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Ur azpian igeri egiteaz gain, lur gainean duen ofizioari segi-
tuz, ur azpiko irudi ikusgarriak ere biltzen ditu
Mak Iriartek argazkian eta bideoan .
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Patxi IRIARTE Mak | Iruritako argazkilari eta urpekaria

«Itsas sakonean dena urdin
eta berdekari ikusten da»
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Aitor AROTZENA
Urazpianigeriegiteaz

gain, lur gainean duen
ofizioari segituz,urazpi-
ko irudi ikusgarriak ere
biltzendituargazkianeta
bideoan.
22urtehauetan,nos-

ki, ekipamenduan alda-
keta handiak izan dira,
bai buzeo, bai argazki
ekipoetan. Patxi Iriartek
aipatu digunez, «duela
22 urte equipamendua
osoosobasikoazen,bai
trajeak, kontrolatzeko
aparailuak… neguan
hotzikaragarriapasatzen
genuen, jantziakoinarri-
oinarrizkoak zirelako.
Gaur egun urpekari jan-
tzi idorrekin buzeatzen
dugu,arrasteknikoakdi-
raetaKantauri itsasokoa
bezalako ur hotzetan

atseginagoa egiten du-
te buzeoa. Kontrol apa-
railuak ere sofistikatuak
dira orai (sakonera kon-
trolatzeko, karga kopu-
rua,airenahasketa, eta-
bar…) eta orai buzeoa
ziurragoada.Argazkika-
merei dagokienez, hasi-
eran urpeko kamera bat
izaten zen bakarrik eta
orainedozeinargazkiedo
bideo makina sakonera
handira eramatera po-
sible egiten duten kar-
kasak daude».
Azkenekomoda, au-

nitzerabiltzendenGopro
Hero kamera omen da.
«Neurri ttiki-ttikiko ka-
meradigitalada–dioIriar-
tek– kalitate handiko ar-
gazkietabideoakegiten
dituenaetaerabileraanitz
dituenez, arrisku-kirole-

tan eta aunitz erabiltzen
da. Osagarri aunitz ditu
eta edozein azaleran
kontzeko moduko eus-
karriakditu.Nikurpekari-
tzarako karkasa berezi
batekin erabiltzen dut.
Reflex kameraren kar-
kasaraengantxatzendut
(arras deigarria da,
flashakkontzendituzten
besoengatik)etamurgil-

tzebereanhainbatbideo
eta argazki formato lor-
tzen ahal ditut».
Txapelketetan ere

aurkeztu ditu Patxi Iriar-
tek bere bideo eta ar-
gazkiaketasariakereira-
baziak ditu. Nafarroako
urpeko argazkilaritza le-
hiaketara urtero aurkez-
ten ditu bere lanak eta
irabaziduenurteetanNa-
farroa ordezkatu du
Espainiakotxapelketan.
«UrterenbateanDonos-
tiako urpeko zine Festi-
balean ere aurkeztu di-
tut nere lanak, argazki
muntaia sailean. Maila
handia izaten da, baina
noizbait emaitza onak
lortu ditut», aipatu digu
argazkilariak.
Iriarteren ustez, bu-

zeatzeko oinarrizko eki-

poak urpeko jantzia,
aletak, guanteak, txale-
koa,erregulatzailea,be-
taurrekoak eta eskumu-
turrekoordenagailuaizan
behar ditu, botilak eta
berunakbuzeozentroe-
tanalokatzendirelakon-
tuan hartuz. Urpeko ar-
gazkilaritza egiteko, be-
rriz, marka guztiek di-
tuzten urperako karka-
saz gain, flasha ere na-
hitaezkoa da, «sakone-
ran ez baitira koloreak
bereizten argi gehigarri-
rikgabe(flasha,fokoa…).
Arginaturalarekin,ursa-
konean dena urdin eta
berde tonoan ikusten
da». Hainbertze tra-
mankulurekin afizio ga-
restia ote den galdegin
diogu iruritarrari. «Egia
da ekipoan inbertitu be-

NATURA � Patxi IRIARTE URPEKARIAREKIN

«Itsasoak
zikinkeria
guztia irensten
du eta ikusten
ez denez…»
Euskal Herriko eta Mundu
zabaleko itsasoetan irudi ederrak
hartzen ditu iruritarrak
1964an sortu zen Iruritan Patxi Mak Iriarte argaz-
kilaria. 18 urterekin hasi zen argazkilaritza ikas-
ten eta azken 30 urtetan ofizio eta afizio hori lan-
tzen eman du. Baina argazkilaritza ‘konben-
tzionalaz’ gain, bertze bereziago bat ere lantzen
du, ur azpiko argazkilaritza. 1990ean hasi zen
buzeatzen, «ikastaroa egin nuen, neskarekin, titu-
lua ateratzeko, baina ordura arte, Hondarribiko
Faroan egiten genuen lehenbiziko saioak. Afizio
ikaragarria genuen. Orduan, titulua jende gutik
ateratzen zuen, bonberoek-eta bakarrik, eta ikas-
taroa eta frogak arras gogorrak ziren».

ARGAZKIA: PATXI IRIARTE
Manta-raia Sangalakin, Indonesian

ESALDIA

«Itsas sakonean dena
urdin edo berdekari
ikusten da eta
argazkiak ateratzeko
nahitaezkoa da flash
edo argi foko bat»

Patxi IRIARTE
Urpekaria eta argazkilaria
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hardela, bainapixkana-
kaegitenahaldaetaongi
zainduz gero, urte auni-
tzetarakoekipoadauka-
gu».

«BALE-MARRAZOA IZAN
DA NERE TOPAKETARIK
IKUSGARRIENA»
Hogei urtebainoge-

hiagodaramazkiurpean
igerian eta urpekari ba-
tek izandezakeentopa-
ketarik ikusgarrienaba-
le-marrazoarena dela
uste du, «10-12 metro
luze izandezaketenzen-
baitmarrazoheldu ikus-
teko aukera izan genu-
en Ekuadorko Galapa-
go uharteeta iparral-
dean». Baina, Fidji edo
PapuaGinea Berria ere
ikusgarriak direla dio:
«neurri ttikiko fauna eta
paisaiak ikusgarriak di-
ra, Fidjin zezen-marra-
zoetatigre-marrazoekin
buzeatu genuen, eta
ikusgarriak dira hango
koral-basoak, ikusgar-
riak eta ongi kontser-
batuak; Galapagoetan
mailu-marrazoak eta
bale-marrazoak ikusten
dituzu…». Eta oraindik
ikusi gabeko itsas ani-
malienzerrenda«amai-
gabea» litzatekeela,
«baina dudarik gabe,
Nautylusa, eraztun ur-

dineko olagarroa, itsas
krokodiloa edo nere ar-
gazkietan falta diren

marrazoak», aipatu di-
gu. Denbora honetan
nabarmen beheiti egin

omen du itsas azpian
ikus daitezkeen anima-
lien kopurua, «alde ba-

Munduko hainbat itsaso ezagututa,
nola ikusten duzu Euskal Herrikoa?
Presiohandiabada.Arrantzamoduarte-
sanala egiten dela erraten dute, baina
batzuk legala eta bertze batzuk ilegala
ereegitendute.Gero,GipuzkoaetaBizkai-
ko jendeaz gain, Nafarroa osokoa ere
gaten da arrantzara, bat kainaberarekin,
bertzea pistolarekin, hura bere itsason-
tzi ttikiarekin. Kontsumismoaren ondo-
rioz aunitz igo da kirol hori eta Iruñeko
pijo guztiek, denek nahi zuten. Guk on-
ddoebasleakerratendiegugipuzkoarrei,
baina igual xuxenagoa izanen zen eurek
nafarrei olagarroebasleak deitzea. Erre-
serbatxoak egitea izan daiteke soluzioa,

baina arrantzale kofradia gehienak kon-
tra daude. Itsasoa goitik behera ezagu-
tzen dutela diote, eta seguruenik hala
izanen da, baina zaintzeko ez dakit ho-
rrenbertze ezagutzen duten…
Gure inguruan arrain eta itsas espe-
zie ikusgarriak ere topa daitezke?
Beharbada ikusgarriena ataloa da, ilar-
gi-arrainaetahori ikusteraespreski etor-
tzen da jendea kanpotik. Bitxia da bai-
na Getaria aldean aunitz ikusten da. Ho-
rretaz gain, isopodoak daude, halako
krustazeo ttiki batzuk dira eta kaparrak
bezala itsasten zaizkie arrainei. Azalean
handitzen dira eta umeak ere bertan iza-
ten dituzte.

«Itsasoa ongi ezagutzen dute arrantzaleek,
baina zaintzeko orduan ez dakit…»

MMaakk--eenn aarrggaazzkkii--kkooaaddeerrnnooaaMMaakk--eenn aarrggaazzkkii--kkooaaddeerrnnooaa

Papua Ginea Berriko arrantzalea

Itsas otsokumea Galapagos uharteetan

Galateak Hondarribian Bale-marrazoarekin igerian Galapagos uharteetan

� Patxi MAK IRIARTE, URPEKARIA ETA ARGAZKILARIA
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A. AROTZENA
Marrazo eta gisako itsas anima-

lien artean igeri egiteak arrisku pun-
ttu bat ez ote duen erran diogune-
an, Iriarte ez dago sobera konfor-
me. «Arriskurik handiena –dio– kon-
trolatzen ez duzun inguru batean
zaudela da eta hutsegin dezakeen
teknologia baten menpe zaudela.
Konfidantza sobera izatea eta bi-
koterik gabe buzeatzea arras arris-
kutsua da. Marrazoa berez ez da
arriskutsua, baina bere errakzioak
kontuan hartu behar dira (territo -
rioa, ehiza eremuak, estalketa ga-
raiak…). Marrazorik handienek tti-
kiagoak edo baita bere espezieko
marrazo gazteak ere jaten dituzte.
Baina denak sarraskijaleak dira eta
orokorrean, ahulenak direnak edo
bere eremuan topatzen dituzten gal-
dutako espezieak jaten dituzte… eta
hor, azalera ateratzen direnean, gi-
zakiekin zorigaitzeko topaketak izan
daitezke. Egia da arazorik gabe hil -
tzen ahal zaituela, baina normalean
guregandik ihes egiten dute». Alde
horretatik, Tiburón filmak kalte han-
dia egin duela uste du Iriartek.
Baina marrazoa gizakiarentzat

baino, hagitzez arriskutsuagoa omen
da gizakia marrazoarentzat. Iriartek
dioenez, «berak jaten dituen arrai-
nen elikagai-oinarri guztia errausten
ari gara eta hori gutti balitz, babes -
t uak egon edo ez, estatu espainia -

rra marrazo-hegalen Europako es -
portatzailerik handiena da. Arau guz-
tiak hautsiz, dena errausten da eta
gero, aitzakia bezala, harrapaketak
istripuak izan direla erraten da. Eta
honetan, zoritxarrez, euskal arran-
tzaleak ere bertzeen parean daude,
palangrea erabiliz arran tzarako, hau
da, ur gaineko amuak jarriz».
Zineak bertze ondorioak ere u tzi

ditu itsasoan. Finding Nemo (Ne-
moren bila) marrazki bizidun filma-
ren arrakastaren ondorioz, Estatu
Batuetako haur gehienek halako
arrain txo bat  nahi izan zuten etxe -
an. «24 pailazo-arrain mota daude
eta preziski hori, Nemoren espezi-
ekoa, desagertze bidean dago orai
Indonesian», dio Iriartek.

Marrazoenganako beldurra areagotu
zuen Tiburón-ek eta pailazo-arrainak
desagertze bidean utzi ditu Nemok

� ZINEAREN ERAGINA NATURAREN IKUSMOLDEAN

ARGAZKIAK: PATXI IRIARTE 
Marrazo puntta beltxa Fidji uharteetan. Behean, pailazo-arraina

COUSTEAU AITZINDARI

«Elizondoko zinean
Tiburón eta Abismo
pelikulak ikusita sartu
zitzaidan itsas azpia
ezagutzeko txirrinta,
baina haiek fikzio
hutsa ziren. Gero,
Cousteuren doku-
mentalek ireki zizki-
daten begiak. Hura
izan zen aitzindaria
urpeko dokumentale-
tan eta hura hasi zen
itsasoa zaindu behar
zela erraten, bioaniz-
tasun jasangarria
bilatzen…».

BAHAMAS AMETS

«Bizi ditugun garaiak
zailak badira ere,
hurrengo bidaia
Bahamasera egitea
gustatuko litzaidake,
tigre-marrazoa, 
limoi-marrazoa eta
mailu-marrazo 
erraldoia 
dokumentatzeko
tokirik onena 
delako».

tetik itsas eta espezie
guztiak agortzen ditu-
en gehiegizko arran -
tzarengatik, itsas hon-
doa suntsitzen duten
sistemak erabiltzen bai-
tira oraino, baina baita
kutsadurarengatik ere.
Itsasoak dena irensten
du eta ikusten ez de-
nez… Sinestezina da
zenbat zikinkeriarekin
egiten ahal duzun topo,
ikusten ez dena konta-
tu gabe, noski. Klima al-
daketa ere hor dago,
zenbait itsasotan, ten-
peratura igoeraren on-
dorioz izan diren ko -
rronte aldaketak hilga -
rriak izaten ari baitira
espezie aunitzentzat».
Zenbait herrialdetan,

tokiko gobernuak itsa-
soa hobeki zaintzeko ai -
tzakia izaten da urpe-
karitzaren afizioa, turis-
mo mota indartsua izan

baitaiteke itsasoa ego-
era onean baldin bada-
go. Patxi Iriartek jaki-
narazi digunez, «gober -
nu batzuk bere kostal-
deen zati garrantzitsu-
ak babestu eta turismoa
eta arrantza mota tra-
dizionala bateragarriak
izateko moduan ku-
deatzen dituzte. Fidjira
egin genuen azken bi-
daian estazio biologiko
batean buzeatu genu-
en. Han arrantzaleak
metodo tradizionalak
eta jasan garriak erabil-
tzen dituzte, ez zituzten
marra zoak arrantzatzen,
baina urpekari bakoi -
tzak sortzen duen ira-
bazien zati bat erama-
ten zuten. Urpekariak
garraiatzen ere ibiltzen
ziren bere txalupetan.
Baina, zoritxarrez, hori
ez da toki auni tzetan
gertatzen».

Itsas otsokumea Galapagos uharteetan

Bale-marrazoarekin igerian Galapagos uharteetan
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Zenbat egunkaritan irakurri, telebistetan edo
sare sozialetan ikusi eta irratietan aditu duzu
aurtengo Frantziako Tourra Wiggins-ek irabazi

duela? Edo Espainiako Arriskuaren lehengusinak
errekor guziak gainditu dituela? Aldiz, non leitu
duzu Elgorriagako herri sarrerako iturria itxuraberritu
dutela? Edo, 32 urteren ondotik, Goizuetako Goiz
Argi taberna itxi dutela? Esklusiba gurea da!

Esklusiba gurea da!

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2000.08.10 / TTIPI-TTAPA 284. zbk • Lurra 19 zbk.

Ollingo mehategiaren historia ezagutzen Lurra aldizkarian
2000. urtean 25 urte bete ziren Ollingo mehategia itxi zenetik. Aitzaki hori har-
tuta, lehengo mehatzariei buruzko zenbait artikulu argitaratu ziren Lurra al-
dizkarian. Ollin Ezkurrako eremuan dago, Goizuetatik 4 kilometrora, Leitzara
doan kamio bazterrean. Mª Angeles San Miguel langile ohiak aipatu zigunez,
«lehenbizian langile asko aritzen ziren, goizuetarrak asko, eta kanpotarrak bes-
te hainbeste edo gehiago. Cacereskoak, Extremadurakoak, Portugalekoak…
goizuetar neska asko dago hangoekin espostuta». Joxe Loiarte Txispasek zio-
enez, «buzoa, kaskoa, kandila eta esponja txar bat ahorako ematen ziguten».

Interpreta ezazu zeure erara. Nola sentitzen za-ra gaur? Zeintzuk dira burura datozkizun oroi -
tzapenak? Zein esperientzia mota bizi izan du-

zu zeure bizian? Horietako zeinekin lotuko dituzu
gaurkoan errealitate zatiak? Jaso orduko bihurtu
duzu gertakaria subjetibo. Hartu eta eraldatu du-
zu. Zeure egitura mentalean sartu eta estetika zen-
troa bailitzan, kirurgia esteti-
koa burutu diozu. Batzuk ber-
tatik zertxobait atonduak ate-
ra diren bitartean, besteak guz-
tiz eraldatu rik atera dira. Eral-
daketaren ostean, garunean
bidaiari den hori plazaratu du-
zu zeure ekintzarekin. Nor-
baiten beso e tara egin du sal-
to interpretazio berri baten bila. Ezin distantzia
mantendu, proiekzioz beteriko interpretazio na-
hasmena. Norberaren subjetibotasu na errespeta-
tu ezin, besteak ere bere subjetibotasuna du eta.
Batzuetan, onik aterako zara zurrun bilo horreta-
tik; beste batzuetan ordea, bilatu ez duzun guda
baten erdian topatuko duzu zeure burua.

Interpreta ezazu

Nire txanda
Zuriñe ZUBILLAGA

«Jaso orduko
bihurtu duzu
gertakaria
subjetibo. 
Hartu eta 
eraldatu duzu»

Andres ZELAIETA
Burrikletaren aurkezpena

Burrikletak bere ibile rari
ekin dio Oronoz-Mu-
gairin eta igantziarrak
egin zuen euskarazko
aurkezpena. Bizikleta
elektrikoak alokatzen di-
tuzte, eskualdean bar-
na ibilaldiak egiteko.

Miguel DE LA QUADRA
Urdazubin hizlari

Bere garaian abenturale
famatua izan zenak so-
lasaldia eskainiko du hi-
laren 11ko Urda zubiko
Burdinaren Egu nean,
monastegian. Ber tze
hainbat ekitaldi izanen
dira egun horretan.  

Manuel GANBOA
La Indurain-en irabazle

Txirrindulari elgorria-
garra nagusitu zen La
Indurain probako ibil-
bide luzean, hamar la-
guneko  sp r i n t ean
irabaziz. Denera 1.681
txirrin dulari atera ziren
Beran uztailaren 21ean.





8 | ttipi-ttapa | 572 zbk.

2012.08.09

Abuztuak 14 asteartea BESTEN HASIERA
12:00 Altxaferua Herriko Etxetik. Ondotik presoen aldeko brindisa eta kalejira herriko txis-
tulariekin. 12:30 Herriko dantzari eta musikari ttikien emanaldia.18:00 Haurrentzako taile -
rrak. 18:30 Herri kirolak frontoian. 21:00 Dantzaldia GAUBELA taldearekin. 22:00 Elkarta-
sun afaria Ekaitza Elkartean. 00:00-04:00 Dantzaldia GAUBELA taldearekin. Atsedenaldian
bingoa.

Abuztuak 15 asteazkena AMABIRJIN EGUNA
10:00 Argisoinuak herriko musikariekin. 11:00Meza Nagusia eta prozesioa. 12:30 Herriko
dantzariek zortzikoa dantzatuko dute. 19:00 Profesionalen pilota partida frontoian. 20:00
Dantzaldia LAKET taldearekin. 21:30Suzko zezena. 00:00-04:00Dantzaldia LAKET taldearekin.
Atsedenaldian irrintzi txapelketa.

Abuztuak 16 ortzeguna HAURRAREN EGUNA
10:00 Argisoinuak herriko musikariekin. 11:30 Entzierro ttikia eta buru-haundiak. 14:00
Haurren bazkaria. 16:00Haurrentzako puzgarriak frontoian. 17:00Plater tiraketa Usua Ehiz-
tari Elkartearen eskutik. 18:00 Haurrentzako tailerrak. 19:00 Bertso saioa. Beñat Gaztelu-

EGITARAUA
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mendi, Aitor Mendiluze, Aitor Sarriegi, Ane Labaka. 21:30Suzko zezena. 22:00Auzoko afari-
ak.  00:00-04:00 Dantzaldia JALISKO taldearekin. 

Abuztuak 17 ortzirala BESTEN BUKAERA
10:00 Argisoinuak herriko musikariekin. 13:00 Kantu poteoa. 14:00 Herri bazkaria. On-
doren poteoa eta kalejira txarangarekin. 20:00 Dantzaldia TRIKIDANTZ taldearekin. 20:30
Bokadilo jatea plazan. 00:00-04:00 Dantzaldia TRIKIDANTZ taldearekin. 

Abuztuak 18 larunbata
18:00 antzerkia plazan. 20:00 poteoa MITXELENA aita-semeekin. 00:00 Dantzaldia plazan

Abuztuak 25 larunbata ARANTZA ROCK
17:00-20:00haurrentzako tailerrak. 23:00kontzertua plazan. GOIENETXE ANAIAK, MENDEKU
ITSUA, ESNE BELTZA eta DJ BULL.
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Abuztuak 14 asteartea
19:45 Agerraldi ixila ‘Euskal Presoak Euskal Herrirat’ lemapean. 20:00 Altxaferua, txistu-
lariak, trikiti lari ak, txaranga EGHOAK, buruhaun diak eta kankailuak. Txan paina, goxoki eta
globoak banatuko dira.21:30Afaria frontonean. Txartelak hartzeko epea abuztuaren 10ean
akautuko da. Txartelak 20 euro balio du. Epez kanpo 5 euro gehiago ordaindu beharko da.
Afaria txarangak girotuko du. 00:00-04:00 Dantzaldia MODESTOrekin. EGHOAK txarangak
atsedenaldian karrikak animatuko ditu.

Abuztuak 15 asteazkena ANDREMARI EGUNA
10:30Argisoinuak musikari, buruhaundi eta kankailuekin. 11:30Meza Nagusia.12:30Herri -
ko dantzarien saioa. Ondotik Kultur Etxean hamaiketakoa dantzari eta musikarientzat.
13:30 gaiteroak plazan. 18:00 Aizkora apostua. Larretxea aita-semeak, Arrospide-Erasun.
18:45Aizkoran buruz behera: Joxe Bikondoa. Herri Kirol Federazioak antolatua. 19:00Mari-
atxiak: Roberto eta Jessi. 20:00-22:00 eta 00:00-04:00dantzaldia JALISKO BAND taldearekin.

Abuztuak 16 osteguna HAURREN EGUNA
10:00 Argisoinuak gaitero, buruhaundi eta kankailuekin. 11:00-13:30 Haurrendako joku
parkea eta tren txutxua. 13:30Asau ttiki.  Txartelak hartzeko epea abuztuaren 11n bukatuko
da: 9 euro. Epez kanpo 5 euro gehiago ordaindu beharko da. Guraso Elkar teak antolatua.
15:00-17:30 Haurrendako joku parkea. 17:00 XX. Mus Txapelketa. Sariak kirol desafioaren
ondotik banatuko dira.19:00 Herriko gazteen herri kirol desafioa. Aurten ere herriko bi talde
lehiatuko dira. 20:00-22:00 eta 00:00-03:00 Dantzaldia GABENARA taldearekin.

Abuztuak 17 ostirala
10:30 Argisoinuak gaitero, buruhaundi eta kankailuekin. 11:00 Etxalarko haurren XXVI. es-
ku pilota txapel ketaren finala. 12:30 Gazteen arteko pilota partidak binaka. Sari banaketa.
18:00-20:00 SALTOKA taldearen animazioa. Zahar eta gazte, denak dantzan trebe!!. 20:00-
22:00 eta 00:00-03:00 Dantzaldia DANTZADI taldearekin.

Abuztuak 18 larunbata ASAU ETA JUBILATUEN EGUNA
10:30 Argisoinuak gaitero, buruhaundi eta kankailuekin. 11:00 Herriko trikitilarien saioa.
Ondotik luntxa. 12:00 Bertso saioa: Julio Soto eta Jexux Mari Irazu. 14:00 Jubilatuen
bazkaria. 14:00 Asau ermitako zelaian. Plaza ingurutik EGHOAK txarangarekin abiatuko di-
ra ermitako zelairat. Txartelak 20 eurotan hartzeko epea abuztuaren 14ean akautuko da.
Epez kanpo 5 euro gehiago. Buelta landatan barna izanen da.  20:00-22:00 eta 00:00-
03:00 Dantzaldia TRIKIDANTZ taldearekin. Etxalarko gaztik antolatu eta ordaindua.

EGITARAUA
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Sortzez Gososta baserrikoa den Maite Irisarri Babaze, 3 seme-alaben ama eta azkeneko
legealdian, kulturako zinegotzia da. Etxalarko besten antolaketan buru-belarri ibili da. Au-
rrekontuari dagokionez, «joan den urtean eta aurten bereziki, egoera ekonomiko zai -
la dela eta, saiatu gara ahal den neurrian, presupuesto hori jausten, izan ere %20,
gutxi gora behera, jaustea lortu dugu», aipatu digu. Hori bi aldetara lortzen  ahal dela
ere erran digu,  «lana aunitz eginez udaletik, prezio eta kalitate hoberenak begiratu
eta lortzeko aktuazio guztietan eta, batez ere, jendearen borondatearekin: hainbat
eta hainbat gazte daude bestetan (txistularik, trikitilarik, pilotarik, herri kirolarik, ...),
lana beraien borondatez egiten dituztenak eta noski aintzinera ederki eramaten di-
tuztenak». Horregatik aurten, herriaren alde lan egin duen norbaitek txupinazoa botatzea
gustatuko litzaioke, «bizpahiru aukera aztertzen ari gara, baina oraingoz ez dago era -
bakia nork piztuko duen lehen suziria». Aurtengo programan aldaketa nagusia hilaren
18ko musikaren kontua dela e rran digu Irisarrik, «gazteek beraien borondatea agertu
zutelako, bai gau hori antolatzeko eta ordaintzeko ere. Aipatu ere, Pilota eta Mus
txapelketako sariak, partiden ondotik banatuko direla, ez bertze egun batean, egoki-
agoa iruditzen zaigulako. Gaineko guztia, betiko ildo beretik
segitzen saiatu gara». Herriko Etxean sartua zaudenean bestak
hagitz ezberdin ikusten direla ere onartu du,«erres ponsabilitate
guztia zure gain dago, dena ongi kontrolatzen saitu behar
duzu, gauzak behar diren bezala  ateratzeko, ‘tentsio’ pun-
tu batekin pasatzen dituzu besta guziak…». Maiteri per -
tsonalki, bestetan gehien gustatzen zaiona, dudarik gabe,
«Amabirgin eguneko dantzarien saioa eta herri kirol
desafioa» dira,  baina bertze guzia ere aunitz gustatzen
zaio, «aukera ematen duelako adin guzietako jen-
deak ongi pasatzeko». Ama denetik besta bizitzeko
modua aunitz aldatu zaiola onartzen du, «batzutan
besta egiteko txirrinta hori sartzen zait, klaro, baina
hurrengo goizean, 07:30 aldera, gure ’diana’ par-
tikularra haiten denean… pentsatze hutsarekin
joaten zaizkit gogoak (ja, ja) behin umeak izan-
da, bertze obligazio batzuk dituzu, guraso beza-
la eta neretzat, bi gauzak ez dira konpatibleak,
ez ttikiak direlikan behintzat».

Maite IRISARRI | Etxalarko Kultur zinegotzia

«Besten aurrekontua %20
jaustea lortu dugu, etxalartarrek
borondatea erakutsi dutelako»
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Abuztuak 14 asteartea BEZPERA
20:00 Txupinazoa eta kalejira herriko musikari eta buruhaundiekin. 21:00 Zopak Herriko
Ostatuan. 00:00 DJ Julenekin dantzaldia.

Abuztuak 15 asteazkena AMABIRJINAREN EGUNA
10:00Kalejira gaiteroekin auzoz-auzo. 11:00Meza Nagusia. 12:00Herriko dantzarien ema -
naldia. 12:30 Luntxa Herriko Ostatuan. 18:00 Kantaldia herriko plazan. 19:30 Herri lehia -
ketak: txapel tiraketa eta magraren pisua asmatzea. Arratsaldez eta gauez dantzaldia FI-
DELekin.

Abuztuak 16 osteguna
11:00 Haur joko herrikoiak. 13:00 Aizkora apustua: Donato Larretxea-Oihan Larretxea /
Olasagasti-Ander Erasun. 14:00 Paellada parkean. 18:00 Pilota partidak herriko gazteen
artean. 19:00 Bertso-pilota. Bertsolariak: Julen Zelaieta-Julio Soto. Pilotariak: Goñi-Goñi,
Zelaieta-Bereauren kontra. 22:00 Bertso afaria Herriko Ostatuan Julio Soto eta Julen Ze-
laietarekin. Arratsaldez eta gauez dantzaldia MENDIBERRIrekin.

Abuztuak 17 ortzirala
Goizez eta arratsaldez haurren parkea plazan. 11:00 plater tiraketa. 17:00 Mus tximista
Herriko Ostatuan. 18:00 Txokolatada. 20:00 Patata Tortilla lehiaketa. 22:00 Kantu zahar
herrikoia plazan. Arratsaldez eta gauez dantzaldia MENDIBERRIrekin.

Abuztuak 18 larunbata
14:00Herri bazkaria. Bertsolariak: Jon Maia eta Aitor Mendiluze. Akordiolaria: Bixente. Arra -
tsaldez eta gauez dantzaldia GARRAXI taldearekin.

EGITARAUA
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2011ko maiatzean ez zen inor aurkeztu Donamariako udal hauteskundeetan, baina urte
hondarrerako, lagun talde bat bildu zen, Herriko Etxeko kontuak eramateko. Horien buru
Mikel Arregi da, alkate berria. 8-9 hilabete daramazki karguan eta balorazio ona egiten du,
«herria egoera oso onean hartu dugu, aurreko udalak lan asko egin zuelako eta kon-
ten nago daukagun udal taldearekin». Egunerokoan, orain ez duela kasik denbora li-
brerik erran digu Arregik, baina alkate bezala lehen bestak izanen dituen hauetan, ez omen
zaio sobera aldatuko bestak bizitzeko modua: «Orain ez naiz kiosko gainera goratuko
mikrofonotik kantatzera (broma da!). Bestak berdin berdin segittuko dute niretzat».
Udala eta gazteen artean bilerak egiten dituzte bestak antolatzeko, «lehenengo bilera
otsai la-martxoa aldera egiten dugu eta gero udaberrian gehiago» erran digu alkateak.
Bestetan gehien gustatzen zaiona «lagunekin eta herritarrekin egotea» da, «urte osoan
zaila izaten delako denak elkartzea, eta bestetan hori lortzen delako». Gaua edo egu-
na aukeran emanda, «eguna» nahiago duela aipatu digu Mikel Arregik, eta bestetako au-
rrekontuan ez dela aldaketa handirik, «urtero bezalakoa, ez gehiago eta ez guttiago».
Alde horretatik, bestei dagokienez ez omen dute krisia sobera somatu Donamarian, «egu-
nak mantendu ditugu eta egitaraua antzekoa da». Beraz, berrikuntza handiegirik ere
ez da izanen baina zerbait aipatzerakoan, «berrikuntzetako bat, gazteen egunekoa da,
paellada bat antolatuko dugu bazkaltzeko eta arra tsaldean ‘bertso-pilota’». 
Abuztuaren 15 inguruan Amabirjin bestetan murgilduak izaten dira eskualdeko eta Euskal
Herriko herri aunitz, baina Donamariakoek izaten dute bere berezitasuna, alkateak aipatu
digunez: «Herri bazkaria egiten dugun egunean, bazkalondoan, bertsolariekin mon-
jengana joaten gara, eta han bertsotan eta
kantari aritzen gara monjekin (ko-
mentuan)». Txupinazoa zeinek bo-
ta, horri ez omen diote inpor-
tantzi handiegirik ematen eta
horregatik, «txu pinazoa
edozeinek botako du, ez
dugu era baki, ez dauka -
lako ga rran tzirik». Beraz,
bestak nork hasiko dituen
begiratu gabe, Donamaria -
ra hurbiltzeko eta herrita -
rrekin batera ongi pasa -
tzeko gonbitea egin du Mikel
Arre gi alkateak.

Mikel ARREGI | Donamariako alkatea

«Urtean zehar zaila izaten da
lagunekin elkartzea eta
bestetan hori lortzen da»
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Abuztuak 14 asteartea BEZPERA
20:00 Herriko Txistulariak. 21:30 Zopa handiak Herriko Ostatuan eta Errandonean. 00:00
arbola altxatzea eta joaldunen ibilaldia. Ondoren dantzaldia TRIKIDANTZ taldearen esku-
tik.

Abuztuak 15 asteazkena AMABIRJINAREN EGUNA
08:00 diana. 11:00 Meza Nagusia. Meza ondoren, txistulariak eta Zubietako joaldunak.
12:00Aizkora apustua: Jaunarena eta Loiarte, Mindegia aita-semeen kontra. 18:00 Ibintza
taldeko dantzarien saioa. Arratsaldez eta gauezdantzaldia ASTIAZARAN ANAIAK  taldearekin.

Abuztuak 16 ortzeguna HAURREN EGUNA
08:00 diana. Egunean zehar haurrendako puzgarriak. 10:00 haurrentzako betiko JOKOAK
Eguerdian haurrentzako bazkaria. 16:00 mus txapelketa. 16:30 haurrentzako ikuskizuna.
18:30haurrentzako ginkana. Arratsaldez eta gauezdantzaldia BIXENTE akordeolariarekin.

Abuztuak 17 ortzirala
Goizean goiz diana. Egunean zehar haurrentzako puzgarriak. 10:00 haurren pilota par-
tidak. 12:00 Futbitoa (helduak). 17:00 Plater tiraketa herritarrentzat. 17:00 Patata Tortilla
lehiaketa, ondoren berendua. Arratsaldez eta gauez dantzaldia AIE RRIK taldearekin.

Abuztuak 18 larunbata
08:00 diana. Egunean zehar Haurrentzako puzgarriak. 11:00 Meza, herriko adinduen
omenez. 12:00 80 urtetik goitikoei omenaldia. Aurreskua eta jauziak (Muxikoak). 13:00
herduen arteko pilota txapelketako finalak. 14:00 Bertso bazkaria (80 urtetik goitikoak do-
hainik). Ondotik herriari buelta. 17:00haurrentzako futbitoa. Arratsaldez eta gauezdantzal-
dia GABENARA taldearekin. 02:30 arbola botatzea, bestei bukaera emanez.

EGITARAUA
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Abuztuak 14 asteartea BEZPERA
21:00 Herri afaria, JOXE ANGEL akordeoilariarekin.

Abuztuak 15 asteazkena AMABIRJINAREN EGUNA
10:00 argi soinuak. 12:00 Meza Nagusia. 13:00 Aizkora apustua I.Vicente-J.Etxeberria-
M.Zabaleta. 18:00pilota partiduak. Arratsaldez eta gauezdantzaldia ZESUMA taldearekin.

Abuztuak 16 osteguna
10:00 argi soinuak. 18:00 pilota partiduak. Arratsaldez eta gauez dantzaldia ZESUMA
taldearekin.

Abuztuak 17 ostirala
10:00 argi soinuak. 11:00 Mus txapelketa. 16:00 Mus txapelketa (final erdiak eta finala).
18:00Herri kirolak (gazteen artean).  Arratsaldez eta gauezdantzaldia GABEZIN taldearekin.

Abuztuak 18 larunbata
10:00 argi soinuak. Goiz eta arratsaldez umeen parkea. 18:00 aizkora apustua. A. Era-
sun eta M. Telletxea, O. Larretxea eta Saralegiren kontra.  Arratsaldez eta gauez dantzal-
dia DANTZADI taldearekin.

Abuztuak 19 igandea
10:00 argi soinuak. 14:00 herri bazkaria JOXE ANGEL akordeoilariarekin (Herriko jubila -
tuek dohain)     

EGITARAUA
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Abuztuak 12 igandea HAURREN EGUNA
12:00 Aurorak. 09:30 Diana, IRUMAITA umeen txarangarekin. 11:00 Meza. 12:30 pilota
partidak (umeak). 14:00 umeen bazkaria ikastolan. 17:00 Lasturko zezenak eta ponyak.
18:00 haurrentzako berendua. 18:30 espuma festa (ELURRI txaboia). Ondoren disko-fes-
ta DJ TXOKOrekin.

Abuztuak 14 asteartea GAZTE EGUNA
12:00 Txupinazoa. Erraldoiak eta buruhaundiak, trikitilariekin batera ibilaldia eginen dute
Txinotik. Gero Brindisa txoznan. 14:30 Gazte bazkaria. 17:30 ‘desafiazank’ ruta taberni-
tikoa. 18:00 Zezenak.  19:30 peñaren irteera. 20:00 Gaztetxeko txupinazoa. 00:00 Dantzal-
dia GABEZIN taldearekin. Ondoren txaranga.

Abuztuak 15 asteazkena AMABIRJINAREN EGUNA
08:00Entzierroa. 10:30Meza, gaitero eta dantzariekin. 12:30Aimarren  omenaldia.   Afiziona -
tuen arteko pilota partidak eta umeen partida bat. 13:00 erraldoiak eta buruhandiak. 18:00
Lasturko zezenak. 19:30 bertso saioa gai librean: Sebastian Lizaso, Julio Soto eta Iker
Zubeldia. 22:00 afari herrikoia Umore Ona elkartean. 22:00-02:00 Dantzaldia BIDE BATEZ
taldearekin. 01:00 kalejira IGANDEA txarangarekin. 03:00 txaranga.

EGITARAUA
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Abuztuak 16 osteguna SAGARDO EGUNA
11:00-14:00 puzgarriak. 11:30 Toka. 12:00 Sagardo dastaketa. 16:00-18:00 Puzgarriak,
segidan napolitanak banatuko dirak. 16:00 Mus Txapelketa Iskibin. 18:00 zezenak. 19:30
Aspeko profesionalen arteko pilota partida: Apezetxea-Peñagarikano / Mendizabal  lll-Ce-
cilio.Gero, afizionatu mailako lau terdiaren barreneko pilota partida. 22:00-02:00 dantzal-
dia GABEZIN taldearekin. 02:00-04:00 karaokea Gaztetxean. 03:00 Txaranga. 

Abuztuak 17 ostirala
11:00-12:00Buruhaundi eta erraldoiak. 12:00Lehiaketarako prestakuntza (bakailoa) sagar-
doa. 13:00 Lehiaketarako epaimahaia. 13:30 Txaranga. 18:00 Umore Onako dantzarien
saioa. Ondoren 22:00 arte berbena LAIOTZ taldearekin (1. emanaldia). 00:00 berbena
LAIOTZ taldearekin (2. emanaldia). Ondoren txaranga.

Abuztuak 18 larunbata PEÑAREN EGUNA
08:00 entzierroa. 12:30 Txaranga. 13:00 herriko pilotari beteranoen arteko pilota partida.
Iñaki  Lujanbio-Joxenton Apezetxea / /Juantxo Apezetxea-Buruxuri. Ondoren, Goizueta eta
Aranoko pilotarien arteko ohiko desafioa. 15:00 Peñaren bazkaria. 17:00 aldera Peñaren
irteera. Ondoren zezenak. Ondoren berbena LAIOTZ taldearekin. 00:00 fiesten bukaera
ofiziala. 00:30 DJ BULL Gaztetxean. Ondotik Txaranga. 
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Urtea bete du Izaskun Bakerok Goizuetako Herriko Etxean zinegotzi lanean eta balorazio
ona egiten du, «Gauzak egiteko gogoekin, nahiz eta urduritasun puntu bat izan. De-
na berria da neretzat, gauzak ongi egin nahi ditut eta zalantzak sortzen dira»,  aipatu
digu. Hori bai, festak beste ikuspuntu batetik ikusten direla esan digu, «lehen festak iris-
ten ziren eta ‘hala, ongi pasatzera!’. Orain, ongi pasatzeko, aldez aurretik zenbat lan
egin behar den ikusten dut. Ezustekoak sortzen dira eta horrekin kezkak ere bai».
Festak antolatzerako orduan, Goizuetan lehenik herriko eragileak eta eta zerbait aportatu
nahi dutenei deitzen zaie bilera batera, «denon artean erabakitzeko festetako ekintzak
etabar, beti ere aurrekontua kontutan hartuta. Bestelako eginbeharrak alkatearen
eta zinegotzien artean erabakitzen dira», dio Bakerok. Herri askotan festak tenore bere-
an direnez, otsail-martxorako hasten omen dira berbenetako taldeak-eta lotzen. Goizue-
tako Amabirjinetan gehien gustatzen zaiona galdetuta, «sortzen den giroa» aipatu digu
kultur zinegotziak. «Aspaldi ikusten ez diren herritarrek ere bere bisita egiten dute,
familikoak etortzen dira, eta urtero bere bueltaxka egiten duen jendea ere badago.
Nere ustetan horrek zeozer esan nahi du. Hori orokorrean,  eta pertsonalki ba nere
etxekoekin pasatzen dudan denbora, otordu garaiak etabar, beti  izaten ditugu sor-
presak eta». Krisi garaia festetan ere somatzen dela aipatu digu «hori denen nabarituko
da, gauzak ez daude batere ondo eta» eta horregatik aurrekontuko zenbakiak beti ajus-
tatzen ibili behar direla. Festetan zerbait nabarmentzea zail egiten zaio, «Nire ustetan

gauza bakoitzak dauka bere momentua eta zaila egiten
zait bat aukeratzea». Berrikuntzei dagokienez, «bakailo

lehiaketa bat antolatuko dugu herriko plazan. Bakailaoa
udalak jarriko du, baino gainontzeko tresneria nor-
berak ekarri beharko du». Joan den urtean hasi zen
beste ekimen bat ere aipatu nahi izan du Izaskunek,
«gaztetxo eta guraso batzuk osatutako txaranga,
Irumaita. Umeen egunean, abuztuaren 12an, eguerdi-
ra bitartean kalez-kale  ibiliko da. Nabarmentzekoa
da ere abuztuaren 15ean Aimar Olaizolari fron-
toian egingo zaion omenaldia». Txupinazoa aur -
ten Umore Ona elkarteak botako duela ere aurre -
ratu digu, «asko mugitzen da eta gure babes
osoa du». Goizuetako festek beti izan dutela ha-
lako fama ona aipatu digu Bakerok eta horre-
gatik biltzen dela hainbat jende. «Etortzen den
guztia dirudienez ongi sentitzen da bertan.
Horrek etortzen denari harrera ona egiten
diogula esan nahiko du eta bertakoak
bezala tratatzen ditugula, kontutan izan
gabe adina, nahiz gaztea edo heldua izan»,
dio. Goizuetako festetako giroa ezagutzen ez

dutenei ezagutzera etortzeko gonbidape-
na luzatzen die eta «eza gutzen

du tenei,  bada kitela non
gauden eta aurtengo
fes tetan ere prime -
ran pasako dugula».

Izaskun BAKERO | Goizuetako Kultur zinegotzia

«Festetan ongi pasatzeko
aurretik zenbat lan egin behar
den ikusten dut orain»
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Abuztuak 14 asteartea PESTA BEZPERA
17:00 Haurrentzat merienda plazan, guraso elkarteak antolatuta. 18:00 Etxafuegoa botako
da udaletxetik, pestei hasiera emanez.18:30 Jokuak, guraso elkarteak antolatuta. 19:30
Patata tortilla lehiaketa. 21:00 herri afaria. 23:30 mus txapelketa herrikoia, udaletxean.

Abuztuak 15 asteazkena AMABIRJINAREN EGUNA
09:30 diana. 11:00 Meza Nagusia. Ondoren, hamaiketakoa eskainiko du udalak plazan.
12:30 Haurraren ingurutxoa. 13:00 pilota partida. 18:30 aizkolariak. Ondoren Ingurutxoa
dantzatuko da. 20:00 Akordeoi kontzertua, Xabi Olazabal eta bere lagunek eskainia. 23:00
dantzaldia OHIANA ETA OHIANA aurtiztarrekin.

Abuztuak 16 osteguna UMEEN EGUNA
09:30 diana. 11:00 Puzgarriak. 13:00 gaztetxoen arteko pilota partidak. 16:00 plater tirake-
ta herrikoia, Usoa elkarteak antolatua. 17:00 Antzerkia, Patata Tropikalaren eskutik. 18:00
Haurren txapel tiraketa. 18:30 Umeen arteko pilota partida: Aimar-Hegoi; Julen-Aitor. Tri -
kitixa emanaldia. Ondoren, musika Gorka eta Leireren eskutik. 21:30 Herri afaria, Guraso
elkarteak antolatuta. Ondoren musika, herriko gazteen eskutik.

Abuztuak 17 ostirala KUADRILEN EGUNA
09:30 diana. 10:00 Kuadrilen arteko apustua. 11:00 Kalejira Jaiak txarangarekin. Hamaike-
takoa jarriko dute kuadrilek. 15:00 Paellada kuadrila guztientzat. 17:30 Kuadrilen  arteko
jokuak. 19:00asto lasterketa. 21:30bokadilo jana. 23:00dantzaldia INGO AL DEU taldearekin.

Abuztuak 18 larunbata HERRI BAZKARIA
09:30 diana. 14:00 bazkaria. Ondoren sari banaketa. 18:00 bertsolariak. Julio Soto, Andoni
Egaña, Beñat Gaztelumendi, Amets Arzallus. 19:30 sagardo dastaketa, sardina eta txisto -
rrekin. 23:00 dantzaldia GUGAZ taldearekin eta DJ IMANOLekin.

EGITARAUA
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Abuztuak 11 larunbata
19:00 Futbol partida: herriko gazteak gurasoen aurka. 23:00 Rock kontzertuak.

Abuztuak 12 igandea
12:00 Herri krossa.

Abuztuak 14 asteartea HAURREN EGUNA
12:00 Txupinazoa eta herriko gazteek alaituriko kalejira. 14:00 Haurren bazkaria, haurrek
beren janaria eraman beharko dute eta guraso elkarteak postrea eta edaria jarriko ditu.
16:00 Mus txapelketa. 16:00 Kars eta puzgarriak haurrentzako, ondotik merendua. 21:00
Baztan zopak. 00:30 dantzaldia FRANTXISKOren eskutik. 06:00 xinger jatia.

Abuztuak 15 asteazkena AMABIRJIN EGUNA
11:00 Meza nagusia. 12:00 Herriko haurren dantza emanaldia eta Luntx-a. 17:00 pala fi-
nala. 19:30 motozerra erakustaldia. 20:30 dantzaldia FRANTXISKOren eskutik. 21:30
kuadrilen afaria. 23:00 Mahai kantak eta dantzaldia.

Abuztuak 16 ortzeguna GAZTEEN EGUNA
11:00 Dianak. 12:00 Partxis lehiaketa. 14:00 Gazte bazkaria. 17:00 Herriko kaleetatik kale-
jira txarangak alaiturik. 20:00dantzaldia FRANTXISKOren eskutik. 21:30 Patata tortilla lehia -
keta. 00:30 dantzaldia.

Abuztuak 17 ortzirala HERRI EGUNA
10:00 Abesturiko dianak. 14:00 Herri bazkaria frontoian. 17:00 dantzaldia FRANTXISKO-
ren eskutik. 20:00 Herri kirolak. 00:00 Gaixoa Ni!

EGITARAUA
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Abuztuak 31 ortzilerea
12:00Altxaferoa, segiden txistulariek. 14:00Haurren bazkarie. 15:00Haurren jokuek. 16:00
puzgarriek, cars-ak, tatuajeak, jokuek…. 18:00 Txokolatada. 20:00 dantzaldie AGE -
RRALDErekin. 21:00 Mutil dantzak eta muxikuak. 21:30 Baztan-zopak fanfarre batekin
alaituek. 01:00 Dantzaldia AGERRALDErekin.

Irailak 1 launbeta
10:00 Argi soinuek. 11:00 Herriko xaharrendako karta jokoak eta hameketakoa. 11:30
Plater-tiroketa. 14:30 Gazteen bazkarie. 17:00 Mus txapelketa (Arizti Elkartean). 19:00Tor-
tille txapelketa eta segiden tortille dastaketa. 20:00Muxikoak. 21:30 Gazteen afarie. 23:00
Kontzertue ITZIARREN SEMEAK taldearekin. Gaita-joleak. Gaupasa DANTZADI taldearekin.
Segiden DJ-ak.

Irailak 2 igandea
10:00Argi Soinuek. 18:00Herri Kirolak: -Herritarren arteko proba konbinetuek: ezkongabeak
Vs. Ezkonduek. Segiden, erakustaldia. 20:00 Euskal kantaldie: Elisa Petxorena. 

Irailak 3 astelehena
14:30 ZIKIRO BAZKARIE, bertsolariekin alaitue. 17:30 Boneta botatzea. 19:00 dantzalde
AGERRALDEren eskutik. 22:00 Herri afarie. 00:00 Dantzaldie AGERRALDErekin eta ondotik
Gaixoak gu!

EGITARAUA
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Abuztuak 14 asteartea BEZPERA
20:00 Su-ziriak eta ezkil jotzea. Txaranga herrien barna. 20:30 ATAITZE dantzariek plazan.
21:00 BAZTAN ZOPAK Jokin, Mirentxu eta Katxi txarangak alaiturik. Sarrerak Amaiurko
Gaztelu ostatuan eta Elizondoko Txokoton eta Antxitonean. 00:30 Gaupasa TRAKETS
taldearekin. Oharra: Itzulera autobusa herriz-herri. Ordutegia beiretu.

Abuztuak 15 asteazkena AMABIRJIN EGUNE
10:00 Dianak. 10:00etatik aitzin Baztan-Bidasoako X. Ardi erakusketa eta lehiaketa, ar-
di-gasna lehiaketa eta artisauen erakusketa, trikitilariek alaiturik. 11:00Meza Nausie. 13:00
Mutildantzak eta hameketakoa kanpoan bizi diren herritarrentzat. 17:00 Artzain zakur des-
filea trikitilariek alaitue. 17:30 XXXVII. ARTZAIN ZAKUR LEHIAKETA eta Patxi Etxeberriaren
VIII. Memoriala.20:00Perurenaren erakustaldia eta sokatira. Ondotik mutildantzak, muxikoak
eta gaita. 23:00 Mexikarrak.

Abuztuak 16 ortzeguna HAURREN EGUNE
10:00 Dianak. 11:00 Haurren esku-pilota finalak.12:00 Herriko txistulariek plazan. 14:00
Haurren bazkarie elkartean. 16:00 Haurrren jokoak plazan. 18:00 TXAN magoa. 19:00 Txo -
ko latada haur eta gurasoentzat. 20:00 Dantzaldia FIDELen eskutik. 21:00 Mutildantzak,
muxikoak eta gaita. 21:30 Zardin eta ziztor jatia plazan. 23:00 Dantzaldia FIDELen esku-
tik. 00:30 Txokolatada Gaztelu ostatuan.

Abuztuak 17 ortzileria GAZTEEN EGUNE
10:00 dianak. 12:00 Herritarren arteko X. Pala txapelketako finala. 13:00 Aperitifa santxo -
nian. 14:00 Bazkari autogestionatue presan, egun playeroa. 17:00Mus zimizte. 19:00 Kan-
taldie GARAZI eta POTTOKA & ESKORTZ taldeekin Gaztelu ostatuen. 22:00 Mutildantzak,
muxikoak eta gaita. 23:00 Kontzertuek plazan: ERO, BLAKA ETA SKAKEITAN.

Abuztuak 18 launbeta ZIKIRO JATEA
10:00 dianak. 12:00 Esku pilota partidek. 13:00 XII.boneta jaurtiketa. 14:00 ZIKIRO JATEA
FRANZISKOk alaitue. 21:00 Mutildantzak, muxikoak eta gaita. 00:00 Dantzaldia GAUBELA
taldearekin. 06:00 Zinger jatia monolitoan. OHARRA:Gan-torri autobuse. Ordutegia beire-
tu.

EGITARAUA
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Agorrilak 14 asteartea 
10:00 Besta hasierako suziria eta ezkil joaldia. Ondotik eskea herrian barna Carles eta
Xabi musikariekin. 14:30 Bazkaria Herriko Etxean eskean ibili direnendako. 16:00 Hau rren
jokoak frontoinean. 17:30 Xiba plazan. 22:00 Piperrada eta  Sarako kantarien emanaldia
plazan. Atsaldean eta gauean GARRAXI taldearekin dantzaldia.

Agorrilak 15 asteazkena 
12:30 Meza Nagusia. Ondotik herriko haurren Dantza emanaldia plazan; eta aperitifa He -
rriko Etxeak eskeinirik. 17:30 Pala Xapelketaren final haundia. 19:00 Baztango Dantzarien
emanaldia. Atsaldean eta gauean MIKELATS taldearekin dantzaldia.

Agorrilak 16 ortzeguna 
12:00 Gorriti eta bere animalien ikuskizuna (basurdeak, oilarrak, pottokak...). 16:00 Hau-
rrendako jokoak plazan.17:00 Bertso poteoa herriko ostatuetan barna Maialen Lujanbio
eta Andoni Egaña bertsolariekin, eta Sarako Saranga musika taldeak animaturik. 21:30
Mozorro afaria frontoinean. Atsaldean eta gauean JOSELU ANAIAK taldearekin dantzal-
dia.

Agorrilak 17 ortziralea
10:00 Plater tiroketa Alkurruntzen. 11:30 Ziganteak Carles eta herriko musikariek lagun-
durik. 12:00Meza, adinekoek antolatua, eta ondotik bazkaria Azketan. 16:00 Zikiroko pipe -
rrak eta tipulak prestatzen hasiko gara Akelarrenean. 17:00Herri kirolak plazan. Atsaldean
eta gauean TRAKETS taldearekin dantzaldia.

Agorrilak 18 launbeta
08:00 Zikiroa prestatzen hasiko gara lezean. 12:00Aperitifa herriko ostatuetan barna Urru -
ñako txarangak eta Baigorriko gaiteroek animaturik. 14:30Zikiro Jatea lezean. 16:00Joanes
pailazoaren “Trikitraka Trikitron” ikuskizuna Akelarrenean. 19:00Larrain dantza eta Mutxikoak
plazan gaiteroek eta txarangak emanik. Atsaldean eta gauean JALISKO BAND taldearekin
dantzaldia.

EGITARAUA
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1972an Sabadellen (Katalunia) sortua da Carles Bel-
da Valls. Musikaria, akordeoi diatonikoa eta triki tixa
jotzen ditu. Zortzi urte daramazki Zugarramur din bizi -
tzen, familia ere bertan sortu du eta orai Akelarre
elkarteko presidente ere bada. Nola ailega tzen ote
da musikari kataluniar bat Akelarreko presi dente iza-
tera? «Tronpatu nintzen. Bilkuran ginen, elkartean
jende berria sartzeko behar zen eta eskua altxa -
tu nuen... ez zen nihor gehio», erantzun digu umorez.
Katalunia eta Euskal Herriaren artean somatzen dituen
ezberdintasunei buruz galdegindakoan, «Eguraldia,
nortasuna, irri za, orxata....eta Zugarramurdi eta
Sabadellen artean ahantxu dena. Hala ere, bi leku-
tan he rri giroa eta ‘kosmopolitasuna’ nahasten
dira», egin digu arrapostu.
Zugarramurdiko besten egitarauaren prestaketan lan
handia egiten du Akelarre elkarteak ere, baina Car-
les Beldaren ustez, «egitaraua ez da bestatan inportanteena, giroa baizik... hori maite
dut». Kataluniako eta Euskal Herriko besten arteko ezberdintasun handiena,
berriz,«edalontziaren neurriak» direla aipatu digu. Ez digu zehaztu non diren handiagoak,
baina susmoa badaukagu. Akelarre elkarteak Zugarramurdiri eskaintzen dionaz galdegin
diogunean, «estruktura legala eta egoitza herri ideia batzuk aitzinerat eramateko»
e rran digu. Musika tresna berdintsuak diren akordeoi diatonikoa eta trikitixaz gain, DJ ere
aritzen da zenbait ospakizunetan eta «bon, gitarra eta piano ere jotzen (eta hausten)
ditut. Bai musika tresnan, bai politikan, ezkerra franko ezberdina da». Horregatik ez
ditu bestak musikarik gabe ulertzen ahal: «Musikarik gabe ez da besta izaten ahal. Alko-
holik gabe, bai, omen». Orduan, zergatik biltzen da gero eta jende gutiago plazako berbe-
na eta dantzaldietan? «Ez dakit –eran tzun digu– nere ustez jendeak oino dantzatzen
du, baina seguraski, gustuak eta usaiak aldatzen ari dire». Zikiro jatea izaten da Zu-
garramurdiko ekitaldirik jendetsuena eta hori gustatzen zaion galdetu diogunean, garbi
eran tzun digu Beldak: «Zikiroa bai, jende biltzearen ondorio batzuk, ez».

Carles BELDA | Zugarramurdiko Akelarre elkarteko presidentea

«Egitaraua ez da bestatan
inportanteena, giroa baizik…
hori maite dut»
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Abuztuak 22 asteazkena BEZPERA
10:00 haurrendako jokoak. 12:00 Suziria eta ezkil jotzea. 13:00 Bazkaria Herriko Ostatu-
an. 15:00 etxez etxe itzulia, Oihana Mindegia eta Oihana Elizaldek alaituta. 17:00 hau -
rrendako txokolatada. 21:00 Zopak Herriko Ostatuan. 00:00 Dantzaldia AGERRALDErekin.

Abuztuak 23 ortzeguna SAN FELIPE ETA HAURREN EGUNA
12:00 Meza Nagusia eta ondotik dantzak. 13:00 Mendin bazkaria. 15:30 Plater tiraketa.
18:00 Mus eta partxis txapelketa. 18:00 haurrendako merendua. Arratsaldez eta gauez
dantzaldia SANTXOTENArekin.

Abuztuak 24 ortzileria GAZTE EGUNA
14:00 gazte bazkaria eta ondotik karaokea. 18:00 tortilla lehiaketa. 20:00AGERRALDErekin
dantzaldia. 00:00 ZOPILOTES taldearen kontzertua eta ondotik AGERRALDE.

Abuztuak 25 larunbata
14:30 zikiroa eta ondotik bertsolariak. Arratsaldez dantzaldia JOXE ANGELekin. Gauean
kontzertua TRIKIZIO taldearen eskutik.

Abuztuak 26 igandea
19:00 herri kirolak. 20:00 dantzaldia Etxalarko neskak eta ondotik Gaixoa Ni.

EGITARAUA
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Abuztuak 23 ortzeguna BEZPERA
20:00 Txupinazoa. 21:00 Ezkil jotzea. 21:30 Baztan zopak. 20:30 dantzaldia JOXE AN-
GELekin. 

Abuztuak 24 ortzileria SAN BARTOLOME EGUNA
10:00 argi soinuak. 12:00 Meza Nagusie. Ondotik herriko haurren dantzak, mutildantzak
eta gaita. 18:00 Elisa Perotxenaren eskutik kantaldia. 20:00 dantzaldia SANTXOTENArekin
(frontonian). 21:30Mutildantzak eta gaita. 00:00kontzertuek: Marianitoz blai eta Afu taldeak.
02:00 dantzaldia AIERRIK taldearekin.

Abuztuak 25 larunbata GAZTEEN EGUNE
10:00 Argisoinuek. 14:00 Gazteen bazkarie (Lezabeko merenderoan). Ondotik triki poteoa
herritik barna. 18:00 Herriko haurren arteko pilota partidua. 20:00 dantzaldia TRIKIDANTZ
taldearen eskutik. 21:30 Mutildantzak eta gaita. 01:00 dantzaldia TRIKIDANTZ taldearekin.

Abuztuak 26 igandea HAURREN EGUNA
10:00 Argisoinuek. 11:00 Puzgarri eta jokuek. 14:30 Haurren bazkaria. 17:00 Baso sorgin-
duaren antzerkia. 18:00 Mus txapelketa.19:30 AGERRALDErekin dantzaldia. Ondotik lun-
txa herriko plazan heldu, gazte eta haurrendako. 21:00Mutildantzak eta gaita. 00:00 AGE -
RRALDErekin dantzaldia.

Abuztuak 27 astelehena HERRIAREN EGUNA
10:00 Argisoinuek. 11:00 bazkariko mahaiak patzia. 12:00 Futbol partidua: Gaztiak vs Za-
harrak. 14:30 Herri bazkaria Arkaitz eta birjiniak alaiturik. Tartean bertsolariek, Aimar eta
Silbeiraren eskutik eta ondotik zozketa. 20:00 AGERRALDErekin dantzaldia. 21:30 Mutil-
dantzak eta gaita. 00:00 AGE RRALDErekin dantzaldia. Gero, besten amaiera.

EGITARAUA
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Abuztuak 27 astelehena BEZPERA
20:00 bestei hasiera emateko altxaferua. Trikitixek alaituko dituzte kaleak. Ondotik bu-
ruhaundiak eta tanborrada. Gauean FRANZISKOren eskutik akordeona.

Abuztuak 28 asteartea SAN AGUSTIN EGUNA
07:00 Aurora eta ondotik gosaria herriko plazan. 10:00 argisoinuak. 11:00 Meza Nagusia.
Ondotik dantzak herriko plazan. 12:00 Luntxa elkarteko atarian. 17:00 Mus txapelketa.
20:00 Buruhaundiak 21:30 Suzko zezena. 22:00 Kerren afaria plazan. Arratsaldez eta
gauez FRANZISKOren eskutik akordeona.

Abuztuak 29 asteazkena HAURREN EGUNA
Goizean haur eta helduendako ekintza desberdinak izanen dira. Puzgarriak eta BKZren es-
kutik ekintza desberdinak. Arratsaldean haur tailerrak eta txokolatada. Afalondoan zine
herrikoia: haurrentzat filma.

Abuztuak 30 ortzeguna
10:00 mendi itzulia  (Belate-Baztanibar-Legasa). Kerren gosaria eginen da Baztanibarren.
Eguerdi partean Legasan bazkaria eginen da.

Abuztuak 31 ortzirala
10:00Argisoinuak. 10:00Plater tiraketa. 10:00Haur jokoak. 14:00 Zikiro jatea. Arratsaldez
eta gauez DJ JOSE.

Irailak 1 larunbata
10:00 Argisoinuak. 11:00 Pilota partiduak frontoian eta ondotik gosaria pilotari guztientzat.
18:00Herri kirol erakustaldia. 21:30Suzko zezena. Arratsaldez eta gauezAIERRIK  taldearen
eskutik gaupasa. Ondotik Gaixoa Ni. 

Irailak 2 igandea
15:30 denak plazara ekitaldi nagusira: gauza guztien bilketa. 21:00 Bokatada.

Irailak 8 larunbata SANTA LEOKADIA BASELIZAN
20:00 Altxaferua. 21:00 Zopak.

Irailak 8 larunbata SANTA LEOKADIA EGUNA
11:00 Meza Nagusia. 14:00 Bazkaria eta ondotik akordeonista izanen da.

EGITARAUA



Sofa chaise longue mo-
torrarekinestrenatu ga-
bea ,  sa l ga i .  � 680
347407.

Ia berria den karroa sal-
gai, beti garajean egon-
dakoa. 800 eurotan. �630
603130.

LESAKA. Trikitixa eta
flauta trabesera salgai.
�675 714360. 

DENETARIK
Galdu-aurkituak

Uztailaren 21eanAmaiu-
rren egindako bestan ar-
tisau bezala parte hartu
nuen plazan. Poltsa go-
rri batean generoa desa-
gertu zait, panpin aurpe-
giko lepokoak. Norbai-
tek batonbat ikusten ba-
du, faborez galdetu de-
zala nola lortu duen, ne-
re diseinuak baitira. �620
145500.

la, tximinia itxiarekin, su-
kaldea hornituta, balkoia
eta terraza, trastelekua
goiko solairuan, marra
garajean, kalefakzio zen-
trala, igogailua, kalita-
tezko eraikin berria eta
inguru  oso lasa ian .
155.000 euro. Alokatze-
ko aukera ere, hilean 500
eurotan. �628 473539.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

LESAKA. Logelak erren-
tan emateko irailetik ekai-
nera, sukaldea erabiltze-
ko aukerarekin. �948
637862/678 855056.

ITUREN. Etxebizitza
errentan emateko iraile-
t i k  uz t a i l e r a .  � 661
006327.

GARAJEAK-LOKALAK
salgai

LESAKA. Morrollenean
eraiki berrian bi garaje
salgai. Bat itxia eta ber -
tzea irekia. Eskaintza ona,
biak baten prezioan.
� 616  289492 /
nabaz@hotmail.es.

LESAKA. Eltzeta karri-
kan, garajean aparka-
tzeko plaza irekia (marra)
salgai. �610 243843.

GARAJEAK-LOKALAK
Errentan eman

LESAKA. Garaje itxia
errentan ematen da pla-
zan. �675 714360.

LANA
eskariak

Informatikan ingeniaria
den mutil gazte bat lan
bila dabil. Hizkuntzetan
abila: euskara eta gazte-
lania ama-hizkuntzak, in-
gelesa erdi mailakoa eta

50cc-koa, 4 urte. Egoera 
arras onean. Ia erabili  ga-
be, 950 km. �638 407187.

DENETARIK
salerosketak

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua. �659 867287 / 699
461394.
ORONOZ. Egurra xehe-
tua salgai. Pagoa eta ha-
ritza. Etxera eramaten da.
�676 242520.

fra ntsesa eta alemana oi-
narrizko maila. �677
241571.

Neska gazte euskaldu-
nak haurrak zainduko li-
tuzke, ordutegi zabala.
�661 772065.

Neska gazte euskaldu-
na euskara eta frantse-
seko klaseak emateko
prest da, baita bertze kla-
se partikularrak ere. �661
772065.

ANIMALIAK
salgai

Villano arrazako zakur-
kumeak salgai. 2 hila-
bete. Desparasitatuak eta
txertatuak emanen dira.
Basurde ehizarako, be-
tizuak biltzeko, etxea
zaintzeko onak. �667
702267.

8 zerrikume pintoak sal-
gai. Uztailaren 9an jaio-
takoak. �695 716894.

MOTORRAK
salgai

Nissan Almera Tino 1.8
monobolumena salgai. 5
a tekoa .  Gaso l i na .
2005ekoa. 65.000 km.
Ong i  za i ndua .
�628572273.

Dadly scooterra salgai,

ETXEBIZITZAK
salgai

ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lur eremuarekin.
�943 217817.

ORONOZ-MUGAIRI. 2
bizitza salgai, moblezta-
tua. Berogailua, igogai-
lua, trastelekua eta ba-
jerarekin. Prezio onean.
�948 585036.

IRUÑEA. Ospitale eta
unibertsitate inguruan pi-
sua salgai. Zaharberritu-
tako eraikinean. Bero-
gailua eta igogailuarekin.
3 logela, egongela, su-
kaldea, bainugela. Dena
kanpora begira. Prezioa:
120.000 euro negozia-
garriak. �669 877943.

DONEZTEBE. Ogiberri
gainean pisua salgai. 2
logela, 2 bainugela, egon-
gela, sukaldea eta tras-
telekua. 36m2ko terraza
bikaina, oso eguzkitsua,
dena hegoaldera. �656
770373.

SUNBILLA. Pisu berria
salgai, 2 logela, egonge-

BAZTAN, BIDASOA, 
ULTZAMA eta 
IPARRALDEAN  
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, bor-
dak, lokal komertzialak eta
nabeak salgai.

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

ZUGARRAMURDI
- Baserria salgai 80.000
metro2ko lur eremuarekin.

- Etxe adosatuak bere lurra-
rekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

MERKATU TTIKIA

948 63 54 58
info@ttipi.net edo www.ttipi.net
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,36€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

Leitzeko JON eta JOANESe k 6 urtebete
dituzte abuztuaren 3 eta 4an. Zorio-
nak eta ongi pasa. 6 muxu pottolo fa-
miliaren partetik eta segi beti bezain
alai.

OIHAN GOIA
beratarrak abuz-
tuaren 17an 5
urte beteko ditu.
Zorionak etxeko
guzien partetik.

ORTI AROTZENA PORTU lesakarrak 8
urte beteko ditu abuztuaren 16an.
Zorionak eta 8 muxu haundi-haun-
di familia osoaren partetik eta
bereziki hainbertze maite zaituzten
Lexuri arreba eta Elorri eta Aiert
anaien partetik.

Elizondoko OIER JUANIKOTENA
CALLEJAk 5 urte beteko ditu
 abuztuaren 8an. Zorionak osaba,
izeba eta berexiki amatxi, Laura,
Iker, Julen eta osaba Fernandoren
partetik. Ongi pasa zure eguna
eta muxu haundiak.

Berako ENAITZ eta JUNE ERKIZIA
LASAGAk 6 eta 3 urte beteko
 dituzte abuztuaren 18 eta 22an.
Zorionak eta muxu haundi bat
familia guztiaren partetik. Ongi
pasa zuen eguna!

Zubietako AIMAR eta ENEKO
IRIBARRENek 8 eta 2 urte bete
dituzte abuztuaren 3an eta uztai-
laren 27an. Zorionak familia guz-
tiaren partetikan eta berexiki muxu
handi bana Mirariren partetik.
Goitu ipurdi horiek siletatik eta
hasi merendu goxoa prestatzen,
heldu gara eta.
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