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Herrietako
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ARANTZA � 11
Arantza Rock jaialdia
abuztuaren 23an

AMAIUR � 24
Artzain Zakur Lehiaketa
abuztuaren 15ean

EZKURRA � 19
Erramun Martikorenaren
kantaldia abuztuaren 18an

ZUGARRAMURDI � 21
Ahate jokoa
abuztuaren 17an

Telefono Gida 2014
ale honekin batera

BIDAIA BEREZIAK | Oporretik haina abenturatik

Bidaiatzeko modu ausartagoen zale direnek,
aukeran nahiago dute bagaje arina bizkarreratu

Itzuleran, ordea, bizipenez kargatua ekarri dute euren burua.
Oroitzapenen kutxa irekitzeko eskatu diegu eskualdeko lau gazteri.
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Ekipaje arina eta…
ezezaguna
ezagutzeko grina
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Esperientzia berrien gosez. Ohiko
postaletatik urrunduz. Herrialdea
bertako biztanleen begietatik
ikusten saiatzen dira. Bidaitzeko
modu merkeagoa izateaz gain,

aberasgarriagoa ere badela diote.
Eskualdeko lau bidaiariri, oroitzape-
nez gainezka dituzten motxilak
irekitzeko eskatu diegu, beraiek
bizitakoa gurekin konpartitzeko.
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Eneritz IRAOLA
Helmugaketabidaia-

tzekoarrazoiakdesber-
dinak izan arren, aho-
batez diote zituzten
«aurreikuspen guztiak
gainditu» zituela egin-
dako bidaiak. Joaneko
tiketa erosi eta itzulera-
korik gabe joan ziren
batzuk, etorkizunaren
edota poltsikoan zi-
tuzten txanponen esku

utziz itzulerakodata,«bi-
daiak berak baitu ga-
rrantzia, pasatakoden-
boraketahelmugakbai-
no gehiago».

Bertzeek, xehetasu-
nez programatu zuten
guztia,azkenminutueta
segundoei etekina ate-
ra nahian. Motxila zu-
ten lauekbizkarrean,oi-
narrizko jantzi etaelika-
gaiak bertan sartuta.

Hego Ameriketara
joatea aukeratu zuten
Edurne eta Noeliak, Ur
Ekialde Hurbilean bar-
na ibili zen eta Jonek,
Oihan lagunarekin ba-
tera, Moskutik Pekine-
rako bidea egin zuen
tren transiberiarrean.

Hango paisaiek ha-
rritu eta bertako herri-
tarrekin gozatu zuten.
Kulturaetaohiturades-

AISIA � BIDAIA BEREZIAK

Motxila gibelean eta
mundua aitzinean
Geroz eta gehiago dira atzerriko herrialdeak
ezagutzeko modu hau aukeratzen dutenak

berdinak zituzten bisi-
tariei, euren etxeetako
ateak zabaltzen zizkie-
telako, batzuk dirutruk,
bertzeekmusutruk.Dio-
tenez, mahaiaren buel-
tako solasaldi luzeetan
edota batetikbertzera-
ko tren eta autobus bi-
daietanezagutuzituzten
herrialde haietako be-
netako altxorrak.

Zenbait estereotipo
eta uste okerrak direla
ere ikasidute«lehenda-
biziko ikasgaia,bestee-
na aurreiritzirik gabe
ikusten saiatzea da».

Euren buruak hobe-
to ezagutzeko ere tar-
tea izandute,«sentitzen
etapentsatzenduzuna-
ren inguruan galdera
berr iak sorrarazten
dizkizu bizitakoak».

Geroraegindituzten
bidaietan ere eragina
izan du “motxilero” ibi-
li izanak, «ohartzen za-
ra, ez duela zentzurik
he r r i a lde ba te ta ra
bidaiatu duzula esate-
ak, bertakoekin inongo
harremanik ez baduzu
izan» aipatu digute.

UTZITAKO ARGAZKIA
Ekipaje arina eta ezezaguna ezagutzeko grina dira

bidaiari hauen oinarrizko ezaugarriak.

OINARRIZKO BALDINTZA
«Oso garrantzitsua
da beti esker onekoa
izatea eta bertakoen
jatortasunaz ez
probestea»

Ur ALGUERO
Aresotik Ekialde Hurbilera

KONPAINIA
«Bakarrik bidaiatu
arren ez zara hala
sentitzen, irekiak dira
oso eta taldeko kide
sentiarazten
zaituztelako segituan»

Edurne ETXEBERRIA
Leitzatik Kubara

GAUZEN BALIOA
«Hipotekarik gabe,
elikagai naturalak
edonon aurkituz, bizi-
modu merkeagoa era-
manez bizitzea posi-
ble dela erakusten
dizute».

Noelia ARIZTIA
Doneztebetik Ekuadorrera
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Jon DE LA CRUZ | BERA

«Treneko bagoian ikusitakoak
herrialdearen argazki erreal bat
ateratzeko aukera eman zigun»

Oihan Irazoki lagunarekinbate-
ra, egin zuen bidaia Jonek eta
trenhotsa izanzuten lagun,ba-
tetik bertzerako bidea egiteko.
«Transiberiarra hiru bide nagu-
sitansailkatzendaetagukMos-
kutik hasita, Siberia eta Mon-
golia zeharkatzen dituen bidea
egingenuen,Pekinenbukatze-
ko» azaldu digu.Trenak eta tre-
nean ibiltzea aurrez ere maite
zuten biek eta azaldu digu ber-
tan bizi izan zituztela bidaiako
momenturik poli-
tenak «jende pila
batezagutugenu-
en,Errusiakoalde
ezberdinetakoak
denak.Hirugarren
klasean egin ge-
nuen bidaia. Hau
da tiket merkee-
na.60personainguru joatengi-
nenhainbatohatzetanetabiko-
mun zikin zituen tren batean».
Herrialdearenegoerazerejabe-
tu ziren bagoi ttiki hartan «Si-
beriakopobreziazohartuginen
eta ikusi genuen zein desber-
dina denMoskurekin alderatu-
ta, hiri eta herrien artean ere
desberdintasunakizugarriakdi-
ra». Ustekaberen bat ere izan
zuten bidaian «treneko gelatxo
bateanharagiarekinkontraban-
doan zebilen emakume bat
harrapatu genuen». Izan zuten
besterik ere, «bi pertsona hil-
tzeagatik 20 urte kartzelan pa-
sa eta kalera atera berria zen
gizonbatekberepresondegiko

katiluaoparitu zigunetaTxinan
gure bizarraren ondorioz mu-
sulmanak ginela ere uste izan
etaargazkiakateratzenaritu zi-
ren gurekin». Halako bidaia bat
eginondotik, «aurreiritzi gehie-
nakerabatbaztertzen»direlaai-
patu digu «konturatzen zara,
herrialdebatekojendeaezinde-
la ezaugarri bakar batekin de-
finitu. AdibidezErrusian jendea
hotza dela esaten da eta guk
kalegirobikainaetagurekinso-

lastunahizuenjen-
dea topatu genu-
en». Mongolian
nomadabatzuekin
egun bat pasa eta
beraien Ger den-
dan lo egiteko au-
kera ere izan zu-
ten. Orokorrean,

«esperientzia bikaina izan zen,
ikuspegia aldatu eta ditugun
erraztasuneibalioaematerabe-
hartu gintuen egonaldiak».

BIDAIEN XEDEA
«Bidaiatzean lasaita-
sun edo luxua bilatu
beharrean, jende eta
toki exotikoak ezagu-
tu nahi izaten ditugu»

Noelia ARIZTIA | DONEZTEBE

«Sistema lasaiago eta
libreago bat ezagutzeko etorri
nintzen Hego Ameriketara»

Neska«ameslariaetaalaianaiz,
aske izan eta sentitzea gustu-
ko duena» aurkeztu digu bere
buruaNoeliak.«Mundudesber-
dinbatenbila» irtenzeneta Do-
neztebe gibelean utzita Hego
Ameriketanbatetikbertzerada-
bil pasa den urteaz geroztik.
Gastuakordaintzekoartisaula-
netanaritzendaeta turistaatze-
rritarreiberakegindakobitxiak
saltzendizkie.Horretazgain, ju-
doko klaseak ere ematenhasia
da.Argentina,Bo-
livia, Peru eta Ko-
lonbian barna ibi-
liadaetagauregun
Ekuadorrenbizida
«Montañitas ize-
nekohondartzatu-
ristiko batean».
Herri txiki eta la-
saiaizanarren,«lanegitekoego-
kia» delako gelditu da bertan.
Hego Amerikara berriz, berta-
kosistemalasaiagoaetalibrea-
goa zelakoan joan zen eta «es-
pero nuena baina askoz garbi,
moderno eta lasaiago da» ai-
patu digu. Herrialdea «naturala
polita, ilusioetaenergiazbetea»
dela gaineratzendu.Herrialde-
ra iritsi berritan, hostal batean
boluntario aritu zen lanean eta
halabertakoohitura, janariaeta
bizimodua hurbiletik ezagutu
ahal izan zituen. Atzerritarrak
etxeanhartzera,«ohituak»dau-
deladio,«gurekin lanegitendu-
te, gurekin konpartitu, ikasi eta
guri ere irakatsi». Ezagutu du-

en txokobakoitzean «asko ika-
si eta burua irekitzeko aukera»
izan duela azpimarratzen du.
Perun hasi zen artisautza lan-
tzen, «bertako lagunbatekera-
kutsizidandakidanguztia».Ma-
krame teknika erabiliz bitxiak
egiten dituzte, harriak, oskol
desberdinak landuta, «bisita-
tzen dugun toki bakoitzetik gu-
re lanerakobaliodezakeenma-
teriala biltzen saiatzen gara».
Bertako lasaitasunakharritudu

gehien«hipoteka-
rik gabe, elikagai
naturalak edonon
aurkituz,bizimodu
merkeagoa era-
manezbizitzeapo-
sible dela erakus-
ten dizute».
«Bizitzak milaka

aukera ditu eta niri hona ekarri
nau» aipatu digu. Itzuliko dela
dio «etxea eta ingurua maita-
tzen ditudalako, noiz ez dakit».

BERTAN GERATZEKO
«Herrialde naturala,
polita, ilusio eta ener-
giaz betea da. Bertan
nabari den lasaitasuna
zoragarria da».

TRANSIBERIARRA
Moskutik Pekinera-
ko bidea egin zuten
trenez 22 egunetan.

NOMADEN MODURA
Urtebete darama
Hego Ameriketan,
artisautzatik bizi da.
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Edurne ETXEBERRIA | LEITZA

«Bidaia ezberdina egin nahi
nuen, etapa bat itxi eta beste
bat irekitzeko trantsizio bat»

Motxilabizkarreanhartuetaba-
karrikbidaiabat egitekoeraba-
kia hartu zuenEdurnek2011ko
udan. «Esperientzia berri bat
probatu nahi nuen, nire burua
gehiago ezagutu eta beldurrak
gainditu» aipatu digu. Aspaldi-
tik zuen herrialde hura ezagu-
tzeko gogoa eta «irlak duen fa-
ma onak, bertako jendearen
izaerak, eguraldi onak eta ba-
karrik bidaiatzeko lurralde se-
gurua izateak» eraman zuten
Kubara.«Oso in-
formatuta» joan
zela aitortu digu,
lagun batzuk au-
rrez bidaia bere
modu beretsuan
eginazutelako.Jo-
anaurretik,hegal-
diaeta lehendabi-
ziko egunetako lotarako leku-
ak lotu zituen eta handik aurre-
ra,«bertanerabakitzenjoannin-
tzen, dena zetorrenbezala har-
tuz eta bizituz». Esan digu Ku-
ban hedatua dagoen turismo
mota dela motxilarena «haien
etxeetanbiedohiruegunezge-
ratu ohi dira motxileroak, loge-
lak alokatuta, normalena lurral-
dean zehar mugituz bidaiatzea
baita».EdurnekLaHabana,San-
tiago eta Baracoan aurkitu zu-
en lotarako tokia eta aipatu di-
guazkenhorretakofamiliarekin
harreman estua izan zuela «bi-
kote bat eta bi seme alaba bizi
ziren etxean eta momentu
atseginak elkarbanatzen geni-

tuen. Elkarrizketa interesgarri-
ak izatengenituenbaiKubaeta
baitaEuskalHerrikoegoerapo-
litikoaz,musikaz, janariaz, bizi-
moduaz, ohituretaz...». Euren
egunerokoaren parte bilakatu
zenetahaiekinkonpartitzenzu-
en eguna «elkarrekin joaten gi-
nen hondartzara, kobazulo ba-
tzuk ikustera ere eraman nin-
duten» dio. «Turista eta kuba-
tarren artean dagoen banake-
tak»harrituzuengehien«kuba-

tarrek beraientzat
bakarrik diren au-
tobusak dituzte
adibidez. Poliziak
kontrolatzen ditu
eta ez diete turis-
tenganahurbiltzen
uzten».Bidaiahar-
tatik ezagututako

jendea azpimarratzen du, «be-
netan aztarna bat utzi zuten ni-
re bihotzean, edonori gomen-
datuko nioke bertara joatea».

KUBATARREN IZAERA
«Beraien umore ona
eta laguntzeko boron-
datea azpimarratuko
nituzke, duten gutxia
ematen dizute»

Ur ALGUERO | ARESO

«Munduan ikusi eta gozatzeko
asko egon arren, ez da ahaztu
behar erroak non ditugun»

Haurra zela askotan irakurtzen
zituen 1001 gauetako paisaiak
ezagutzeko aukera izan zuen
2010ean.Otsailaren14anabia-
tu eta ekainaren 6an itzuli zen.
Hasierako asmoa «Turkiatik In-
diara hegazkinik hartu gabe bi-
daiatzeazen,tarteanIrandikpa-
saz,bainaPakistanengiroana-
hiko nahasia zegoenez, Nepa-
lerajoatekohegazkinahartube-
har izan nuen, han Annapurna-
kotrekkingaeginetagerojonu-
enIndiaIparralde-
rantz» azaldu di-
gu. Iraneneginzu-
en egonaldirik lu-
zeena,«bostaste»
eta bertako herri-
tarren laguntzeko
borondatea eta
izaera azpimarra-
tu dizkigu, «harro daude direna
direlako». Indiako Sikh erlijioko
jendeaz ere dio «eskuzabalak
dira, oso zuzenak, duintasuna
da hobekien definitzen dituen
hitza». Izan zuen esperientzia
bitxirenbatbizitzekotartea,«Ira-
nen egon nintzen lehenengo
herrian, Jolfan, ostatuko langi-
le batek lagundu zidan bertako
mugikorra lortzen, garraio sis-
temak ulertzen eta bere lehen-
gusuarekin,Akbarrekin, jarrinin-
duen harremanetan ingelesez
zekielako».Herrialdearenbeste
aurpegiak ezagutzeko «oso la-
gungarria izan zen» dio «adibi-
dez, persiar festa batera era-
manninduen etamendebalde-

ko aurreiritziak deuseztatzeko
balio izan zidan». Gerora, Sa-
nandajen bizitakoa ere gogoan
du: «Kurdu familia batek etxe-
an hartu ninduen pare bat egu-
nezetaberaiekin izannuenNe-
wrooz-a ospatzeko aukera, in-
guruak eta beren dantza tradi-
zionalakerakutsizizkidaten,be-
raienohiturak jazarriakdauden
herrialde batean». Baina, agian
kuriosoena«Shirazeneuskaraz
zekienzokokosaltzailebateza-

gutu nuenekoa
izan zen, Euskal
Herrianlagunakzi-
tuen».
Bidaiak «bere bu-
ruariburuz ikaste-
ko» balio izan zio-
la aipatu digu eta
horretazgain,«ika-

si nuen egoerarik zailenean ere
betibadagoelairtenbiderenbat,
ongi hausnartuz gero aterabi-
deren bat».

BIDAIAN IKASIA
«Nire burua ezagutze-
ko balio izan dit eta
erakutsi dit bidaiatzea
ederra dela nora itzuli
baldin baduzu»

LAU HILABETEZ
Ekialde hurbilean,
Turkiatik Indiarako
bidea egin zuen.

ALDAKETA BILA
Kubara bakarrik
joan zen, bere burua
ezagutu asmoz.
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2004-VIII-12 / LURRA 34-35 zk..

Donamariako monastegiko ateak zabalik
Elkar ezagutza, otoitza eta lanari emandako bizimodua zuten eta dute Dona-
mariako karmeldarren monastegian. Aunitzentzat ezezaguna den bizimodua,
baina duela 10 urte Lurra aldizkariaren bitartez ezagutzeko aukera izan zena.
Sortzez azpeitiarra den Olatz Garmendia monjak parez pare ireki zituen ateak
eta barneko sekretuak azaldu. Gehien bat enkuadernatze lanean aritzen ziren,
«gero beste hiru lau lagun josten ibiltzen dira, baratzea ere badugu, oilotegia
ere badugu, lan aunitz. Hemen aspertu ez gara egiten, hemen egunak motz
gertatzen dira» zioen.

Aurtengo herrikoak pasatuxeak badira ere,
agorrila bestaz gizenheldudaeta txandaho-
netan haurtzaroko oroitzapen xaflak kasko-

an miatu eta hauexek atzeman ditut:
Amak, arreba eta biok arropa xuriz, eta mokanes,
gerriko zein bonetagorriz jantzi eta barraketara joa-
ten ginen, eta hantxe bai zoriontsu; txurro egin be-
rriekin mingain puntta erre, zaldittoetan jirabiraka
goiti eta beheiti, auto-txokeen diskomusikamoda-
koa, 70-80ko super-hitak behin eta berriz ziztaka,
eta aitaren begi zorrotzak tiro-pitxonetako xotxak
kraskatzen.
Eguerditako etxeko banketeen eta siesta koxko-
rraren ondotik atsalde-gauekoak lerroan. Aitarekin
pilota partida, frontoiko bero sapa eta puru-ziga-
rreten ke-lanbro itogarria bat zirelarik. Amarekin,
berriz, euskal dantzak frontoi berean; musika eta
zenbait dantza maite nituen, bai, baina nire begiak
adintsuak ziren neskatilei begira dantzatzen ziren.
Gero bestak pixka bat aldatuko ziren, Ibardingo la-
nak gaueko lana behartzen baitzuen.
Halere, seme-alaba, iloba nahiz bilobekin batera,
haurtzaroa beti barraketako zaldittoen gisara ibilki
baita denontzat. Besta onak izan!

Bestak

Nire txanda
Beñardo GOIETXE

Elias GARRALDA
Erakusketa Lesakan

Abuztuaren 31 bitarte
ikusgaiegonendiraKul-
tur Etxeko komentuko
elizan Lesakan sortu-
tako margolar iaren
lanak.Semea,alabaeta
ilobak izan ziren inau-
gurazio ekitaldian.

Mikel NIEVE
Leitzarra Frantziako Tourrean

Sky taldearekin ere
maila bikaina eman du
leitzarrak Frantziako
Tourrean.Abudoxamar
Froome taldebururik
gabe gelditu zen, baina
Porteriere laguntzaede-
rra eskaini zion.

Erramun MARTIKORENA
Ezkurran kantari

Festetako azken egu-
neko herri bazkariaren
ondotikkantari arikoda
Ezkurran. Baigorriko
artzainaren ahots ede-
rraz gozatzeko aukera
izanen dute mahai in-
guruko giroan.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua

Haiekgaraiak, idazleapaperzuriarenaitzinean
zer idatzi ez zekienean! Albistearen titularra
ezin asmatu idazmakina mutu gelditzen

zenekoa!Gauregun,ordenagailuetasakalekoekin,
bataren lagun izatekogonbitea,bertzearenguatsa-
paren mezua ailegatu denaren soinutxoa, han-
goaren katu malabaristaren bideoari Atsegin dut
sakatzekoeskakizuna…Noizkristohasi idazten??!

Ezin zurian gelditu!

Ezpala
Aitor AROTZENA
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11 galdera labur

Nola aurkeztuko zeniguke zure
burua?
Goizuetakokarnizeroa,denekha-
la esaten didate.
Zein afizio dituzu?
Bizikletanetamendian ibiltzeaeta
onddoak biltzea.
Harategian aizkora edo labana
erabiltzen edo bizikletan aldapa
gora moldatzen zara hobeto?
Aizkora edo labanarekin hobeto.
Zein da goizutarren artean hara-
tegikoprodukturikestimatuena?
Txuleta.
Zenbat urte daramatzazuhara-
tegian?
Lehen beste bat zegoen eta nik
orain dela 22 urte hartu nuen.
Krisia nabaritu duzu?
Askoez,bainabai, nabaritudut.
Herriko txokorik gustukoena?
Gureauzoa,Sogatxiki,Antenabe-
zala ezagutzen dena, oso polita
da eta Goikoitturri ere oso polita
da.
Goizuetako festetatik
gehien gustatzen
zaizuna?
Karnabalak
nahiago ditut
baina festetatik
Peñaren Egu-
na aukeratu-
ko nuke.

Zer aldatu da lehengo festetatik
oraingoetara?
Jendea asko bajatu da festetan.
Lehengaztepilaetortzenzenkan-
pinera. Orain ere etortzen da jen-
dea baina ezin da lehengoarekin
konparatu.
Zer dute faltan Goizuetako fes-
tek?
Jendea. Badago jendea, baina ez

lehenago bezala.
Jai duzun egun
baterako pla-
nik gustu-
koena?
Bazkari edo
afar i eder
bat egin eta
ondoren kan-
tatzea asko
gustatzen zait,

lagunartean eta
familian.

Prentsatik bildutakoak

«Gure zeregina profe-
sionalei lana ahalik
eta gehien erraztea
da. Istripu bat gerta-
tzen bada, guk ezin
ditugu zaurituak auto-
tik atera, adibidez;
baina gure esku
dagoena egin behar
dugu, tresneria pres-
tatu eta biktimak
lasaitu. Hori ere bada
gure lana (...) Biktimak
ezin du sumatu gu
suhiltzaile boluntario
edo profesionak
garen».

Andrea GOURAUD
Suhiltzaile boluntarioa, Bera
HITZA, 2014.07.18

«Bailarako hamabortz
herriak elkartzen
garen besta da
Baztandarren
Biltzarra, arras polita
dena. Folklorea eta
kultura anitz lantzen
ditu, gainera.
Bestarako herri bakoi-
tzak orga bat egiten
du, bertako pasadizo-
ak oinarri hartuta. Eta
bertze inon aurkitu
ezin den orga desfilea
egiten dugu. Giro
paregabea egoten
da».

Lorea ATXA
Baztandarren Biltzarrekoa
BERRIA, 2014.07.18 � Ximon APEZETXEA PERURENA � Goizuetako harakina
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Ezinerranherribakarre-
koadenikhamarurte-

tarakobideandoanPablo
IrazokiOlaizola.Baionan
jaioada,bainaerdiasun-
bildarra eta bertze erdia
urdazubiarra sentitzen
delaerrandigu,«nireaita
Sunbillakoa eta ama Ur-
dazubikoadelakoetabie-
tan egoten naizelako».
Eskolara, ordea, Sunbi-
llan joatendaeta«hama-
hiru kintoak gela berean
gaudelakozhagitzgustu-
ra»dagoelakontatudigu.
Baditu kontent egoteko
arrazoigehiagoere, ikas-
turteaemaitzaonekinaki-
tubaitu.Gainerakoan,ka-
tuakdira«zalantzarikga-
be»bereanimaliarikmai-
teenaketabidituelaadie-
razidigu: «batSunbillan,
Xaxita,etabertzeaUrda-
zubin, Mixina». Katuez
aparte,pilotadabereafi-
zio haundia. Txapel bat
eta hiru kopa irabaziak
omen ditu dagoeneko,
etaPatxiOrdokientrena-
tzailearekin pozik omen
dabilpilotan.Etorkizune-
rabegirapilotansegitzea
gustatuko litzaiokeela
onartudigu: «haunditze-
anpilotari izannahikonu-
ke, Aimar Olaizola beza-
la»,dio.Aimarrekinbate-
ra,BarriolaetaBerasalu-
ze dira bere pilotari gus-
tukoenak.

«Haunditzean
pilotari izan nahiko
nuke, Aimar Olaizola
bezala»

Nire aukera

Pablo IRAZOKI OLAIZOLA
Sunbillako gaztetxoa

Erakusketak
BERTIZ
Euskal Artzainak
Ameriketan elkarteko
erakusketa

Abuztuaren 31ra arte
Bertizko Jauregian.

BERA
Julio Caro Barojaren
inguruko erakusketa
etnografikoa

Irailaren 14ra arte
Kultur Etxean Julio
Caro Barojak Berako
baserrietan bildutako
lanabesen erakusketa.

LESAKA
Elias Garraldaren
margo erakusketa

Abuztuaren 31ra arte
Kultur Etxean.

BAZTAN
Artearen Ibilbidea

Abuztuaren 21era
arte Jose Mª Apeze-
txearen margoak
Erratzun.
Abuztuaren 31ra arte
Tomas Sobrinoren
margo erakusketa
Elizondon.
Abuztuaren 31ra arte
Xabier Soubeleten
margoak Arizkunen.
Abuztuaren 31ra arte

Ana I. Gonzalez Die-
zen margoak Elizon-
don,
Abuztuaren 31ra arte
Diana Iniestaren
margo erakusketa
Erratzun.
Abuztuaren 16ra arte
Manuel Bermejoren
margoak Elizondon.
Abuztuaren 18tik
irailaren 6ra Serapio
Carreñoren argazkiak
Elizondon.
Abuztuaren 31ra arte
Teresa Lafraguaren
margoak Arizkunen.
Abuztuaren 31ra arte
Xabier Santxotenaren
eskulturak Arizkunen.

Kontzertuak
BERA
Organo, gaita eta
txistu kontzertua

Irailaren 5ean Julio
Caro Barojaren men-
deurreneko ekitaldien
barne.

SARA
Euskal kantekin
kontzertuak

Abuztuaren 7an Arin
Luzien-en eskutik,
21:15ean elizan.
Abuztuaren 28an
Saiberri taldearekin,
21:30ean elizan.
Irailaren 2an Larrun

Kantak-en saioa
21:30ean elizan.

ARANTZA
Arantza Rock jaialdia

Abuztuaren 23an Ka-
lera, Afu, Xaiko, Go-
vernors eta Aierrik tal-
deak plazan, 22:30etik
aitzinera.

Ikuskizunak
ZUGARRAMURDI
Lezean emanaldia

Abuztuaren 8an Mi-
tologia eta sorginke-
riaren txistu alardea
18:00etan.

Ospakizunak
SARA
Eskubaloi elkartearen
besta

Abuztuaren 16an
plazan.

LEITZA
Independentzia eguna

Abuztuaren 9an
egun osoko besta.

URDAZUBI
Burdinaren Eguna

Abuztuaren 9an.
Egun osoko besta.

Pilotaren Unibertsoa

Abuztuaren 2an. Ho-
rren barne, tortilla le-

hiaketa eginen dute.

Errotaren Eguna

Irailaren 7an.

Lehiaketak
MALERREKA
12-24 urtekoendako
film labur lehiaketa

Irailaren 15era arte
aurkez daitezke lanak
Osasun Zentroan,
Mankomunitatean edo
Doneztebeko Liburu-
tegian CD batean edo
laburmetraiak@gmail.
com-era igorriz. Bes-
taz eta lagunez gozatu
alkoholik edan gabe
edo gutti edanda
izenburupean.

Azokak
SARA
Ortzegunero azoka

Uztailaren 3tik iraile-
ra 09:00etatik aitzine-
ra bertako produktuen
azoka frontoian.

Ekoizleen merkatua

Abuztuaren 15ean.

Mendia
SARA
Kontrabandisten
lasterketa

Abuztuaren 24an
09:30ean plazatik
abiatuta.

BERA | 2014.07.31-2014.09.14
Julio Caro Barojaren arrastoa
gogoan erakusketa

Julio Caro Baroja jaio zeneko
mendeurrena hainbat ekitaldire-
kin ospatzen ari dira Beran. Irai-
laren14raarte,adibidez,erakus-
keta izanen da Kultur Etxean.

Erakusketak

ARANTZA | 2014.08.23
Arantza Rock jaialdia antolatu
du aurten ere Gazte Asanbladak

Kalera, Afu, Xaiko, Governors eta
Aierriktaldeakigokodiraabuztua-
ren 23an Arantza Rock-eko taula
gainera.22:30eanhasikodirakon-
tzertuak eta sarrera doakoa da.

Kontzertuak

URDAZUBI | 2014.08.09
Burdinaren Egunaren ondotik
Errotaren Eguna

AurtenereBurdinarenEgunaan-
tolatudute Urdazubinetahorren
harira, egun osoko besta pres-
tatu dute. Irailaren 7an, berriz,
Errotaren Eguna izanen dute.

Ospakizunak

abuztuak 7 - irailak 4 Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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AABBUUZZTTUUAARREENN 1144aa OOSSTTEEGGUUNNAA
20:00 Herriko txistulariak. Ondotik Herriko trikitilariak. 21:30 Zopa handiak
Herriko Ostatuan eta Errandonean. 00:00ARBOLA ALTXATZEA eta JOALDUNAK.
Ondotik Dantzaldia Zesuma taldearekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1155aa OOSSTTIIRRAALLAA
08:00 Diana. Egunean zehar HAURRENTZAKO PUZGARRIAK. 11:00Meza Na-
gusia. Ondotik txistulariak eta joaldunak. 12:00 Mendaur trikitixa eskolaren
emanaldia. 12:30 AIZKORA APUSTUA: Erasun-Saralegi. 18:00 Ibintza Taldeko
dantzariak. Arratsaldez eta gauezdantzaldia Oihana eta Oihana triki tilariekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1166aa LLAARRUUNNBBAATTAA
08:00 Diana. Egunean zehar HAURRENTZAKO PUZGARRIAK. 10:00 Haurren
pilota partidak. 10:30MOTOR KLASIKOEN KONTZENTRAZIOA. 12:00 FUTBITOA
(helduak). 16:00Mus txapelketa. 17:00Patata tortilla lehiaketa. OndotikBeren-
dua. 19:00MUXIKOAK. Arratsaldez eta gauezdantzaldia Ezten Giro taldearekin.
22:00 GAZTE AFARIA plazan.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1177aa IIGGAANNDDEEAA
08:00 Diana. Egunean zehar HAURRENTZAKO PUZGARRIAK. 10:00 Hau -
rrentzako jokoak. Eguerdian HAURRENTZAKO BAZKARIA. 16:30 Kulki jolasak.
17:00 PLATER TIROKETA herritarrentzat. Arratsaldez eta gauez dantzaldia
Aierrik taldearekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1188aa AASSTTEELLEEHHEENNAA
08:00 Diana. Egunean zehar HAURRENTZAKO PUZGARRIAK. 11:00 Pala
txapelketako finala. 12:30 Esku pilota txapelketako finala. 14:00 BERTSO
BAZKARIA: Beñat Gaztelumendi eta Uxue Alberdi. 17:00 FUTBITOA (haurrak).
Arratsaldez eta gauez dantzaldia Modesto akordeoilariarekin. 02:30 ARBO-
LA BOTATZEA festei bukaera emanez.
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Duela urte batzuk Dindaia Fundazioak haurren zaintza eta lana kontziliatzeko inkesta bat egin
zuenean erabaki zen zerbait egiteko ordua zela. Gurasoen artean beharra bazela ikusi zen,  eta
Dindaia  Udalarekin eta gurasoekin jarri zen harremanetan. Huraxe izan zen abiapuntua. Elizak
garai batean Arantzako ikastola izan zen aretoa utzi zuen, eta Udalaren laguntzarekin, gurasoek
auzolanean egoitza egokitu zuten. Ikastola zeneko izena ere berreskura tu   zuten: Pelle Ttiki. Eta
hala, 2007ko urtarrilean zortzi neska-mutikorekin zabaldu zituen ateak lehenbiziko aldiz. 
Norbaitek Pelle Ttikiren harat-honatak ongi ezagutzen baditu, hori Koldobike Gorostiza da, gaur
egun, bera delako hezitzailea eta sortu zenean «ilusioz beteta eta gogo haundiz proiektua
martxan jartzeko lan egin genuen guraso horietako bat» izan zelako. Urte hauetan, haur
kopuruan «gorabeherak» izan direla onartu digu, «ikasturte oso bat hiru haurrekin egin
genuen». Baina garai hobeak etorri dira, eta aurtengo ikasturtea bederatzi neska-mutikorekin
bukatu dute. «Urtero jaiotzen den haur kopurua kontutan  izanik, haur kopuru ederra da».
Irailera begira ere badira pozteko arrazoiak: «ikasturtea zortzi haurrekin hasiko dugu, 2007an
hasi ginen kopuru berdinarekin. Hagitz kontent gaude berriz kopuru horretara ailegatu
garelako». 1-3 urte bitarteko neska-mutikoentzako da Pelle Ttiki eta astelehenetik ortziralera
09:00etatik 13:00etara eskaintzen du zerbitzua. Edozein moduz, «guraso taldetxo batek es-
katuko balu ordutegia zabalagoa izan daiteke». 
Dindaia Fundazioa da Pelle Ttikiren kudaketaz arduratzen dena: «gehienbat langileekin lo-
turiko gaiak bideratzen ditu, kontratua, asegurua, hezitzaileen zalantzak, zerbitzua, zein
metodologia landu... Ikasturtean zehar hezitzaileentzako ikastaroak antolatzen ditu», dio
Koldob ikek. Finantziazioa, aldiz, gurasoen hilabeteko kuota eta Udalaren bitartez egiten da. Ha-
la ere, Pelle Ttikiko erabiltzaileek, hezitzaileak eta lagundu nahi duten guztiek dirua biltzeko
hainbat ekintzetan parte hartzen dute: «Arantza Rock-en ogitartekoak, Baserritarren Eguneko
mahaia, Beheko Pisuetako bestetako Tiro Patxina, bi urtetik behin Pirritx, Porrotx  eta Ma -
rimo totsen saioa antolatzen da... ». Lan egiterakoan, Emmi Piklerren  metodologian oinarri -
tzen di ra: «metodologia hau mugimendu askean, begiradaren arabera ko   erlazioan, haurra -
rekiko enpatian, jarduera autono moan... datza. Garrantzitsue na haurra lasai, goxo eta
eroso sentitzea da, hezitzailearengan konfidantza izatea. Hezitzai lea ren papera laguntzea
da». Eta eredu horren formazioa jasotzeko egiten ditu Koldobikek noiznahi ikastaroak.
Abuztuan, ordea, oporretan izaten da Pelle Ttiki. Baina ez dira urruti ibiliko, Pelle Ttikiko hezi -
tzailea eta erabiltzeak izanen direlako aurtengo bestei hasiera emanen dien txupinazoa botako
dutenak. Koldobikek txupinazoa botatzea «ohorea»dela erran digu,«azken urte hauetan egin-
dako lanaren saria da, hagitz kontent eta ilusioz betea nago». Bide batez, esker oneko
hitzak ere izan ditu: «eskerrak eman nahi dizkiet eskaini dugun zerbitzuan konfidantza
izan duten guztiei, Udalari eta herritarrei orain dela zazpi urte martxan paratu zen zerbi -
tzu hau mantentzeko egin duten ahalegin guztiagatik». 

Koldobike GOROSTIZA URIGUEN  |  Pelle Ttikiko hezitzailea

«Garrantzitsuena haurra lasai,
goxo eta eroso sentitzea da, hezi -
tzailearengan konfidantza izatea»

Koldobike hezitzailea
ikasturte honetan
Pelle Ttikin ibili diren
neska-mutikoekin.



AABBUUZZTTUUAARREENN 1144aa OORRTTZZEEGGUUNNAA
12:00ALTXAFEROA Herriko Etxetik. Ondotik presoen aldeko brindisa eta kale-
jira herriko txistulariekin. 12:30 Herriko dantzari eta musikari ttikien emanal-
dia. 18:00 Haurrentzako HERRI KIROLAK plazan. 18:30 Herri kirolak frontoian.
19:00 GINKANA. 21:00 Dantzaldia Iratzar taldearekin. 21:30 Suzko zezena.
00:00-04:00 Dantzaldia Iratzar taldearekin. Atsedenaldian Bingoa.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1155aa OORRTTZZIIRRAALLAA
10:00 Diana herriko musikariekin. 11.00
Meza Nagusiaeta prozesioa. 12:30 he -
rriko dantzariek ARANTZAKO DANTZA
dantzatuko dute. 18:00 MARGO TAI -
LERRA. 18:30Goitibehera era kustaldia.
19:00 PROFESIONALEN PILOTA PAR-
TIDAK frontoian. 20:00 Dantzaldia. 20:30
BERENDU AFARIAparkean. 21:30 Suzko
zezena. 00:00-04:00 Dantzaldia Laket
taldearekin. Atsedenaldian Irrintzi txapelketa.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1166aa LLAARRUUNNBBAATTAA
10:00 Diana herriko musikariekin. 10:30 Haur eta gaztetxoen HERRI LASTER-
KETA. 12:00 Entzierro ttikia Ondotik hamaiketakoa eta kalejira erraldoiekin
eta herriko musikariekin. 16:00 Haurrentzako PUZGARRIAK frontoian. 17:00
PLATER TIROKETA Usua Ehiztari Elkartearen eskutik. 19:00 BERTSO SAIOA.
21:00 Dantzaldia Jalisko taldearekin. 21:30 Suzko zezena. 22:00 Auzoetako
afariak. 00:00-04:00 Dantzaldia Jalisko taldearekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN
1177aa IIGGAANNDDEEAA

10:00Diana herriko musikariekin. 12:30
Haurrentzako eta gazteentzako BIN-
GOA. 13:00 KANTU POTEOA. 14:00 HE -
RRI BAZKARIA. Ondotikpoteoa eta kale-
jira txarangarekin. 18:00 Haurrentza-
ko jokoak. 20:00 Dantzaldia
Trikidantz taldearekin. 20:30
Bokadilo jatea plazan. 00:00-
04:00 Dantzaldia Trikidantz
taldearekin.

AABBUUZZTTUUAAKK 2233
AARRAANNTTZZAA RROOCCKK
22:30KONTZERTUAK PLAZAN:
Kalera, Afu, Xaiko Governors
eta Aierrik taldearekin. Sarrera
dohainik.
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Herrian zerbait txukundu, prestatu, aldatu...
behar bada, ez da urruti izanen Joxe Angel.
«Herria kontrolpean mantentzen saiatzea»
da azaldu digunez bere lana. Duela 26 urte
inguru hasi zen herri lanetan, 58 ditu orain
«atera kontuak» erran digu. «Herria aldatu
da bizkorki ordutik orainerat» aipatu digu.
Zereginen zerrenda luzea du Joxe Angelek,
«uraren depositua eta ur-isuriak zaindu,
estazio metereologikoko datuak bildu,
bideko adarrak moztu, loreak zaindu, usa -
tegietan postuak prestatu eta iratzeak
moztu...» eta horietatik lanik haundienak ur
isuriek sortzen omen dituzte «gostatzen zaigu
kristonak arrautzia non diren, ur isuria da-
goen tokitik ez delako kanpora ateratzen
ura, lur azpitik edo e rrekara joaten dira».
Euri, elur, haize... datuak biltzea berriz gustuko du, «afizio kozko rra behar da, egunero
egin beharreko lana da eta egunean hiru aldiz gainera. Ordu zehatz batzuetan datua
jaso, apuntatu eta hurrengo egunean Aemetekoei ematen diegu». Fin bete duen lanaren
seinale da egindako lanagatik Nafarroako Gobernuak eman zion saria.

BERAK LAN, BERTZEEK JAI
Bestak baino hilabete lehenago hasten da «altxaferuak, kankailuak... prestatzen» eta
abuztuaren 14tik 18ra ere lanean aritzea tokatzen zaio. Indar indarreko lana «goizetako
garbitasuna» iza ten da,  derrigor egin beharrekoa eta «baita zailena ere» dio. «Jendea
giro eta umore onean ibiltzen da, zuk lan egin nahi duzu. Batzuk etxetik ateratzen,
bertzeak erretiratzen, tartea arrautzea hagitz zaila izaten da» azaldu digu. Mange rarekin
jendea bustitzea burutik pasa ote zaion galdetuta erantzun digu ez duela gustuko «mange -
rak presio handia duelako eta deskuidoan eginez gero bai, baina zuzenean eginez
gero mina har dezakete. Kontuz ibili beharra dago kotxe, moto, bizikleta eta jendea
tartean harrapatu gabe». Lana momentuka izaten du bestetan, «garbiketa egindakoan
udaletxeak gosaria ematen digu eta gero ekitaldiaren arabera izaten da, batzuetan
eguerdian, bertzeetan arratsalde edo iluntzean... dantzarientzako zinta jarri, herri kiro-
letako aulkiak antolatu, mahaiak prestatu... izaten da zeregina». Horregatik, «hasi
goizean argi hastean hasten gara eta ez dago jakiterik noiz akautuko dugun».
Gelditzen zaion denbora librean, bestarako «gogo handirik»  ez duela aitortu digun arren,
«tartean familiakoekin bazkari edo afariren bat» gustura egiten du. Egitaraua aurrean
jarrita, bestetako egun guztiak «politak iruditzen zaizkio» baina berexiena Andremari egu-
na da bere iritziz «herriko dantzarien saioa, herri kiroletan giro polita arratsaldean».
Altxaferoaren leherketa aurten, iaz baino lasaiago ikusiko duela ere erran digu. «Ixa belekin
batera bota nuen altxaferoa eta momentuan urduri egon nintzen, gauza aunitz erran
nahi nituen eta beldur nintzen denak ongi erranen ote nituen. Ez dakit ongi edo gaiz-
ki egin nuen,  baina suerte pixka bat izan nuen altabozak ez zuelako mar txatu» dio i -
rriz. Aurten altxaferoa bota behar duenari ere gomendioa eman dio «erranen nioke lasai
egoteko, baina zaila da gero kunplitzea». 
Bukatzeko Etxalarko bestak ezagutzen ez dituenari «etorri, ikusi eta disfrutatu ditzala
gomendatuko nioke. Etxalarko bestak, herria bera ere ez da itxusia eta etorri eta gero
erabakiko du gustatzen zaion edo ez». Eta bertara joan ezkero, erreparatu jardinetako
loreei, garbitutako kaleei, ekitaldiak ikusteko jarri dituzten aulkiei, Joxe Angelen eskua atzean
egonen da eta. Batzuek lan egin beharko dute, bertzeek herriaz disfrutatzen segitzeko.

Joxe Angel GOIENETXE  |  Etxalarko herriko langilea

«Bestetan lanean goizean, argi
hastean hasten gara eta ez dago
jakiterik noiz akautuko dugun»

Joxe Angel Goienetxe.
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AABBUUZZTTUUAARREENN 1144aa OORRTTZZEEGGUUNNAA
19:45 Euskal presoen aldeko agerraldi isila. 20:00 ALTXAFEROA, txistulariak,
trikiti lari ak, Eghoak txaranga, buruhaun diak eta kankailuak. Txan paina, goxo -
kiak eta globoak banatuko dira. 21:30AFARIA frontoian. 00:00-03:00 Dantzal-
dia Trikidantz taldearekin. 

AABBUUZZTTUUAARREENN 1155aa OORRTTZZIIRRAALLAA
10:30 Diana musikari, buruhaundi eta kankailuekin. 11:30 Meza. 12:30 HE -
RRIKO DANTZARIEN SAIOA txistulari eta musikariekin. Ondotik Eskola Zaha -
rreko atean hamaiketakoa dantzari eta musikarientzat. 17:30 HERRI KIROLAK.
Harrijasotzaileak: Santxin eta Unai Bertiz. Aizkolariak: Etxeberria-Oihan Larre -
txea, Patxi eta Donato Larretxearen kontra. Txingak: Xanta. 20:30 Lesakako
Abesbatzaren emanaldia. 00:30-03:00 Dantzaldia Dantzadi taldearekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1166aa LLAARRUUNNBBAATTAA
10:00 Diana herriko trikitilarien eskutik, buruhaundi eta kankailuekin.  11:00-
13:30 eta 15:00-17:30 Haurrendako joko parkea, tren txutxua, puzgarri eta
joko tradizionalekin. 13:30 ASAU TTIKI. 18:00-19:30 Herriko gazteen HERRI 
KIROL DESAFIOA. 20:00-22:00 Txutxin Ibañezen mariatxiak. 00:00-03:00 DJ
Maia  herritarra. 

AABBUUZZTTUUAARREENN 1177aa IIGGAANNDDEEAA
10:30 Diana herriko txistularien eskutik, buruhaundi eta kankailuekin. 11:30
Etxalarko haurren XXVIII. ESKU PILOTA txapel ketako finala. 12:00 Etxalarko
Gazteen arteko III. ESKU PILOTA txapelketako finala. 13:00Sari banaketa. 17:30
XXII. Mus Txapelketa. 18:30 Herriko TRIKITILARIEN SAIOA. Ondotik berendua
eskainiko zaie. 19:30-21:30 Saltoka, euskal musika eta dantza tradizionala.
00:00-03:00 Oharkabe herriko musika taldearen saioa. 

AABBUUZZTTUUAARREENN 1188aa AASSTTEELLEEHHEENNAA
10:30 Diana herriko txistularien eskutik, buruhaundi eta kankailuekin. 12:45
BERTSO SAIOA: Arzallus eta Peñagarikano. 14:00 Jubilatuen bazkaria. 14:00
ASAU ermitako zelaian. Plaza ingurutik Eghoak txarangarekin batera denak
elkarrekin abiatuko dira ermitako zelairat. 20:00-22:00 eta 00:00-03:00
Dantzaldia Gauenara taldearekin. 



14 |14 |

AABBUUZZTTUUAARREENN 1144aa OORRTTZZEEGGUUNNAA
19:00 HERRI KIROLAK: Gazteak ez hain gazteen aurka. 20:00 TXUPINAZOA.
20:00 Trikitilariak eta buruhandiak. 21:00 Zopak Herriko Ostatuan. 00:00
Dantzaldia, Tirri & Tery Dj-arekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1155aa OORRTTZZIIRRAALLAA
10:00 Diana auzoz-auzo, gaiteroekin. 11:00 Meza. 12:30 Luntxa He rriko Os-
tatuan. 17:00 Frontenis txapelketako finalak. 20:00 Kantaldia Guajiroak
taldearekin. 

AABBUUZZTTUUAARREENN 1166aa LLAARRUUNNBBAATTAA
12:30 AIZKORA APUSTUA:Donato Larretxea-Oihan Larretxea / Joxe Mari
Olasagasti-Ander Erasun. 13:30 PAELLADA HERRIKOIA. 17:00 Goitibehera
lehia keta. 19:00 Poteoa, Eztanda batukada taldearekin. 21:30 Herriko osta -
tuan afaria. 00:00 Dantzaldia Oharkabe taldearekin. 

AABBUUZZTTUUAARREENN 1177aa IIGGAANNDDEEAA
Goizez eta arratsaldez Haurrendako parkea. 17:00 Mus txapelketa. 18:00
Herriko plazan txokolatada. 19:00 MAGRAREN PISUA ASMATZEA ETA TXAPEL
TIRAKETA. 19:30Tortilla patata eta postre lehiaketa. 21:30 Herriko plazan afari
he rrikoia Anjel Mendiberri soinulariarekin. 

AABBUUZZTTUUAARREENN 1188aa AASSTTEELLEEHHEENNAA
11:00 Diana auzoz-auzo herriko txistulariekin. 14:00 HERRI BAZKARIA: Bixen -
te soinulariarekin eta Andoni Egaña eta Julio Soto bertsola riekin. Arratsaldez
eta gauez Dantzaldia Trikidantz taldearekin.
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AABBUUZZTTUUAARREENN 1144aa OORRTTZZEEGGUUNNAA
HAURREN EGUNA

10:00 Herri krosa. 12:00 TXUPINAZOA. Ondotik kalejira herrian barrena herri -
ko gaztetxoek animaturik.14:00 Haurren bazkaria. 16:00 Skit Plater Tiroketa.
16:30HAUR ETA GAZTE TXOENDAKO GINKANA ETA PROBAK.17:00Mus Txapelke-
ta Ongi Eto rri osta tuan. 21:00 Baztan zopak. 00:30Dantzaldia Frantzisko akor -
deoilariarekin. 06:00 Xingar jatea.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1155aa OORRTTZZIIRRAALLAA
AMABIRJIN EGUNA

11:00Meza Nagusia. 12:00HERRIKO HAURREN DANTZA EMANALDIA.  Ondotik
luntxa.17:30 Pala Txapelketako finalak. 19:00 Trikitixa erakustaldia herri ko
gazteen eskutik. 20:00 Puro Relajo taldearen emanaldia. 22:00 KUADRILEN
AFARIA. 23:00 Dantzaldia Gabenara taldearekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1166aa LLAARRUUNNBBAATTAA
GAZTE EGUNA

10:30Txistulari eta gaiteroekin kalejira. 12:00Partxis Txapelketa. 14:30GAZTE
BAZKARIA Azkazkorron. Ondotik kalejira txarangak alaiturik. 20:30 Dantzal-
dia eta gazte mozorro besta Frantzisko akordeoilariarekin. 21:30 Tortilla lehia -
keta. 23:30 Dantzaldia Roberto DJ-arekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1177aa IIGGAANNDDEEAA
HERRIKO EGUNA

10:00 Kantatutako dianak. 14:00 Herri bazkaria. 17:00 Dantzaldia Salaberri -
rekin. 20:00 HERRI KIROLAK. 21:30Txorizo eta patata tortilla dastaketa. 22:00
Salaberrirekin dantzaldia. 

AABBUUZZTTUUAARREENN 1188aa
AASSTTEELLEEHHEENNAA

RESAKA EGUNA
21:00 Auzo afariak. 
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AABBUUZZTTUUAARREENN 1100aa IIGGAANNDDEEAA
UMEEN EGUNA

08:00 Aurorak. 09:30 IRUMAITA TXARANGA. 11:00 Meza. 12:30 PILOTA PAR-
TIDAK. 14:00 Bazkaria. Arratsaldean Lasturko zezenak. 17:30 Merienda
18:30 Apar festa.  Ondoren Dantzaldia Joxe Angelekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1144aa OOSSTTEEGGUUNNAA
GAZTE EGUNA

12:00 TXUPINAZOA. Segidan Buruhaundiak eta erraldoiak eta brindisa. 14:30
GAZTE BAZKARIA. 19:30 Peñaren irteera. 20:00 Gazte Txupinazoa. 00:00
Gabezin taldearekin dantzaldia. Ondoren Txaranga.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1155aa OOSSTTIIRRAALLAA
AMABIRJIN EGUNA

08:00 Entzierroa Lasturko zezenekin. 10:30 Meza eta prozesioa. 12:00 Ume
eta afizionatuen mailako pilota partidak. 18:00 Lasturko zezenak. 19:30 BER -
TSO LARIAK: Sebastian Lizaso eta Andoni Egaña gai librean. 22:00 AFARI HE -
RRI KOIA. 23:00 KONTZERTUAK: Glaukoma, Iheskide eta McOnak. Ondoren
Guattolo DJ-a Gazte txean. 01:00 Kalejira txarangarekin.



AABBUUZZTTUUAARREENN 1166aa LLAARRUUNNBBAATTAA
SAGARDO EGUNA

08:00 Entzierroa. 11:00-14:00 Haurrentzako puzgarriak. 11:30 Toka. 12:00
SAGARDO PROBAKETA. 13:30 Txaranga. 16:00-18:00 Haurrentzako puzga -
rriak17:00Lasturko zezenak. 18:30PILOTA PARTIDAK: Olaizola I-Eulate, Olaza -
bal-Eskuderoren kontra eta Afizionatu mailan Olaizola-Mitxelena 00:00 Laiotz
Ondoren Txaranga eta Bull Dj-a gaztetxean.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1177aa IIGGAANNDDEEAA
08:00 Entzierroa. 11:00 Erraldoiak eta buruhaundiak. 12:00 BAKAILAO LEHIA -
KETA.13:00Lehiaketako emaitza. 13:30Txaranga ArratsaldeanMus Txapelke-
ta Iskibin. 18:30 UMORE ONA DANTZA TALDEAREN EMANALDIA. 22:00 Erome-
ria taldearekin dantzaldia.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1188aa AASSTTEELLEEHHEENNAA
PEÑ AREN EGUNA

12:30 Peñaren irteera. 12:30 Pilota partidak. Umeen artean eta Goizueta eta
Aranoren artean. 15:00 PEÑAREN BAZKARIA. 17:00 PEÑAREN KALEJIRA. On-
doren Lasturko zezenak. 00:00 Bukaera ekitaldia txarangarekin. Segidan
Gabezin taldearekin dantzaldia. Ondoren Txaranga Gaztetxean.
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AABBUUZZTTUUAARREENN 1144aa OOSSTTEEGGUUNNAA
17:00Haurrentzat merienda plazan. 18:00TXUPINAZOA. Jarraian haurrentzat
jokoak eta helduen arteko frontenis txapelketako finala. 19:30 Patata tortila
lehiaketa. 21:00 HERRI AFARIA. 23:00 Mus txapelketa herrikoia udaletxean.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1155aa OOSSTTIIRRAALLAA
AAMMAABBIIRRJJIINN EEGGUUNNAA

09:30 Diana. 11:30 Meza  Nagusia. 0ndoren hamaiketakoa Udalaren esku-
tik. 12:30 HAURREN INGURUTXOA plazan. 13:00 Helduen arteko pilota par-
tidak: Olazabal-Lansalot /Olano-Onsalo. 18:00Motozerra erakustaldia plazan.
19:30HERRIKO DANTZA TALDEAREN EMANALDIA. 0ndorenMusika Xabi Olaza -
balen eskutik. 23:00 Dantzaldia Xabi Olazabalekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1166aa LLAARRUUNNBBAATTAA
KKUUAADDRRIILLEENN EEGGUUNNAA

09:30 Diana. 11:00 Kalejira herrian barrena Jaiak txarangarekin. Kuadrilek
hamaiketakoa eskainiko dute. 15:00 PAE LLADA ERRAL DOIA karpan. 17:30
KUADRILEN ARTEKO JOKOAK txarangak alaiturik. 21:30 Guraso Elkarteak
 antolatutako afaria. 00:30 Dantzaldia Gabezin taldearekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1177aa IIGGAANNDDEEAA

09:30 Diana. 14:00 HERRI BAZKARIA karpan. Ondoren BERTSOLARIAK: Julio
Soto eta Aitor Mendiluze. 18:00AIZKOLARIAK plazan. 20:00HERRIKO ANTZER-
KI TALDEAREN EMANALDIA. 21:30 Bokadilo jana karpan. 23:00 Dantzaldia
Gabenara taldearekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1188aa AASSTTEELLEEHHEENNAA
UUMMEEEENN EEGGUUNNAA

09:30Diana. 11:00Haurrentzat puzgarriak plazan. 11:00 Plater tiroketa Urtea-
gan. 13:00Gazteen arteko pilota partidak plazan. 17:00Patxin eta Potxin paila-
zoen emanaldia. 18:00 Gaztetxoen arteko pilota partidak plazan. 19:00 HE -
RRIKO GAZTEEN ARTEKO HERRI KIROLAK. 21:30 BARRIKOTEA, hirugiharra eta
txisto rra. 23:00 Dantzaldia Joselu Anaiak taldearekin.
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AABBUUZZTTUUAARREENN 1144aa OOSSTTEEGGUUNNAA
BBEESSTTAA BBEEZZPPEERRAA

21:00 HERRI AFARIA. Ondotik dantzaldia akordeoilariarekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1155aa OOSSTTIIRRAALLAA
AAMMAABBIIRRJJIINN EEGGUUNNAA

10:00 Diana. 12:00 Meza. 13:00 Erreka Dantza Taldearen emanaldia. 18:00
AIZKORA APUSTUA: Erasun-Saralegi / Rekondo-Mugerza. Arra tsaldez eta
gauez dantzaldia Fidelekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1166aa LLAARRUUNNBBAATTAA
10:00 Diana. 10:00-14:00 UMEEN PARKEA. 10:30Mus txapelketa. 16:00Mus
txapelketako finalerdiak eta finala. 17:00 Ines Bengoa ipuin kontalaria. 18:00
Umeen jokoak. 19:30 HERRI KIROLAK. Arratsaldez eta gauez dantzaldia Aur -
tizko Oihana eta Oihana trikitilariekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1177aa IIGGAANNDDEEAA
10:00 Diana. 12:00 AIZKORA APUSTUA, Nafarroako 3. mailako finala. 18:00
Pilota partidak. Arratsaldez eta gauez dantzaldia Fidelekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1188aa AASSTTEELLEEHHEENNAA
10:00 Diana. 14:00 HERRI BAZKARIA Joxe Angel akordeoilariarekin (herriko
jubilatuek dohainik). Ondotik ERRAMUN MARTIKORENAren saioa. 22:00 arte
dantzaldia Joxe Angelekin.
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Sei urtez, herritik aparte egon ondotik,  berriro
ere sorterrirat itzultzea erabaki zuen Bea trizek
«ez naiz egoten ahal nire herritik urrun».
Zugarramurdin kabia osatu eta aldi berean,
familiako usa dioei segida eman nahian dabil.
Zikiro erre tzailea zuen aitatxi eta bera duela
bi urte hasi zen ikasten «Argentinatik eka -
rri zuen nire aitatxik zikiroa modu hone-
tara erretzeko ohitura eta bere bidetik se-
gi nahi nuen, familian bertze inork ez zue-
lako egin. Ez dut lanbidetzat hartuko, baina
etxean, lagunekin afari edo bazkari polit
bat egiteko ederra da nola egiten den
ikastea. Etorki zunean nire semeari ere era -
kutsi nahiko nioke, ohitura honek segida
izan dezan». Beñardo eta Txo min ditu irakasle,
«Txominek gainera, nire aitatxirekin ikasi
zuen zikiroa erretzen. Begiratzen dut aunitz nola egiten duten eta galdetzen diet au-
nitz, pixka bat nardagarria naiz» dio irriz. Haragiari punttua hartzeko sekreturik baden
galdetuta, «ez dakit deus» erantzun digu, «ez naute erran,  oraino sobera gutti izan naiz
suan sekretuak jakiteko baina jakinen ditut egunen batean». Ez dakigu ordea, erretzai -
le onenen gisara, sekretua isilpean gorde tzeko aitzakiak ez ote dizkigun erran. 
Goizean goiz hasten dira zikiroa prestatzen, 08:00ak inguruan lezean elkartuta. Azken bi
urtetan Zugarramurdin zikiro erretzaile aritu den emakume bakarra izan da Beatriz «hagitz
gustura aritu naiz, elegante» baina aurtengoan kale eginen du. Bertze hitzordu bat du
abuztu erdialdean «haurdun nago eta haurra etorriko da normalki abuztuaren 11n,
zikiroa 18an  izaten dugu». Hori bai, berehala gaineratu du pentsatzen duela «heldu den
urtekoz bueltatuko» dela zikiroa prestatzera.
Bestalaria dela aitortu digu eta abuztuaren 14tik 18ra bitarte egun bakar batean ere hutsik
egiten ez zuen horietakoa izan da «orain arte nahi nuena egiten nuen. Aspertzen nintze-
larik etxe rat gan eta bertzela lasai ibili. Goizetan jeiki, gosaldu.. goiti beheiti ibili la-
guntza behar bazen lagunduz». Badaki aurtengoak «desberdinak izanen direla» besta
eta haur jaio berri bat ez baitira oso ongi lotzen.
«Musika, dantzatzea, lagunekin gustura egotea maite» duela azaldu digu. Bestetako
egun eta ekitaldirik gustukoenez galdetuta berriz «bestatik dena», ezin duela bakarra auke -
ratu erantzun digu. Plaza giroa dena den, ostatukoa baino nahiago du  «orain artean, plazan
ibiltzen nintzen, ez nintzen ostatuetarat sartzen, dantzaldian dantzan gozatzen dut».
Musika entzun orduko, «gaten zaizkit zangoak bakarrik, berdin du zein erritmotan, ezin
dut geldirik egon» aipatu digu. 
Kantuz aritzea ere maite du, «ttikitatik gurasoen etxean ohitura izan dugu, aita eta amak
ere maite dute aunitz». Mota guztietako musika du gustuko «momentu bakoitzak badu
egokia den musika». Orain bere etxean ere ez da kanturik falta, «senarrak mariatxiak
abesten ditu, eztei bidaian Mexikon egon ginen eta ezkondu ginenean ere mariatxiz

jantzia agertu zen bera». 
Bestazale eta zikiro erretzailea
izatea badirudi odolean daraman
kontua dela, hortaz, «ikusi be-
harko da ttikia ere hala irteten den
«ez dago jakiterik oraindik,
baina  espero dut baietz, ona
da horrela izatea». 
Zorte on Bea eta guztia ongi irten
dadila!

Beatriz PERY BALLARENA  |  Zugarramurdiko gaztea

«Aitatxik egiten zuen bezala
zikiroa erretzen ikasi nahi dut
ohiturak segida izan dezan»

Beatriz Pery Ballarena.



AABBUUZZTTUUAARREENN 1144aa OORRTTZZEEGGUUNNAA
10:00 Besta hasierako SUZIRIA eta EZKIL JOALDIA. Ondotik eskea herrian
barna Carles eta Xabi musikariekin. Ondotik pintxo-bazkaria Herriko Etxean
eskean ibili direnentzat. 16:00 Haurren jokoak frontoian. 22:30 Piperrada eta
Saharako kantarien emanaldia plazan. 23:00 JOKO BESTA PLAZAN. Sara, Ur-
dazubi eta Zugarramurdiko taldeen artean. Arratsaldez-gauez dantzaldia
TRAKETS taldearekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1155aa OORRTTZZIIRRAALLAA
12:00 Meza nagusia. Ondotik Herriko eta Sarako DANTZARIEN EMANALDIA
plazan. Ondotik APERITIFA Herriko Etxeak eskainita. 17:30 Herriko Pala
txapelketaren finala. OndotikHerriko eta Sarako dantzarien emanaldia plazan.
Arratsaldez-gauez dantzaldia Oharkabe taldearekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1166aa LLAARRUUNNBBAATTAA
12:00 Gorriti eta bere animaliak: basurdeak, oilarrak, pottokak...16:30 Hau -
rren jokoak frontoian eta aparra.17:00 BERTSO-POTEOA herriko ostatuetan
barna Maialen Lujanbio, Amets Arzallus eta Sarako txarangarekin. 18:30 He -
rri kirolak plazan. Arratsaldez-gauez dantzaldia Joselu Anaiak taldearekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1177aa IIGGAANNDDEEAA
10:00 Plater tiroketa Urbian. 12:00 Giganteak eta buruhaundiak eskualdeko
trikitilariek alaiturik. 12:00 Meza. 14:00 BAZKARIA Azketan. 16:00 Zikiroko
pipe rrak eta tipula prestatzen hasiko dira Akelarrenean. 17:30 AHATE JOKOA
Urruñako Herburu txarangak alaiturik. 19:30-22:00 Dantzaldia Kiki Bordatxo
eta Ilazki eta bere taldearekin. 22:30 VALENTZIATIK ekarritako SORPRESA.
Gauez dantzaldia DJ-arekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1188aa AASSTTEELLEEHHEENNAA
08:00 Zikiroa prestatzen hasiko dira lezean. 12:00 APERITIFA herriko osta -
tuetan barna Urruñako Herburu txaranga, Los Incansables Txaranga eta Bai -
gorriko gaiteroekin. 14:30 ZIKIRO JATEA lezean, Gaitero eta txarangarekin.
19:00 Larraindantza eta muxikoak plazan gaiteroek eta txarangak eskainita.
Arra tsalde eta gauez dantzaldia Jalisko Bandekin. Ondotik “Gaixoa ni”.
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AABBUUZZTTUUAARREENN 2222aa OORRTTZZIIRRAALLAA
BBEEZZPPEERRAA

10:00HAURREN JOKOAK. 11:00gosaria. 12:00TXUPINAZOeta EZKIL jotzea
bestei hasiera emateko. Ondoren herriko gazteak etxez etxe ibiliko dira
trikitilariek lagunduta. 18:00 TXOKOLATADA herriko plazan. 21:00 Zopak
herriko ostatuan. 00:00 Gaupasa Aierrik taldearekin. 

AABBUUZZTTUUAARREENN 2233aa LLAARRUUNNBBAATTAA
SSAANN FFEELLIIPPEE BBEENNIIZZIIOO

08:00 Aurorak. 11:00 Meza Nagusia. Ondoren luntxa Herriko Ostatuan.
11:30-13:30 Haurrentzako koltxonetak, zezen mekanikoa eta tailerrak
Jokulandiaren eskutik. 14:00 GAZTE BAZKARIA. 16:00-19:00 Haurrentza-
ko koltxonetak, zezen mekanikoa eta tailerrak Jokulandiaren eskutik. 19:00-
22:00Dantzaldia Txingudi Dj-arekin. 22:00 Patata tortilla txapelketa. 23:00
Gaupasa Txingudi Dj-arekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 2244aa IIGGAANNDDEEAA
11:00 Erraldoiak eta buruandiak. 18:00 HERRI KIROLAK herriko gazteen
arteko desafioa. Arratsalde eta gauez dantzaldia Irune eta Itxasorekin
 eskutik.

AABBUUZZTTUUAARREENN 2255aa AASSTTEELLEEHHEENNAA
10:00Plater tiroketa. 14:00ZIKIRO JATEAbertsolariekin alaitua. Arra tsalde
eta gauez dantzaldia Agerralde akordeoilariaren eskutik. Azkenik Gaixo
ni eta Agerralderekin kalejira
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AABBUUZZTTUUAARREENN 2277aa AASSTTEEAAZZKKEENNAA
BBEEZZPPEERRAA

20:00Herriko Etxetik SUZIRIA bestei hasiera emateko. OndotikMusikariek
herriko kaleak alaituko dituzte. Ondotik ZOPAK banatuko dituzte. 00:00
Dantzaldia Tirri Tery-ren eskutik.

AABBUUZZTTUUAARREENN 2288aa OORRTTZZEEGGUUNNAA
AAGGUUSSTTIINN DDOONNEEAARREENN EEGGUUNNAA

07:00 Aurorak. 09:00 Gosaria herriko plazan. 10:00 Diana herriko txistu-
lariekin. 11:30Meza Nagusia Ondotik LUNTX HERRIKOIA, Kuku Elkartean.
Arra tsaldez eta gauez Dantzaldia Gaubela taldearekin

AABBUUZZTTUUAARREENN 2299aa OORRTTZZIIRRAALLAA
HHEERRRRIIKKOOEENN EEGGUUNNAA

10:00Diana herriko akordeoilarien eskutik. 14:00ZIKIRO-JATEA.  Arratsaldez
eta gauez dantzaldia Txingudi Dj-aren eskutik

AABBUUZZTTUUAARREENN 3300aa LLAARRUUNNBBAATTAA
10:00 Diana herriko trikitilariekin. Arratsaldez eta gauez dantzaldia Triki-
dantz taldearekin

AABBUUZZTTUUAARREENN 3311aa IIGGAANNDDEEAA
10:00Diana herriko gaiteroekin. Arratsaldez kantaldia Elizagoien ahizpen
eskutik.

IIRRAAIILLAARREENN 88aa AASSTTEELLEEHHEENNAA
SSAANNTTAA LLEEOOKKAADDIIAA EEGGUUNNAA

** OHARRA: Aldizkaria inprentara bidali zenean, egitaraua osatzekoa
zegoen, beraz hau ez da Legasako bestetako egitarau definitiboa
aurrerapen bat baizik.
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AABBUUZZTTUUAARREENN 1144aa OORRTTZZEEGGUUNNAA
BBEEZZPPEERRAA

20:00 SU-ZIRIAK eta ezkil jotzea. El encierro txaranga herrien barna. 21:00
BAZTAN ZOPAK Jokin eta Mirentxu eta El Enierro txarangak alaiturik. 00:30
Gaupasa Boston Jai taldearekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1155aa OORRTTZZIIRRAALLEE
AAMMAABBIIRRJJIINN EEGGUUNNAA

10:00 BAZTAN BIDASOAKO XII. ARDI ERASKUSKETA eta LEHIAKETA, ardi-gas-
na lehiaketa eta artisauen erakusketa, Maialen eta Leire trikitilariek alaiturik.
11:00 Meza nagusia. Ondotik Gaztelu taldearen emanaldia elizan. 12:00 He -
rriko txistulariak herrian barna. 13:00 Mutildantzak eta hamaiketakoa. 17:00
Artzain zakurren desfilea trikitilariek alaiturik. 17:30 XXXIX. ARTZAIN ZAKUR
LEHIA KETA eta Patxi Etxeberriaren X. Memoriala. 20:00 Lasto goratzea eta
sokatira exibizioa. 21:20 Muxikoak, mutildantzak eta gaita. 23:00 Dantzaldia
Frantziskorekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1166aa LLAARRUUNNBBAATTAA
GGAAZZTTEEEENN EEGGUUNNAA

11:00 Haurren esku-pilota finalak. 12:00Mus zimizte Santxonian. 12:30 Hau-
rren jokoak plazan. 14:00Haurren bazkaria elkartean. 14:00GAZTEEN BAZKARI
autogestionatua Mertxeden.16:00 Karrak eta puzgarriak, frontoian.19:00Txo -
kolatada elkartean. 21:00 Muxikoak Gaztelu ostatuan. 23:00 Kontzertua Estu
& Larri eta gaupasa Trakets taldearekin. 06:00 Zinger jatea Monumentuan.

AABBUUZZTTUUAARREENN 1177aa IIGGAANNDDEEAA
12:00 Herriko xixtulariak herrian barna. 12:00 Esku pilota partidek. 17:00 Itsa -
suko dantzariak. 18:30 Aire ahizpen kantaldia. 20:30 Mutildantzak eta gaita.
21:30 ZARDIN ETA ZIZTOR JATEA plazan eta ondotik txokolatada Santxonian.
22:00 Hauspolariak taldearen emanaldia. 
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AABBUUZZTTUUAARREENN 1188aa AASSTTEELLEEHHEENNAA
ZZIIKKIIRROO JJAATTEE EEGGUUNNAA

12:00 Herritarren arteko pala txapelketako finala. 13:00 Boneta jaurtiketa eta
herriko txistulariak. 14:00 ZIKIRO JATEA Kristian eta Sebastianek alaiturik. On-
dotik Dantzaldia. 21:00 Mutildantzak, muxikoak eta gaita. 22:00 Tirri & Tery
DJ, bestak dantzak akitzeko.

Artzaintza gustuko dutenek, ezin izanen dute galdu abuztuaren 15eko hi tzordua.
Ardi eta artisauen erakusketa ederra izanen dute esperoan eta baita sona handiko txa -
pelketak ere. Baztan, Urdazubi, Zugarramurdi, Malerreka eta Bortzirietako artzain eta
gasnagileek beren eguneroko lanaren zati bat jarriko dute ikusgai.

Goizean, izanen da XII.  ardi lehiaketa eta ohikoa denez, buru beltzadun ardiak eta
buru gorridun ardi latxak aurkeztu ahalko dira. Sail bakoitzean adinaren arabera bana-
keta eginen dute eta lau buru hoberenek dirusaria eskuratuko dute.  Horretaz gain, ar-
di-gasna lehiaketa ere goizean jokatuko dute. Epaimahaiaren ustetan hiru gazta ho-
berenek, garaikur bana lortuko dute eta 80, 60 eta 40 euroko dirusaria hurrenez hu -
rren.

Arratsaldean berriz, Artzain txakur txapelketaren txanda izanen da. Nazioarte maila-
ko txapelketa da, XXXIX. edizioa da aurtengoa, Patxi Etxeberriaren X.memoriala eta
Euskal Herri osoko artzainak etorriko dira. 

Txapelketak hiru proba baztergarri ditu, eta horietan zakurren abilidadea ez ezik,obe-
dientzia ere neurtzen da. Lehenengo proban, gehienez ere 3 minututan, eta ardirik ga-
be, zakurrak zirkuitu bati itzulia emanen dio. Egin beharreko bigarren ariketan, ardiak
hartu eta artzainaren ondora bildu beharko ditu 6 minututan,tartean ateka batetik pa-
satuz eta egin beharreko azken lana, ardiak hesi baten barnera sartu eta ateri behar-
ko ditu, gehienez ere 9 minututan. Ariketa guztiak hobekien eginen dituena irtengo da
 garaile.

XXXIX. ARTZAIN ZAKUR TXAPELKETA |  ABUZTUAREN 15EAN

Artzaintzaren bueltan osatzen den
egun osoko besta

ARGAZKIAK: IXABEL ALEMAN
Joan den urteko Artzain Zakur Txapelketa.
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«Haur Hezkuntza ikasten dabilen Lekarozko
gazte bat naiz, alaia eta solasturia». Halaxe
aur keztu digu Ainhoa Astizek bere burua, eta
gaine ratu digunez, «familiaz gain, eskubaloia,
trikiti xa eta lagun arteko juergak»omen dira 
bere bi zitzako «oinarri». Parranden artean, he -
rri  ko bestetan egiten dituenak ere ez ditu al de
ba tera uzteko, eta aurtengoak ere ate joka
daude nez, seguraski buruan ibiliko ditu. Onartu 
digu, Gazte Eguna duela maiteena, «gazteak
elkar tu eta giro polita sortzen delako» eta
ekitaldien artean, berriz, herri bazkaria aukeratu 
du. Halere, «egun guztiek bere xarma» dutenez,
denak aprobetxatzen ditu: «bezpera denok 
gogo aunitzekin hartzen dugu, lehenbiziko
eguna delako eta herri koak bakarrik gaudelako. Ortzirale eta larunbatean, aldiz, jende
dezente gehiago ibiltzen da eta horiek ere egun politak izaten dira. Normalki, egun indar -
tsue na larunbata izaten da eta aurten Gazte Egunarekin tokatu da. San Bartolome Eguna 
familiarekin pasatu ohi dut eta indarrak hartzeko eguna da, astelehenean herri bazkaria
delako. Herri bazkariak  xarma berezia du, besta egiteko indarrak ematen dizkizu, eta
egun zoragarria izaten da». Eguneko eta gaueko giroaren artean, kontatu digunez, «herriko
bestetan bai egunekoa eta bai gauekoa ere gustatzen zaizkit», baina orokorrean, «egunez
diren bestak nahiago ditut, eta eguraldi onarekin badira hobe». Gainerakoan, he rri ko beste-
tan «lanean, kanpoan edota gurekin egon ezin diren hainbaten» falta somatzen du, eta be-
hin eskatzen hasita, «ziurtatutako eguraldi ona» ere bai. Bestek ba omen dute sobe ran ere
zerbait eta umoretsu eman digu bere iritzia: «bestondoa eta petardoak».  Baina bestondoaren
kontra behinik behin badu erre medioa: «jaten eta edaten segitu». Inor Lekarozko bestetara
hurbiltzekotan baldin bada, hona hemen Ainhoaren gomendioa: «besta xumeak baina aldi
berean  politak dira, denak ongi etorriak izanen dira eta etorriz gero, ez dira damutuko». 

Ainhoa ASTIZ  |  Lekarozko gaztea

«Besta xumeak baina aldi berean
politak dira, etortzen dena ez da
da damutuko»

Ainhoa Astiz.
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AABBUUZZTTUUAARREENN 2211aa OORRTTZZEEGGUUNNAA
20:00 TXUPINAZOA. 21:30 Gaita eta mutildantzak. 22:00 BAZTAN ZOPAK her-
riko elkarte eta ostatuen. 00:00 Dantzaldia Salaberri akordeoilariarekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 2222aa OORRTTZZIILLEERRIIAA
10:00 Diana. Goiz-arratsaldez haurrentzako PUZGARRI ETA JOKUAK. 11:00
Haurren jokuek. 14:00 HAURREN BAZKARIE herriko elkartean. 18:00 MUS
TXAPELKETA. 19:00 Txokolatada. 19:30 Haurren mozorro lehiaketa triki pan-
dero doinuekin. 21:30 Gaita eta mutil dantzak. 23:30 KONTZERTUAK: Eztan-
da batukada, Kalera!, Zutik dirau, El adhesivo.

AABBUUZZTTUUAARREENN 2233aa LLAAUUNNBBEETTAA
10:00 Argi soinuek. 14:00 GAZTEEN BAZKARIE triki pandero soinuekin. 18:00
GAZTEEN JOKUAK. 20:00 Dantzaldia Trikidantz taldearekin. 21:30 Gaita eta
mutil dantzak.00:00 dantzaldia Trikidantz taldearekin.Gaupasa Tirri&Teri Dj-
arekin.

AABBUUZZTTUUAARREENN 2244aa IIGGEENNDDIIAA
10:00 Diana.12:00 Meza Nagusia. 13:00 HERRIKO DANTZARIAK eta Ondotik
luntxa. 18:30MARIATXIAK (Legate elkartearen eskutik). 20:00 Hauspolariekin
dantzaldia. 21:30 Gaita eta mutil dantzak. 23:00 Hauspolariekin dantzaldia.
Goiz-arratsaldez HAURRENTZAKO PUZGARRI ETA JOKUAK.

AABBUUZZTTUUAARREENN 2255aa AASSTTEELLEEHHEENNAA
10:00 Diana. 11:30 Haur eta zaharrak futbol partida. 14:30 HERRI BAZKARIA
triki pandero doinuekin. 19:30 dantzaldia Aierrik taldearekin. 21:30 Gaita eta
mutil dantzak. 23:30 dantzaldia Aierrik taldearekin eta Gaixoa ni
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ZERBITZUAK
denetarik

Neurologian espezia-
lizatua den fisiotera-
peuta eskaintzen da
etxez-etxekotratamen-
duakegiteko: ictus,par-
kinsona, errehabilita-
zioa, alzheimerra...
�659 408555.

LANA
eskaintzak

BERA. Jatetxe batean
asteburuetarako espe-
rientzia duen sukaldaria
behar da. Euskara eta
frantsesa dakizkien zer-
bitzariaerebeharda,es-
perientziarekin. �948
631658 / 650 981950.

LANA
eskariak

25 urteko Doneztebe-
ko neska euskaldun
bat dendetan depen-
dienta, adinekopertso-
nak zaintzen, etxeak
garbitzen,zerbitzari, su-
kaldari laguntzaile edo
administrari bezala la-
neanaritzekoprestMa-
lerrekaetaBaztanalde-
an.Kotxepropioarekin.
�649 901395.
Emakumearduratsua
lanerakoprest:sukalda-
ri laguntzaile, haurrak
eta adinekoak zaintze-
ko,garbiketa lanak,os-
pitaletakozaintzak, tra-
mite eta mediku kon-
tsultetara joan-etorriak
egiteko...�677595817.
Bulegoko lanetanespe-
rientzi haundiaeta fran-
tses arrunta hitz egiten
duenemakumea lanbi-

gailuaetaberogailuare-
kin. Logela bat, sukal-
de-egongela, komuna
eta trastelekuarekin.
74.000 euro. � 626
463576.
ORONOZ-MUGAIRI.
Etxe berria eta oso ar-
gitsua salgai urbaniza-
ziopribatuan, igerilekua-
rekin,padelekopistare-
kin, frontoiarekin eta lo-
rategi komunitarioekin.
Egongela sukalde ede-
rra, logelabat, komuna,
trastelekua eta garajea.
Igogailua eta berogailu
instalazioa. 79.000 eu-
ro. �661 898970.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

LESAKA. Apartamen-

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

DONEZTEBE. Pisua
errentan hartu nahi da.
3 logela eta igogailua-
rekin. Mobleztatua. To-
ki lasaian.�600643460.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

BORTZIRIAKEDOIN-
GURUANpertsonaba-
tek gela bat errentan
hartu nahi du. �608
174157.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LESAKA.Eltzetakopla-
zan lur azpiko garajea
salgai. �646 774117.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

LEITZA. Etxebizitza fa-
miliar bat egin daiteke-
en lur eremua salgai.
�685 981961.

tua errentan emateko
irailaren 15etik aurrera
astelehenetik ortzirale-
ra.2 logelabakoitzabe-
re komunarekin, sukal-
dea eta egongela. Tele-
bista. Kotxea behar da.
Herritik 2 KM. �678
855056.
BERA.Eztegarapasea-
lekuan pisua errentan
emateko. 3 logela, su-
kaldea,egogela,komu-
naeta terrazarekin.De-
na mobleztatua. �697
322391.
ORONOZ-MUGAIRI.
Etxeberriaetaosoargi-
tsua errentan emateko,
urbanizazio pribatuan,
igerilekuarekin,padele-
ko pistarekin, frontoia-
rekineta lorategi komu-
nitarioekin. Egongela
sukalde ederra, logela
bat, komuna, trastele-
kuaetagarajea. Igogai-
lua eta berogailu insta-
lazioa. Errenta 325 eu-
ro. �661 898970.

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Etxebizitza salgai, mo-
bleztatua dago. Bero-
gailua, igogailua eta
trastelekuarekin.16mi-
lioiPta/100.000€.�948
585036.

ERATSUN. Hiru borda
salgai, lur eremuarekin.
�943 217817.

ARESO.Sastizarbase-
rria salgai, 25.000m2ko
lur eremuakin. �649
707584.

LEITZA. Amazabal ka-
lean pisua eta bajera
salgai. 3 logela, sukal-
dea, komuna eta egon-
gela. Igogailuarekin.
90.000euro.Osoauke-
ra ona. �660 856246 /
634 406302.
ORONOZ-MUGAIRI.
Apartamenduberriasal-
gai, mobleztatua, igo-

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

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

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

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

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

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

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

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

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 48 € (=)

Zerri gizena
1,470 € kiloa. (-0,010)

Zerramak:
0,760 € Kg/bizirik. (-0,010)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,22
1.koa 4,02
2.koa 3,84
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,32
1.koa 4,06
2.koa 3,89

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 120,00
idixkoak 238,00

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00
idixkoak 160,00
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 6,30/6,90
8-10 kilokoak: 5,10/5,80

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(uztailaren 11tik 18ra bitarteko prezioak)
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la. Edozein lanetarako
prest. �687 832844.
LESAKA edo BERAn
lan egiteko mutil bat
prestdago.Lorategiak,
belagi garbiketak edo
mendiko lanak. Bertze
lanakerebai.Esperien-
tziarekin.�637134755/
948 627541.

MOTORRAK
salgai

2009.urtekoSeatIbiza
salgai. Diesela. 67.300
KM. Mp3 eta aire giro-
tuarekin. 4.000 euro.
�627 395245.

Seat Cordoba cupra
salgai, 1.8T,20v,156cv,
2002koa, 122.000 KM,
beltza, 2 atekoa, filtro-
ak eta olioak aldatu be-
rriak,bujiaberriak,4gur-
pilberriak, radiocdmp3,
kanpotik raspazoak di-
tu, mekanikoki oso on-
dodago.3.500eurone-
goziagarr iak. �657
707538.
ARANTZA. Seat Ibiza
1.9 TDI salgai. Hagitz
egoera onean. �661
735046.

MOTORRAK
tailerrak

DENETARIK
salerosketak

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xe-
hetua. �659 867287/
699 461394.
ORONOZ. Egurra xe-
hetuasalgai. Pagoaeta
haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

Audi A4 autoaren llan-
tak salgai, kubierta eta
guzti. R16 / 225 mota-

koak.300euronegozia-
garriak.Kubiertakegoe-
ra ezin hobean. Deitu
konpromisorik gabe.
�606 320038.
Larungo harria opari
emateko, pareta zahar
bateandagoena.Garrioa
norberaren esku. �626
774582.
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,37€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

Aunitz urtez
ENERITZ!
Abuztuaren
13an urteak
beteko dituelako
25 tiraldi belarri-
tik lankideen
partetik. Ongi
pasa eguna!

Berako ENAITZ eta JUNE ERKIZIA

LASAGAk 8 eta 5 urte beteko dituzte
abuztuaren 18an eta 22an. Zorio-
nak eta muxu bana familia guztia-
ren partetik.

Leitzako NEUZA

LEITE PERURENAk
urteak bete ditu
uztailaren 22an.
Zorionak printze-
xita Bordaberriko
familiaren eta
bereziki zure pi-
txurriren partetik.

Lesakako ORTI AROTZENA PORTUk
10 urte beteko ditu abuztuaren
16an. Zorionak eta hamarna muxu
haundi hainbertze maite zaituzten
Lexuri arreba eta Elorri eta Aiert
anaien partetik.

Uztailak 31 aietu ziu
ta Arantzako IKERrek 2 urte beteko ttiu
korri, korri
belarritik titu behar baitiu
ta muxu potolo asko man nahi baittiu.

Zorionak zure
zazpigarren
urtebetetzean.
Muxu haundi
bat pitufito!

ORTI AROTZENA

PORTU lesaka-
rrak 10 urte be-
teko ditu abuz-
tuaren 16an.
Aunitz urtez eta
muxu haundi
bat familia oso-
aren partetik.

Zorionak OIHAN

zure zazpiga-
rren urtebete-
tzean. Ongi
pasa pitufito.
Muxu haundi
bat.

ATTONA MANOLOk urteak beteko
ditu abuztuaren 29an. Kamioia
gidatzen ikasteko berandu ailegatu
garenez, orain baratzeko
sekretuak erakutsi. Gu erne-erne
egonen gara.

Zorionak ATTONA MANOLO eta muxu
haundi bat eta 65 belarri tiraldi
Orti, Lexuri, Elorri, Aiert eta Jare
biloben partetik.

AUZA IPARRAGIRRE ITURZAETAk
urteak bete ditu uztailaren 31n.
Aunitz urtez! Muxu potolo-potoloa
etxeko guzien partetik!

Berako AMATXI

BITTORIk urteak
beteko ditu abuz-
tuaren 25ean.
Muxu haundi bat
familia guztiaren
eta bereziki Na-
hia eta Ekainen
partetik. Zorionak!

Zubietako HEGOIk urteak beteko
ditu abuztuaren 11n. Besarkada
eta muxu haundi bat atta, ama,
atautxi, amatxi, izeba-osaba eta
bereziki Luaia arreba eta Eñaut
lehengusuaren partetik. Txokolate
goxoa prestatu!

Zubietako HEGOI FAGOAGA BABAZEk
abuztuaren 11n 5 urte beteko ditu.
Zorionak eta muxu haundi bat
Aurtizko familia guztiaren partetik,
bereziki Leianeren partetik.
Berendu goxoa prestatu.
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