerako garaia
Kultur arloko ardurak hartu ditu bere gain 
eta lehendabiziko lana bestak antolatzea 
izan da: «aitzineko agintaldikoek progra-
ma osatua utzi dute, 
gure lana azkeneko 
xehetasunak lotzea 
izan da». Badaki 
aurten bestak ber-
tze modu batean 
bizi beharko dituela: 
«gazte-gaztea nin-
tzelarik asaua antola-
tu izan nuen urte au-
nitzez. Herri-afarian ere aritu naiz hainbat 
urtetan lanean. Haurrak izan ondotik, bes-
tan parte hartu bai baina lanean ez naiz 

aritu izan. Orain da horretarako garaia». 
Izan ere, seme-alabek laster hartuko dute 
bestan euren tokia, «guk uste baino arina-
go hartuko dute bestaren lekukoa».

Betikoa eta berrikuntzak
Bestan gozatzeko, egitarauan ez da ur-
teroko osagairik faltako: «berbenak, ki-
rolak, herriko dantzariak, haurrentzako 
ekitaldiak... Lehengo urtean Beti Gazteko 
sokatiralariak etorri ziren eta aurten ere 
zerbait berezia eskaintzeko asmoa omen 
dute eta Tio Teronen semeak taldearen 
dantza ikuskizun berezia ere izanen da».

Herritarrak dira bestetako protagonista, 
lanerako eta gozatzeko: «bazter guztietan 
bestak izaten direnez, kanpotik jende au-
nitzik ez da etortzen. Batez ere herrikoak 
eta hurbilekoak biltzen gara eta horixe 

da nire ustez herri 
ttikietako bestek 
duten xarma; herri-
ko guztiak bestan 
elkartzea». Dena 
den, inor bestarako 
gosez bada, gonbi-
dapena luzatu nahi 
izan du: «nahi due-
nak ateak irekiak 

dituela, ongietorriak izanen direla eta 
momentu polit eta eder batzuk pasatzeko 
aukera izanen dutela».

«Haurrak izan 
ondotik, bestan 
parte hartu bai 

baina lanean ez naiz 
aritu izan. Orain da 

horretarako garaia»

Ainara ARBURUA OLAGARAI
Etxalarko zinegotzia

Etxalarko bestak 2019
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Donamariako
bestak 2019

Abuztuak 14, asteazkena

19:00etan herri-kirolak. 20:00etan bes-
tei hasiera emateko txupinazoa botako 
dute, buruhaundiak, erraldoiak eta musi-
kariak izanen dituzte. 00:30ean Endara 
DJa herriko plazan. 

Abuztuak 15, ortzeguna

Goizean gaiteroak herrian barna. 
11:15ean meza. 12:15ean dantzak, 
Doneztebeko dantza taldearen eskutik. 
13:00etan luntxa. 17:30ean pilota par-
tidak (Hodei Iriarte eta Ekai Elorza-Mikel 
Telletxea eta Oihan Elorza; Elizalde eta Be-
roiz-Urbieta II.a eta Merino). 20:00etan 
kantaldia Pancho Balbuenarekin. 

Abuztuak 17, larunbata

10:00etan udal ttikiaren aukeraketa. 10:45ean haurren txupinazoa alkategai tti-
kiaren eskutik. 11:00etatik 13:00etara puzgarriak eta haurrentzako jokoak. 
13:30ean haurren bazkaria. 15:30etik 18:30era puzgarriak eta haurrentzako 
jokoak. 17:30ean mus txapelketa herrikoia (bikoteko partaide batek, guttienez, 
herritarra izan behar du). 18:30ean txokolate beroa. 19:00etan Slackline (ur gai-
neko zinta). 19:00etan patata tortilla eta postre lehiaketa. 21:00etan herri-afaria. 
22:00etan Oihana eta Oihana trikitilariak.

Abuztuak 16, ortziralea

10:00etan herri-krosa (izen-ematea 
egun berean). 13:00etan aizkora apustua 
(Vicente eta Larretxea-Azurmendi eta La-
rrañaga). 14:30ean paella jate autoges-
tionatua herriko plazan. 18:00etan gaz-
teek antolatutako ekitaldia. 19:00etan 
harrapa ezak/n gazta. 20:30ean dan-
tzaldia Gabenara taldearen eskutik. 
21:30ean gazte-afaria. 00:00etatik 
aitzinera dantzaldia, Gabenara taldeak 
girotua. 

Abuztuak 18, igandea

14:00etan herri-bazkaria, bertsolariek 
girotua (Aitor Mendiluze eta Jone Uria). 
Bazkalondoan komentura bisita trikiti-
lari eta bertsolariekin. Arratsaldez eta 
gauez dantzaldia Trikiteens taldearen 
eskutik.  

egitaraua
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festak 2019
Zubietako

egitaraua

Abuztuak 18, igandea

08:00etan diana. 11:00etan haurrentzako betiko jo-
koak eta mahai jolasak. 12:00etan piñata. Eguerdian 
haur eta gazteen bazkari autogestionatua. Ondotik 
bingoa. 17:00etan futbitoa. 17:30ean, plater-tiroketa 
eta sari-banaketa. 17:30ean haurrentzako merienda. 
20:00etan plater-tiratzaileen afaria. 22:00etan zezen-
suskoa. Arratsaldez eta gauez dantzaldia Joxe Angel 
musikariarekin. 02:30ean arbola botatzea. 

Abuztuak 14, asteazkena

19:00etan pala txapelketako finala. 
20:00etan herriko txistulariak. Ondotik 
herriko trikitilariak. 21:30ean zopa han-
diak Errandonea ostatuan. 00:00etan 
arbola altxatzea eta joaldunak. Segidan 
dantzaldia Fan&Go taldearen eskutik. 

Abuztuak 17, larunbata

08:00etan diana. 11:30ean gaztetxoen 
arteko pilota partida (Ane eta Mattin-Ena-
ra eta Endika). 12:00etan Master Cup 
(Naroa Elizalde eta Iera Agirre-Andrea 
Aldaregia eta Maite Ruiz de Larramendi). 
13:00etan gazteek antolatutako herri-ki-
rolak. 14:30ean bertso-bazkaria (Sustrai 
Colina eta Unai Agirre). 17:00etan Txoro-
txaranga plazan. 21:00etan xingar jatea. 
Arratsaldez eta gauez dantzaldia Ohar-
kaberen eskutik. 

Abuztuak 16, ostirala

08:00etan diana. 11:30ean herri-krosa 
(aurretik izen-ematea). 12:30ean pilo-
ta-partidak (Joanes eta Jonan - Hegoi 
eta Zuhaitz; eta gazteen arteko finala). 
16:00etan mus txapelketa Herriko Os-
tatuan. 17:00etan patata tortilla lehia-
keta plazan. 17:30ean postre lehiaketa 
(etxetik ekarritakoa). Ondotik merienda. 
18:30ean patata tortilla eta postre lehia-
ketaren sari-banaketa. 19:00etan ber-
tso-saioa (Joanes Illarregi, Xabat Illarregi 
eta Julen Zelaieta. Gai-jartzailea: Itturri). 
Arratsaldez eta gauez dantzaldia Ga-
bezinen eskutik. 

Abuztuak 15, osteguna

08:00etan diana. 11:00etan meza. On-
dotik txistulariak eta joaldunak. Herriko 
erraldoiak eta buruhaundiak. 12:30ean 
herriak 85 urtetik goitikoei eskainitako 
omenaldia. 13:00etan aizkora apustua 
(Saralegi-Arria V.a). 18:00etan Ortzadar 
dantza taldea. Arratsaldez eta gauez 
dantzaldia Hauspolariek taldearekin.
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bestak 2019
Oronoz-Mugairiko

egitaraua

Abuztuak 15, ortzeguna

10:00etan dianak. 11:00etan meza. 
12:00etan herriko haur eta gazteen 
dantza emanaldia. Ondotik luntxa. 
18:00etan herriko pala txapelketako fi-
nala. 20:00etan mariatxiak Cazahuetes 
taldearen eskutik. 22:00etan Frantzisko 
akordeoilariaren eskutik dantzaldia. 

Abuztuak 16, ortziralea

10:00etan dianak 12:00etan partxis 
eta xake lehiaketak herriko elkartean. 
14:00etan gazte bazkaria 16:30ean 
Sakati elektrotxarangarekin herriari 
itzulia.  19:30ean gazte jokoak plazan. 
22:00etan mozorro eta tortilla lehiaketa. 
00:00etan kontzertuak.

Abuztuak 14, asteazkena

11:00etan txupinazoa eta kalejira. 
14:00etan haurren bazkaria. 15:00eta-
tik 20:00etara puzgarriak eta donuts 
ball haurrentzat. 17:00etan  mus txapel-
keta herrikoendako elkartean. 21:00etan 
Baztan-zopak herriko plazan. 00:00etan 
Pali DJaren eskutik dantzaldia.

Abuztuak 17, larunbata

10:00etan dianak. 14:00etan herri-bazkaria. 17:00etan dantzaldia Joxe Angelen 
eskutik. 00:00etan dantzaldia Bidean erromeria taldearekin.



Zure jatetxeko
diseinuarekin menuak, 
kartak, mahai-oihalak, 

musuzapiak,
baso-azpikoak, etab. 

pertsonalizatzen ditugu

kulturkari.com
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Oronoz-Mugairiko
bestak 2019
Amaiurko

egitaraua

Abuztuak 14, asteazkena

20:00etan suziriak eta ezkil-jotzea. Kuxkuxtu txaranga herrian barna. 21:00etan 
Baztan-zopak, txarangak alaiturik. 01:00etan gaupasa Gabezin taldearekin (itzulera 
autobusa izanen da herriz herri, 04:00etan eta 06:30ean). 

Abuztuak 15, ortzeguna

10:00etatik aitzinera Baztan Bidaso-
ko XVII. ardi erakusketa eta lehiaketa, 
ardi gasna lehiaketa, artisau erakusketa, 
Burgete arrazako zaldien erakusketa eta 
iparraldeko ardi buru beltzen erakuske-
ta, trikitilariek alaituta. 11:00etan meza. 
12:00etan txistulariak herrian barna. 
Ondotik Gaztelu Taldearen emanaldia 
elizan. 13:00etan mutil-dantzak eta ha-
maiketakoa. 17:00etan artzain zakur 
desfilea trikitilariek alaituta. 17:30ean 
XLIV. Artzain Zakur Txapelketa, Patxi 
Etxeberriaren XV. Memoriala. 20:00etan 
Manez eta Kobreak taldearen eskutik, 
kantaldia. 

Abuztuak 16, ortziralea

Dianak herriko gaiteroekin. 11:00etan esku pilota fina-
lak. 11:30ean mus tximista Gaztelu ostatuan. 12:30ean 
haurrendako jokoak herriko plazan. 14:00etan haurren 
bazkaria elkartean eta gazteen bazkari autogestiona-
tua. 16:00etan haurrendako puzgarriak eta apar bes-
ta. 19:00etatik 21:00etara Burrunba elektrotxaranga 
herrian barna. 19:30ean txokolate beroa. 21:00etan 
muxikoak, gaita, larrain-dantzak eta mutil-dantzak. 
21:30ean gazteen afaria elkartean. 23:30ean kontzer-
tuak: Pleura eta Los Zopilotes Txirriaos. Ondotik martxa 
goitiko ostatuan. 

Abuztuak 17, larunbata

12:30ean XVIII. boneta jaurtiketa. 14:00etan zikiro ja-
tea, Santxotenak alaiturik. 00:30ean gaupasa Gabenara 
taldearekin (autobusa herriz herri). 
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bestak 2019
Zugarramurdiko

egitaraua Abuztuak 14, asteazkena

10:00etan txupinazoa eta eskea herri 
guztian barna, musikaz alaiturik. 0ndotik 
pintxoak Herriko Etxean. 16:00etan hau-
rrendako jokoak frontoian. 18:00etan 
herri-kirolak plazan. 19:30ean Aldats 
elektrotxaranga plazan. 00:00etan Ti-
rri&Tery DJa plazan. 

Abuztuak 15, ortzeguna

12:00etan meza. 0ndotik herriko eta 
Baztango dantzariek edertuko dute pla-
za eta Herriko Etxeak aperitifa eskainiko 
du. 17:30ean herriko pala txapelketako 
finala. Ondotik Baztango eta herriko dan-
tzarien emanaldia plazan. Arratsaldean 
dantzaldia plazan Kiki Bordatxorekin eta 
arratsean Gabezin taldeak animatuko du 
plaza.  
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Zugarramurdiko bestak 2019

Abuztuak 16, ortziralea

09:00etan zikirorako haragia presta-
tzea, Akelarrenean. 12:00etan Gorriti eta 
bere animaliak. 16:00etan haurrendako 
jokoak eta aparra frontoian. 17:00etan 
bertso-poteoa Sarako Sarangak anima-
turik. 20:00etan Joselu Anaiak taldeak 
girotuko du plaza. 

Abuztuak 17, larunbata 

09:00etan plater-tiroketa Urbian. 
12:00etan meza. 12:30ean erraldoiak 
eta buruhandiak eskualdeko trikitilariek 
alaiturik. 14:00etan adinekoendako 
bazkaria Azketan. 16:30ean zikiroko 
piperradaren prestatzea Akelarrenean. 
18:00etan Kuxkuxtu txarangarren es-
kutik, plazatik kalejiran abiatuz, ahate 
jokoa.  19:30ean dantzaldia Txamukos 
taldearen eskutik. 21:30ean Balentziatik 
ekarritako sorpresa. Ondotik Iratzar tal-
dea plazan.

Abuztuak 18, igandea

08:00etan zikiroa prestatzen hasiko dira 
lezean. 12:00etan Baigorriko gaiteroek, 
Kuxkuxtu txarangak eta Irungo Atsegina 
txarangak animaturik aperitifa herriko 
ostatuetan barna. 14:30ean zikiro jatea 
lezean gaiteroek eta txarangak anima-
turik. 19:00etan larrain-dantza eta mu-
xikoak plazan. Arratsaldez eta gauez 
Laiotz taldea. 

Abuztuak 20, asteartea

16:00etan plater garbitzea Akelarre-
nean. Ondotik lanean aritu direnendako 
zintzur bustitzea. 
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Zugarramurdiko bestak 2019

«Hamabortz egunen buruan 
lezean egiten dugun zikiroa 
gogotsu hartzen dugu»

Elena APEZTEGIA GOIENETXE 
Zugarramurdiarra

Lanari beldurrik ez diotenen artean sar 
dezakegu Elena Apeztegia (Zugarramur-
di, 1978). Gazterik jantzi zuen mandarra: 
«ikasi bitartean, asteburuetan herrian eta 
Ibardinen zerbitzatzen aritzen nintzen»; 
turistei jatekoa ematen batean, tokiak 
erakusten bertzean: «udan, Aste Santuan 
eta oporraldietan, berriz, Sarako lezean 
lan egin izan dut». Ikasketak akitu zitue-
larik, banketxe batean hasi zen eta «15 
urtez» hortxe aritu da. Bitartean, ordea, 
«betiko gutiziari» tarte egiteko, «ikasten» 
aritu da: «irakaskuntza gustuko nuela iru-
ditzen zitzaidan eta ikasketak egin nituen. 
Seaskan aukera sortu bezala horra jo 
nuen». Lehendabiziko ikasturtea Kanbo-
ko ama-eskolan egin zuen. Hastapeneko 
bizipen goxoak ditu: «betidanik egindako 
lana izan balitz bezala aritu nintzen». Aur-
ten bigarrena izan du eta Azkainen aritu 
da. Bertan segituko heldu den urtean. 

«Herria mimatzea» helburu
Ogibideari lotutako lanaz haraindi, herriko 
auzolanetarako duen borondatea ageri-
koa da. Horren adierazgarri da, erratera-
ko, berriki hartu duen zinegotzi kargua: 
«hasieran ezezkoa erran nuen, baina herri 
ttikia denez, norbaitek egin beharra duela 
pentsatu nuen. Gainera, emakumeak ere 
taldean nahi zituztela erran zidaten, aho-
tsa eman nahi zigutela. Azken argudio hori 
izan zen erabakian 
pisu handiena izan 
zuena». Argi dute 
bidea: «turismoari  
emandako bultzada 
mantendu nahi dugu; 
baina gehiago gara-
tu ordez, herria eta 
herritarrak mimatu 
nahi ditugu». Udalean lehendabiziko agin-
taldia badu ere, elkarlana eta laguntza 
eskaintzea ez dira egiteko arrotzak Apez-
tegiarendako. Bertzeak bertze, Akelarre 
elkarteak kultur ekintzak eta bestak an-
tolatzeko egin dituen bileretan parte hartu 
izan du. «Ama denetik» bileretara joaten 
ez bada ere, bere garaian hartutako ar-
durei eutsi die: «ardura batzuk pertsona 
jakinen gain utziak ditugu; nik, erratera-

ko, gaiteroak deitzen ditut». Apal mintzatu 
da, bere egitekoei zenbaitek egiten duten 
«lan handia» gainjarriz: «elkartean bada 
beti gainean dagoen jendea, mezuak 
zabaldu eta guztia lotua dela ziurtatze-
ko prest izaten dena». Elkarte ttikiek ere 
ekarpen handiak egin ditzaketela adie-
razten du Akelarrek: «guztion artean ago-
rrilaren 18an 800 lagun ingururendako 
zikiroa antolatzen dugu. Bereziki zikiroko 
lanari esker ordaintzen ditugu bestetako 
jatekoa, edatekoa, musika...». Lortuta-
koa bestak antolatzeko izaki, «gustura» 
aritzen da lanean: «bestak maiteak ditut 
eta eguneko ekitaldi horiek ederrak dira». 
Azken urteetan «etxeko ttikiaren loa, baz-
kariak, kuluxkak...» segitu behar izan 
ditu, eta ondorioz, «etxetik kanpo otordu 
gutiago» egin ditu.  Orain, semea koskortu 

zaionez, galdutakoa 
ere ospatzen saia-
tuko da: «ea pitinka 
askatasun hura be-
rrartzen dudan», dio 
irriz. Gogo faltarik 
ez du. Areago, bes-
tak pasatu gabe, 
besta ondokoak ere 

buruan ditu: «zikiroan lanean aritzen ga-
renez, 15 egunen buruan herritarrendako 
zikiro jatea antolatzen dugu. Hiru belau-
nalditako herritarrak biltzen gara eta be-
rriz ere txaranga, gaiteroak, dantzaldia... 
izaten ditugu». Aurten irailaren 1ean iza-
nen da. Beraz, blusa eta musuzapia gor-
dez, agurtuko du oporraldia eta liburuak 
besapean hartuz eginen dio ikasturteari 
ongietorria. 

«Orain, semea 
koskortu delarik, 
etxetik kanpoko 

otordu gehiago egin 
ahal izanen ditut»
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pestak 2019
Aresoko

egitaraua

Abuztuak 18, igandea

11:00etan umeentzako zeramika taile-
rra. 12:00etan Bakartxo Anizen hitzaldia 
karpan. 14:00etan zikiro jatea karpan, 
Uxue Alberdi eta Beñat Gaztelumendi 
bertsolariekin. 19:00etan Aresoko gaz-
tetxoen musika emanaldia. Ondoren lore 
txapelketako sari-banaketa. 21:00etan 
sagardo-dastaketa, hirugiharra eta txisto-
rrarekin. 23:00etan Joselu anaiak. 

Abuztuak 16, ostirala

09:30ean diana. 11:00etan puzgarriak. 
Ordu berean plater-tiroketa Elusede-
rren. 13:00etan gazteen pilota partidak. 
17:30ean pirata Garrapataren abentu-
rak. Ondoren haurrentzako krosa (14 
urtera arte). 20:00etan Fan&Go musika 
taldea. 21:30ean bokata jatea plazan.  
23:00etan Fan&Go musika taldea.

Abuztuak 17, larunbata

11:00etan Jaiak txarangarekin kalejira. 
Kuadrillen eskutik, hamaiketakoa herriko 
hainbat txokotan. 15:00etan paella jana 
kuadrilla guztientzat. Ondoren kuadri-
llen arteko jokoak eta Aresoko inguru-
txoa.  20:00etan Laket musika taldea. 
21:00etan Guraso Elkarteak antolatu-
tako afaria. 23:30ean Laket musika tal-
dearekin dantzaldia. 

Abuztuak 14, asteazkena

17:00etan haurrentzako merienda. 
18:00etan txupinazoa, 75 urtetik gora-
ko emakumeen eskutik. Ondoren hau-
rrentzako jokoak. 18:30ean patata tor-
tilla txapelketa. 21:30ean afaria karpan. 
22:30ean XXXIV. mus txapelketa karpan. 

Abuztuak 15, osteguna

09:30ean diana. 11:00etan meza. On-
doren hamaiketakoa karpan. 13:00etan 
pilota partidak (Olazabal eta Lazkoz-Ola-
no eta Azanza). 19:00etan herriko hau-
rren dantza saioa. 20:00etan aizkolariak.  
Ondoren Olaia eta Irati trikitilarien saioa 
plazan. 22:00etan afari autogestionatua 
karpan. Afalondoan Olaia eta Irati trikiti-
larien saioa plazan.  
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Goizuetako
festak 2019

Abuztuak 11, igandea

08:00etan aurorak, Umore Ona koroaren 
eskutik. 09:00etan Irumaita txaranga.  
11:00etan meza. 12:00etan herriko 
pilota eskolako haurren arteko partidak. 
14:00etan umeen bazkaria. 16:00etan 
Kulkiren eskutik, herri-kirolak plazan. On-
doren haurrendako merienda. 18:30ean 
Txantxariak plazan. 20:30ean Goittikiren 
aldeko bingoa.

Abuztuak 14, asteazkena

11:00etan gazte kuadrilen arteko paella 
prestaketa plazan. 12:00etan txupina-
zoa. Ondoren erraldoi eta buruhaundiak 
Igandea txarangarekin eta txosna irekie-
ra. 14:30ean gazte bazkaria ikastolan. 
17:30ean Zuttik elektrotxaranga eta 
joko-poteoa. 19:30ean peñaren irteera 
ikastolatik.  20:00etan gazte txupinazoa 
Gaztetxean. 20:30ean Goittikiren aldeko 
bingoa. 23:00etan Iratzar taldearen es-
kutik dantzaldia. Ondoren Igandea txa-
ranga. 

egitaraua

Abuztuak 15, osteguna

07:30ean diana dultzaineroekin. 08:00etan entzierroa. 10:30ean meza eta proze-
sioa. 12:00etan erraldoi eta buruhaundiak dultzaineroekin. Ordu berean gazteen 
pilota partidak: Oihan Legarreta eta Xuban Iturbe-Aiur Elizazu eta Eukeni Etxenike. Se-
gidan, lehen mailako afizionatuen partidak: Apezetxea eta Murgiondo-Etxezarretae-
ta Arrate. 13:30ean Igandea txaranga. 17:30ean zezenak.19:00etan bertso-saioa: 
Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze, Julio Soto eta Aitor Sarriegi. Gai-jartzailea: Aritz 
Zerain. Ondoren Igandea txaranga. 20:30ean Goittikiren aldeko bingoa. 21:30ean 
Milketxi DJarekin dantzaldia Ikastolan. 21:45ean herri-afaria Umore Ona elkartean. 
00:30ean kalejira.
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Goizueta festak 2019

Abuztuak 16, ostirala

11:00etan puzgarriak eskolan. 
11:30ean toka txapelketa. 12:00etan 
sagardo-dastaketa. 13:00etan Igandea 
txaranga. 16:00etatik 18:00etara hau-
rrentzako puzgarriak eskolan. 18:00etan 
jotak, Acordes Navarros taldearen eskutik. 
Ondoren Igandea txaranga. 20:30ean 
Goittikiren aldeko bingoa ikastolan. 
23:00etan Bocabeats Comedia taldearen 
eskutik Beatbox plazan. Gero dantzaldia  
plazan Laiotz taldearen eskutik. Ondoren 
Igandea txaranga kaleetan barrena.

Abuztuak 18, igandea

08:00etan entzierroa. 12:00etan peña-
ren irteera. 12:00etan pilota partidak 
(Uitzi eta Iruretagoiena-Salaberria eta 
Uzkurdun; Aitor Aizkorbe-Antton Ape-
zetxea eta Huizi eta Lizeaga). Ondoren 
Igandea txaranga. 14:30ean peñaren 
bazkaria ikastolan. 17:00etan kalejira 
Igandea txarangarekin. 18:30ean, zeze-
nak. 20:30ean Goittikiren aldeko bingoa 
ikastolan. 00:00etan festen bukaera eki-
taldia. Segidan Txamukos eta Igandea 
txaranga. 

Abuztuak 17, larunbata

08:00etan entzierroa. 11:00etan erraldoiak eta buruhaundiak herrian barna trikiti-
lariekin. 12:00etan pilota partidak (Egoitz Elizegi eta Beñat Apezetxea-Oier Zabale-
ta eta Mikel Leonet; Iker Salaberria eta Iker Elizegi-Olaizola III.a eta Mariezkurrena). 
13:30ean Igandea txaranga kalez kale. 17:00etan XVI. mus txapelketa Ixkibi kanpi-
nean. 18:30ean Umore Ona dantza taldekoak plazan, Leitzako txistularien laguntzaz. 
Ondoren Igandea txaranga kaleetan barrena. 19:30ean dantzaldia Gabezin taldearen 
eskutik. 20:30ean Goittikiren aldeko bingoa ikastolan. 00:00etan dantzaldia plazan, 
Gabezinen eskutik.  Ondoren Bull DJa ikastolan eta Igandea txaranga kalez kale. 

egitaraua
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Goizueta festak 2019

«Festetako bizitasun hori 
egunerokotasunera ere 
zabaltzea da gure helburua»

Unai MIRANDA BERROETA
Goizuetako alkatea

Zaindu maite duzun hori, dio abesti ezagu-
nak eta horretan dihardu Unai Mirandak, 
«betidanik izan dut herriarekiko eta honen 
etorkizunarekiko kezka». Horregatik urte-
tan herriko hainbat taldetan eragilea izan 
da eta berriki, pauso bat haratago eman 
eta alkate-makila hartu du. Aurrez ere 
egin izan diote proposamena eta «herria-
ren alde lan egiteak ilusioa egiten zidala-
ko» eman du oraingoan baiezkoa, «gainera 
osatutako taldearekin oso gustura nago». 
Ekainaren 15ean hartu zuen kargua eta 
lehenengo hilabeteak «administrazioa 
ezagutzeko» baliatu ditu «egia aitortze al-
dera, ez nekien udaletxean hainbeste gai 
jorratu eta hainbeste lan egiten zenik». 

Udalaren erronkak
Herritarren babes zabala jaso zuten hau-
teskundeetan eta horrek «lanerako animo 
berezia» ematen diela ere aipatu digu. 
Trukean, «gure denbora eta lana ditugu 
herritarrei eskaintzeko. Zintzotasunez eta 
elkarlana bultzatuz lan egiteko asmoa 
dugu».

Aurreko agintaldian martxan jarritako 
hainbat proiekturi segida emateko asmoa 
dute: «bidegorriaren proiektua bukatu, 
ur hornidurarekin ditugun arazoak kon-
pondu, mendietako 
pistak moldatu… 
kultur arloan, dugun 
agenda mantendu 
eta ondare kulturala 
azaleratu eta dago-
kion balioa eman 
nahi diogu». Lau urte 
barru, «goizueta-
rrak bere herriarekin 
identifikatuak sen-
titzeaz gain, herria-
ren aldeko lanetan 
inplikatuak ikustea» gustatuko litzaiokela 
dio. Izan ere, herri biziaren fama du  Goi-
zuetak, «festarako, ekitaldiak antolatu eta 
egiteko... herri bizia da. Baina, bizitasun 
hori egunerokotasunera ere zabaltzea da 
gure helburua». 
Festa eta lana lotuz
Alkateak ongi azaldu duenez, goizuetarrek 
badakite festaz gozatzen. Segituan izanen 

dute horretarako aukera. Unaik, ordea, 
festa eta lana lotu beharko ditu: «festa 
egunak dendan lan egunak izaten dira, eta 
emazteari laguntzea tokatzen zait. Aurten 
alkatetzari lotutako kontuak ere izanen 
ditut baina denetarako denbora aterako 
dugu». Nahi izatea baita garrantzitsue-
na, «parranda pixka bat egiteko, txosnan 
eta ikastolan txandak egiteko eta lagun 
artean disfrutatzeko egunak dira». Izan 
ere, «abuztuaren 14an eta 16an  kuadri-

llako afaria,  15ean 
familiako bazkaria,  
17an lasaixeago eta 
18 peñaren eguna» 
izanen dituzte.

Azken hau da 
beretzat festetako 
egunik bereziena 
«eguerditik hasi 
eta gorputzak iraun 
arte, lagun artean 
ongi pasatzeko au-
kera ematen due-
lako». Eta festaren 

berezko izpiritua goraipatuz, «ekitaldi 
zehatz bat aipatu baino ustekabeko mo-
mentuen alde» egin du Mirandak «afa-
londoren bat, arratsalde bat, goizaldeko 
txaranga, gaupasa ondorengo gosari bat, 
beti ere lagun artean eta umore onean».  
Maitatu eta zaintzeaz gain, herriaz gozatu 
ere egin behar baita. 

«Zintzotasunez eta 
elkarlana bultzatuz 
lan egiteko asmoa 

dugu eta herritarrak 
herriaren aldeko 

lanetan inplikatuak 
ikustea gustatuko 

litzaidake»
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bestak 2019
Arraiozko

egitaraua

Abuztuak 30, ortziralea

12:00etan txupinazoa. Segidan txistu-
lariak, bestetako murala margotzea eta 
haurrendako jokoak. 14:00etan haurren-
dako bazkaria. 16:00etan puzgarriak, 
jolas txokoak eta apar besta. Ondotik 
txokolate jatea. 19:00etan laxoa-plaza-
tik abiatuta itzulia herrian barna, Elutxa 
txarangarekin. 20:30ean mutil-dantzak. 
21:30ean Baztan zopak, Elutxa txaran-
gak girotuta. 00:30etik aitzinera gau-
pasa Oharkabe taldearen eskutik.

Abuztuak 31, larunbata

10:00etan argi-soinuak. 11:00etan 
karta-jokoak eta hamaiketakoa Mardean. 
11:30ean haurrendako arrain-harrapa-
tzea Mardeako labaderoan. 17:00etan 
mus txapelketa Arizti Elkartean (izen-
-ematea 16:30ean). 18:00etan herriko 
kantari ttiki eta gaztetxoen emanaldia. 
Ondotik patata tortilla eta postre lehia-
keta; segidan dastaketa. 20:00etan dan-
tzaldia Hauspolariek taldearen eskutik. 
00:00etatik aitzinera kontzertuak eta 
Endara DJa. 

Irailak 1, igandea

10:00etan argi-soinuak. 12:00etan 
erraldoiekin itzulia laxoa-plazatik abiatu-
ta. 18:00etan herriko dantzari ttiki eta 
gaztetxoen emanaldia. 19:00etan Txa-
mukos taldearen eskutik, emanaldia. 

Irailak 2, astelehena

12:00etan haurrendako jokoak. 
12:30ean zikiro jatea Hauspolariek 
taldeak girotua. 20:00etan dantzal-
dia Hauspolariek taldearen eskutik. 
00:00etan Gaixoak gu.
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pestak 2019
Ezkurrako

egitaraua Abuztuak 14, asteazkena

18:00etan txokolate jatea. 20:00etan 
txupinazoa. 21:00etan herri-afaria es-
tangatarrekin. 

Abuztuak 15, osteguna

10:00etan argi-soinuak. 12:00etan 
meza. 13:00etan Funboxfactory (moto-
rrak). 18:00etan aizkora apustua (Arria 
V.a eta Otaegi-Irazu eta Rekondo). Arra-
tsaldez eta gauez dantzaldia Basajaun 
taldearekin.  

Abuztuak 16, ostirala

10:00etan argi-soinuak. 11:00etatik 
13:00etara eta 15:00etatik 18:00eta-
ra kartsak eta puzgarriak. 18:00etan ba-
tukada. 19:00etan pintxo-poteoa. Arra-
tsaldez eta gauez dantzaldia Fidelen 
eskutik. 

Abuztuak 17, larunbata

10:00etan argi-soinuak. 10:30ean mus 
txapelketa. 16:30ean finalerdiak eta fi-
nala. 18:00etan aizkora apustua, Euskal 
Herriko III. mailako kanporaketa. Arra-
tsaldez eta gauez dantzaldia Basajaun 
taldearen eskutik. 

Abuztuak 18, igandea

10:00etan argi-soinuak. 14:00etan he-
rri-bazkaria. 18:00etan Chuchin Ibañez.  
22:00 arte dantzaldia Luzianoren esku-
tik. 
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Ezkurrako pestak 2019

Nekez uzten du sorterria sustraiak han 
dituenak. Hala dio kantak eta hori gerta-
tzen zaio Julian Gogorzari. Ezkurrakoa da 
sortzez, eta azken urtebetean Hondarri-
bian bizi bada ere, ez du ahaztua nondik 
datorren. «Gustura» bizi da kostaldean, 
baina «Ezkurra bezalako herri ttiki batean 
edo Hondarribia bezalako herri handi ba-
tean bizitzea arrunt desberdina» dela dio: 
«Hondarribian ez dut inor ezagutzen eta 
apenas agurtzen du jendeak; Ezkurran, 
beti norbait topatzen duzu hizketarako». 

Kabi berrian pozik egonagatik, herriare-
kin lotura mantentzen du. Horren seinale, 
«ia astero» herrira joaten da. Batzuetan bi-
sitak maizago egitea tokatzen zaio, Ezku-
rrako alkatea delako: «udaletxean zerbait 
baldin bada, behar denean joaten naiz». 
Ez du arrotza alkatetzako ardura; duela 
hamabi urte hartu zuen aginte-makila 
eta hortxe segitu du geroztik: «hasieran 
ez zen erraza izan ez nuelako udaletxeko 
martxa ezagutzen, baina zinegotzien eta 
idazkariarekin laguntzarekin ongi molda-
tu naiz». Herritarrekin ere «ongi konpon-
du» omen dira, «ez dugu saltsarik izan». 

Hala ere, hainbeste urteren ondotik, 
lekukoa pasatzeko ordua dela uste du: 
«jende eta ilusio berriak sartzeko garaia 
da». Idoia taldearen barrenean aurkeztu 
zen eta «uzteko asmoa» dutela adierazi 
digu. Oraingoz, «urria arte segituko dugu». 

Orduan eginen da udal hauteskundeen 
bigarren deialdia, maiatzeko hauteskun-
deetan ez baitzen inor aurkeztu Ezkurran: 
«ea baten bat aurkezten den», aipatu du. 
Argi utzi du «denbora» eskatzen duela 
Udalean egoteak, baina posible dela gai-
neratu du: «guk poliki-poliki hiru agintaldi 
egin ditugu». 

Festa eta lana uztartuz
Eguneroko martxa utzita, herriko festetan 
«herri aldetik ibiliko gara». Azaldu digu-
nez, «15.000 euro inguruko aurrekontua» 
dute festek eta diru horrekin «ahalik eta 
hobetoen egiten saiatu gara» Ekitaldiak 
ongi atera daitezen «gainean» egotea to-
katuko zaio, baina hori ez da oztopo iza-
nen festak ospatzerako orduan. Gainera 
«herritarrek festetan laguntzen» dutela 
eta, «kexarik ez» duela onartu digu: «ba-
tean eta bestean parte hartzen dute eta 
horri esker ez da lan asko izaten». Hortaz, 
lana bai, baina festa ere bai. Ongi pasa-
tzeko helburuarekin joanen da bezperako 
herri-afarira, aizkora-apustuetara edota 
hain maitea duen herri-bazkarira. «Bez-
peran ilusio gehiago izanagatik, herri-
-bazkariko giroa da festetatik gehien gus-
tatzen zaidana. Oso giro polita izaten da». 

Bide batez, «jendeari animatzeko» deia 
ere luzatu nahi izan dio alkateak: «ondo 
pasatuko dugu!».  

«Hiru agintaldiren ondotik 
udaletxean jende berria 
sartzeko garaia da»
Julian GOGORZA JAUREGI
Ezkurrako alkatea



eus
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bestak 2019
Lekarozko

egitaraua Abuztuak 21, asteazkena

19:00etan pilota finalak herriko fron-
toian. 20:00etan txupinazo herrikoia. 
20:30ean ezkil-jotzea eta argi-soinuak. 
22:00etan Baztan-zopak herriko fron-
toian. 00:00etatik aitzinerat dantzaldia 
Joxe Angelen eskutik. 

Abuztuak 22, ortzeguna

10:00etan argi-soinuak. 11:00etan 
puzgarriak eta aurpegi margoketa. 
13:00etan kankailuak eta buruhan-
diak. 13:30ean haurren bazkaria he-
rriko elkartean. 15:00etan puzgarriak. 
17:00etan mus txapelketa herrikoia. 
18:00etan mozorro jaialdia plazan. 
19:00etan txokolate beroa. 20:00etan 
entzierro ttikia. 21:30ean mutil-dantzak 
eta gaiteroak. 22:00etan bertso-afaria 
herriko elkartean (Julio Soto eta Eli Pago-
la). 00:00etatik aitzinerat DJ txapelke-
ta Apezenean. 

Abuztuak 25, igandea

10:00etan argi-soinuak. 11:00etan 
mahai-muntatze herrikoia. 12:00etan 
Porrotxekin irri, kantu, dantza jira. 
14:00etan herri-bazkaria Agerraldek 
alaiturik. 19:00etan Trikiteensekin dan-
tzaldia. 21:30ean mutil-dantzak eta 
gaiteroak. 23:00etan Trikiteensen es-
kutik, dantzaldia. 01:00etan Gaixoa ni? 
04:00etan Apezenean auzolana. Giza-
juak gu?

Abuztuak 23, ortziralea

10:00etan argi-soinuak. 11:30ean bizi-
kleta martxa herriko plazatik. 14:00etan 
gazte-bazkaria herriko merenderoan. 
18:00etan gazte jokoak. 19:00etan ur-
teko desafioa. 21:30ean mutil-dantzak 
eta gaiteroak. 23:30ean kontzertuak (Za-
parra, Pleura eta Katez). Ondotik Aimar 
DJa. 

Abuztuak 24, larunbata

10:00etan argi-soinuak. 11:00etan 
meza. 12:15ean herriko dantzariak 
eta luntxa. 13:00etan kankailu eta bu-
ruhaundiak. 13:30ean mutil-dantzak 
eta gaiteroak. 18:30ean Baztango dan-
tzarien emanaldia. 20:00etan dantzaldia 
Oharkaberen eskutik. 21:30ean mutil-
-dantzak eta gaiteroak. 00:00etan dan-
tzaldia Oharkabe taldearekin. 03:00etan 
Tirri&Tery DJa. 
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bestak 2019
Legasako

egitaraua

Abuztuak 28, asteazkena

09:00etan aurorak. 10:00etan gosaria 
plazan. 11:30ean meza. Ondotik Erre-
ka dantza taldeko dantzari ttikien ema-
naldia herriko plazan. Segidan luntxa 
herriko elkartean. 18:00etan erraldoiak 
herrian barna. Bien bitartean kultur 
arteko erakustaldia plazan. 19:00eta-
tik 22:00etara Hauspolariek taldea. 
22:00etan zezensuzkoa. 

Abuztuak 29, ortzeguna

15:00etan haurrendako ekintzak. 
20:00etan txupinazoa, danborrada eta 
buruhandiak. 21:00etan zopak Kattalin 
aterpean. 00:00etan Jotatxo DJa. 

Abuztuak 30, ortziralea

Goiz eta arratsaldez haur-jokoak. 
Eguerdian krosa herriko haurren-
tzat. 17:30ean mus txapelketa plazan. 
20:00etan dantzaldia Gabenara taldea-
ren eskutik. 21:00etan xingar jatea he-
rriko plazan. 22:00etan zezensuzkoa. 
00:00etik aitzinera dantzaldia Gabena-
ra taldearekin.

Abuztuak 31, larunbata

09:00etan argi-soinuak. 11:30ean 
erraldoien topaketa. 14:00etan zikiro 
jatea. Ondotik Txingudi DJa. Gauean 
dantzaldia Trikidantzen eskutik. 

Irailak 1, igandea

09:00etan argi-soinuak. 11:00etan 
pilota partidak frontoian. 12:30ean tri-
kitixa eta pandereta jaialdia. 18:00etan 
herri-kirolak. 19:00etan talo jatea. 
20:00etatik aitzinera Los Tenampas 
mariatxiak. 21:30ean zezensuzkoa. 
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Narbarteko
bestak 2019

Abuztuak 21, asteazkena

10:00etan haurrentzako jokoak. 
11:30ean gosaria Herriko Ostatuan. 
12:00etan txupinazoa. 12:30ean 
etxez etxe Itxaso eta Irune trikitilarie-
kin. 15:00etan Bertiz Abentura Park. 
18:00etan txokolate beroa plazan. 
21:00etan zopak Herriko Ostatuan. 
00:00etatik 04:30era Aimar DJa. 

Abuztuak 22, ortzeguna

09:00etatik 13:00etara eta 15:00eta-
tik 18:00etara haurrentzako puzgarriak 
eta jokoak. 13:00etan guraso eta hau-
rren bazkaria herriko plazan. 16:00etan 
mus eta partxis txapelketa. 18:00etatik 
21:00etara Salaberri akordeoilaria. 

egitaraua

Abuztuak 23, ortziralea

08:00etan aurorak. 09:00etan plater-
-tiroketa. 11:00etan meza. 12:00etan 
herriko dantzarien saioa plazan. Ondoren  
luntxa. 15:00etan herri-bazkaria Herriko 
Ostatuan. 17:00etan Gorriti eta bere ani-
malien erakusketa. 20:30ean tortilla txa-
pelketa eta herri-afaria.  Arratsaldez eta 
gauez dantzaldia Oharkabe taldearekin. 

Abuztuak 24, larunbata

09:00etan II. Enduro Indoor. 14:30ean zikiro ja-
tea Bittor Elizagoien eta Manolo Arozenak alaiturik. 
17:00etatik 21:00etara dantzaldia Hauspolariek tal-
dearekin. 23:00etan kontzertua Akerbeltz taldearekin. 
Ondoren  Aimar DJa. 

Abuztuak 25, igandea

11:00etan buruhaundiak eta erraldoiak herrian bar-
na, gaiteroek alaiturik. 17:00etan herri-kirolak he-
rriko plazan. 19:00etan Los Tenampas mariatxiak. 
21:00etan kantu zaharren afaria Salaberri akordeoi-
lariaren eskutik. 03:00etan herrian barna Gaixoa ni 
bestei bukaera emateko. 
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ZERBITZUAK
MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK
ERRENTAN EMATEKO
LESAKA. Lagun batentzat logela bat 
errentan emateko, urte osorako. 
☎678 85 50 56.
ELIZONDO. Irailaren 1etik aitzinera 
pisua errentan emateko. Kanpora 
ematen du, bi logela baditu, jan-
-egongela, trastelekua eta garajea-
rekin. ☎ 629 21 24 39.
BERA. Julio Caro Baroja karrikan, 
mobleztatua dagoen pisua errentan 
emateko. 3 logela, sukaldea, egon-
gela, bainugela eta trastelekua. 
☎948 63 41 65 / 697 48 26 03.

ERRENTAN EMATEKO
ETXALAR. Baserria errentan ema-
teko, lurrarekin. ☎661 12 15 40. 

GARAJEAK/LOKALAK
ERRENTAN EMATEKO
LESAKA. Jatetxea errentan emate-
ko. Lokal handia, dena hornitua eta 
martxan dagoena. ☎608 75 72 28. 

LURRAK/ORUBEAK
SALGAI
OIZ. 10.783,50 m2ko lur eremua 
salgai. Errepidearen ondoan dago. 
☎628 31 60 81.

LANA
ESKAINTZAK
DANTXARINEA. Maspormenos-en 
lan egiteko jendea behar dute. Kirol 
artikulu eta arropa teknikoak saltzen 
dituzte: goi-mendikoak, lasterkete-
takoak, kanpoko jarduerak... Bidali 
curriculuma: info@maspormenos.
net-era. Frantsesa jakitea kontuan 
hartuko dute. ☎687 73 92 40. 
IRUÑEA. 2 neska behar dituzte la-
nerako, bat obradorean aritzeko eta 
bertzea dendan. ☎676 00 10 49.

ESKARIAK
ELIZONDO INGURUAN esperientzia-
dun mutila lan bila. ☎666 08 20 33.
LEITZALDEA. Adinekoak zaindu, pa-
seatu eta osasun zentrora eramaten 
edo etxeak garbitzen aritzeko prest. 
☎695 71 68 94 / 948 51 06 65.

MOTORRAK
SALGAI

Toyota Land Cruiser 3.0, D4D vxl 
autoa salgai. 204 zaldi, 2005ekoa. 

227.300 KM. Estra ugari: larruzko 
eserlekuak, eserlekuak berotzeko 
sistema, GPSa... 16.500 euro. ☎647 
525 516.

ANIMALIAK
OPARITZEKO

Katakumeak opari. ☎626 33 53 98.

DENETARIK
SALEROSKETAK
Zakurrei ilea mozteko makina 
salgai. Indartsua, berotzen ez dena. 
☎606 58 66 03.

Izozkailu industrial bat salgai, 2'5 
metroko neurria duena. Merke. ☎689 
76 21 38 (arratsaldez).

ZERBITZUAK
ZURGINDEGIAK

IRAGARKIA JARTZEKO:

Sail honetan IRAGARKIA jartze ko 10 € ordaindu behar da
ARGAZKIAREKIN jarri nahi izanez gero 12 €

Iragarki bakoitzeko GEHIENEZ 25 HITZ onartuko dira

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
ERRAN.EUS webgunean hilabete batez agertuko da 

Ordainketak Rural Kutxako ES86 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan

Ttipi-Ttapak ez du bere gain hartuko argitaratu diren iragarkien ondorioz 
sortu ahal diren operazio bidegabeen erantzukizunik

948 63 54 58 www.erran.eus

744 48 43 61 info@ttipi.eus

Argitaratzailea 
Ttipi-Ttapa Fundazioa
Koskontako bidea, 7 - 1.
31770 LESAKA
T.   (+34) 948 63 54 58
F.   (+34) 948 63 54 57
WhatsApp 744 48 43 61
info@ttipi.eus

Zuzendaria 
Aitor Arotzena
Erredakzioa  
Gurutze Pikabea
Nerea Bazterrika 
Eneritz Iraola
Publizitatea 
Amaia Odriozola
Arantza Agirre
Usoa Vicente
Berriemaileak
Arkaitz  Mindegia, Josebiñe  Agirre, 
Koro Ira tzoki, Nerea Al tzuri,

Joseba Urrotz, Irune Elizagoien, 
Maider  Petrirena, Oihana 
Kalparsoro, Fermin Etxe kolonea, 
Fernando Etxeberria, Mattin 
Larralde, Juan Mari  Barriola, Iñigo 
Imaz, Marga Erdozain, Maitane 
Maritorena, Arantxa Iturralde, 
Arantxa Gamio, Jaione Ariztegi, 
Jaione Zabalo, Nerea Mortalena, 
Virginia Oteiza, Pierre Bastres, 
Ainhoa Asitz, Itxaso Arizmendi, 
Xabier Maritorena, Maialen Iantzi, 
Jaione Mindegia, Olatz Mutuberria.

Fundazioaren Presidentea 
Pello Apezetxea
Kudeatzailea
Joxemanuel Irigoien
Administrazioa 
Amaia Goia

Lege Gordailua 
NA-1324/85
ISSN 
1578-4673
Tirada 
6.000 ale

Erakunde laguntzaileak
Leitza, Goizueta, Arano, Areso, 
Baztan, Sara eta Senpereko udalak, 
Male rrekako Zer bitzuen Mankom., 
Zugarramurdiko Akelarre elkartea 

2019ko harpidetza sariak 
Baztan, Urdazubi
   eta Malerreka 38€

Leitza 26€

Hego Euskal Herria 44€

Ipar Euskal Herria, Europa 83€

Amerika eta Australia 130€

744 484 361
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ZERBITZUAK

URTEBETETZEAK

Berako Julene Goia 
Garciak 12 urte 
beteko ditu 
abuztuaren 28an. 
Aunitz urtez eta 
muxu handi bat 
familiaren partetik. 
Egun eder bat pasa!

Arantzako Larraitz Goñi Aranguren 
sorgintxoak 5 urte beteko ditu abuztuaren 
23an. Zorionak familia guziaren partetik eta 
segi beti bezain alaia izaten. Muxu haundi bat.

Berako Olatz 
Pagola Romanok 
13 urte beteko ditu  
abuztuaren 26an. 
Aunitz urtez eta 
egun eder bat pasa. 
Muxu handi bat!

Berako Oier 
Larretxea Agirrek 
urteak beteko ditu 
abuztuaren 26an. 
Pasa egun ederra 
eta ea zerbait 
prestatzen duzun 
ospatzeko.

Etxalarko Elaia 
Larretxea Garaiarrek 
2 urte beteko ditu 
abuztuaren 10ean. 
Zorionak attatto, 
amatxo, Bera eta 
Oiartzungo familiaren 
partetik. 

Igantziko Ainara Hita Aranguren futbolari 
promesak 4 urte beteko ditu abuztuaren 23an. 
Aunitz urtez gure txapelduna familia guztiaren 
partetik. Muxu haundi bat bereziki Olaiaren 
partetik.

Hurrengo aldizkaria 
irailaren 5ean
Urtero bezala, abuztuarekin batera, iraila bitarte agurtzeko 
tenorea ailegatu zaigu. Aldizkari honetan, ohi dugunez, 
bestetako egitarauak eskuratu dizkizuegu, hemen inguruan 
gelditzen zaretenentzat. Oporretan kanpora joan behar 
duzuenei, berriz, ongi pasa eta ez ahaztu, irailaren 5ean berriz 
ere hamabortzeroko hitzordua izanen baituzue TTipi-TTaparekin. 
Ongi pasa eta laster arte!

Urtebetetzeak eta Merkatu Ttikiko iragarkiak  
Iraileko aldizkarian, Merkatu Ttikian eta urtebetetzeen atalean 
zerbait agertzea nahi baduzue, abuztuaren 27rako bidali 
beharko duzue. Oroitu, http://erran.eus atarian sartu eta hortik 
bidal ditzakezuela zorion-agurrak eta iragarkiak. 

Aunitz urtez Beñat, Udane eta amatxi 
Hilariari. Abuztuaren 9, 10 eta 15ean urteak 
beteko dituzte. Musu haundi bana familiaren 
eta bereziki Iratiren partetik.

Aunitz urtez Eneritz! 
Oporretatik bueltan 
zure gosariaren 
esperoan egonen 
gara, baina bitartean 
ongi-ongi pasa zure 
eguna eta muxu 
haundi bat!

Eneko Ugalde 
Fagoagak 4 urte 
beteko ditu 
abuztuaren 24an. 
Aunitz urtez eta 
muxu haundi bat 
Arantza eta Azpeitiko 
familien partetik.

Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak; hiru bide dituzu Ttipi Ttaparen bidez 
zoriontzeko:
Internetez: http://erran.eus/zorionagurrak helbidean sartu zorion-agurra.
Bulegoan edo postaz: etor zaitez Ttipi-Ttaparen bulegora edo bidali ezazu 
postaz helbide honetara: Koskontako bidea, 7-1, 31770 LESAKA.

Aunitz urtez!

Prezioa: argazki soila 5 € eta bikoitza 10 €.

Ordaintzeko: bulegoan dirutan, hegoaldetik postaz 0,60 €ko 10 edo 20 

seilu; Iparraldetik postaz 5 edo 10 €ko txekea; erran.eus bitartez
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