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‘KARMEN ETXALARKOA’ PASTORALA

Amodioa euskaratik eta euskaran
Ehun lagunetik goiti igoko dira oholtza gainera irailaren 16an eta 17an Etxalarren, Prosper Merimeeren Carmen eleberrian 
oinarritutako Karmen Etxalarkoa pastorala eskaintzera. Gerardo Mungiak idatzi du gidoia, eta Pantxika Urruty ari da zu-
zendari lanetan. Hilabetetako lanaren emaitza izanen da ikusgai, herri osoaren elkarlana, eta bide batez, Karmen berriz ere 
bere sorterrira bueltan ekarriko duena. ERREPORTAJEA ➜ 3-5
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Ehun lagundik goiti igoko dira
oholtza gainera, Prosper
Merimeeren Carmen nobelan
oinarritutako Karmen Etxalarkoa
pastorala eskaintzera. Gerardo
Mungiak idatzi du gidoia eta

Pantxika Urruty ari da zuzendari
lanetan. Hilabetetako lanaren
emaitza izanen da ikusgai. Herri
osoaren elkarlana izanen da,
Karmen berriro ere Etxalarrera
bueltan ekarriko duena.

Eneritz IRAOLA
Guti ziren Etxalarren

Karmenen berri zute-
nak.Aregutiagopasto-
ralbatzerzenongiazal-
tzeko gai zirenak. Bai-
na erronkari baietz
erranziotenetik,ongier-
rotu dira Karmen Etxa-
larkoaren istorioa eta
pastorala herrian.
Gerardo Mungiak,

KarmenEtxalarkoapas-
torala sortu zuenean,
Karmen protagonista-
ren jatorrizko herrian
obragaratzea ideiaona

izan zitekeela pentsatu
zuen. Orduan egin zion
eskaintzaEtxalarkohe-
rriari eta hasierako za-
lantzakgaindituta,etxa-
lartarrak animatu egin
ziren. Pantxika Urruty
pastoral zuzendaria gi-
dari zutela abentura
handi honi eman zioten
hasiera.

ILUSIOA LEHENGAI
Pantxika Urrutyk

azaldu duenez, lehen-
dabiziko lana etxalar-
tarrei pastoral bat zer

den azaltzea izan zen:
«Antzinako antzezlan
mota bat da, Zuberoan
arras ezaguna dena.
Kantuak,musikak,dan-
tzakbategitenduteber-
tan...».Hutsetikhasiba-
zirenere,«gauregunus-
te dut herrian pastoral
hitza sartu dela eta ari-
zale guztiek eta baita
ondoan diren guztiek
erebadakitepastoralak
zer nahi duen erran».
Etaezhoribakarrik,Ge-
rardoMungiakgainera-
tuduenez, zeresanaere

KULTURA � PASTORALA

Karmen Etxalarkoa
sorterrira dator bueltan
Irailaren 16 eta 17an eskainiko dute pastorala

ematen ari da Karme-
nen istorioa: «herrita-
rren artean galderak ari
dirasortzen.EaKarmen
benetan Etxalarren jaio
eta obran ageri den be-
zala buhameek Anda-
luziara eraman zuten.
Guztia Jose engaina-
tzekoKarmenekasma-
tutakogezurbatotezen.
Prosper Merimeek ele-
berria idatzizueneanbe-
netako istorio bat kon-
tatu ote zuen... horren
guztiaren inguruan ba-
da argitu gabeko mis-
terio bat».

ETXALAR ETA BAZTAN
ELKARLANEAN
Gerardok, Karmen

Etxalarkoa pastorala
egiteko orduan prota-
gonistaren jatorria kon-
tuan eduki zuen, eta
egokia ikusi zuen obra-
ren bertze protagonis-
ta baztandarra izanik,
baztandar batek bete-
tzea paper hori. Jose-
ren papera eginen zue-
narenbilahasizenobra-
ren egilea eta azke-
nean Miel Joxe Ariztia
baztandarra izanzenJo-
seren papera betetze-
ko aukeratua eta Kar-
menenpaperabetetze-

Pastoralean taula gainean ariko diren arizaleak, zuzendaria eta obraren idazlea.

OBRAREN IDAZLEA

«Karmen eta Joseren arte-
ko amodioa euskaratik eta
euskaran izan zen:
euskara izan baitzen haien
arteko ezagutza bidea».

Gerardo Mungia

ZUZENDARIA

«Pastoralak badu bertze
funtzio bat, herria elkar-
tzea eta elkarlan baten
egitea. Lan kolektibo
erraldoia ari da sortzen».

Pantxika URRUTY
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ko MirenOlaetxeaEtxa-
lartarra. Honekin eta
AmaiurkoGazteluabes-
batzarenparte-hartzea-
rekin EtxalaretaBaztan
ere lotzea lortu du pas-
toralak.

PASTORAL KLASIKO
BATEN EGITURA
Ohiko egitura duen

pastorala da Karmen
Etxalarkoa.Kasuhone-
tan, baina, pertsonaia
historikoa izanbeharre-
an, fikziozkopertsonaia
da pastoralari haria
emanen diona, «ez du-
gu momentuz Karmen
Etxalarkoari buruzko
erreferentzia historiko
zehatzik topatu». Hego
Euskal Herrian eginen
den mota honetako bi-
garren ikuskizuna iza-
nen da Etxalarkoa eta
euskarahutseaneskai-
nikodute,obraren jarrai-
penaegiteko liburuxkak
gaztelaniazeta frantse-
sez ere egonen diren
arren. Obraren egilea-
rentzatgarrantzitsuada
pastorala euskaraz iza-
tea «orain artean Car-
men eleberrian oinarri-
tutaegin izandirenema-
naldi eta opera guztiek
ez dute hizkuntza kon-
tuan hartu. Karmen eta
Joseren arteko maita-
sun istorioa euskaratik
eta euskaran izan zen:

euskara izan baitzen
haien arteko ezagutza
bidea.Beharrezkoazen
euskarari dagokion ga-
rrantzia ematea».

AMODIO TRAGIKOA
Karmen eta Joseren

arteko erlazioa da pas-
toralaren oinarria. Kar-
menen nortasun gogo-
rra, Jose jeloskorraren
noraeza... sentimendu
aunitznahastendirapas-
toralean: «Jose baz-
tandarradaetahasieran
militar ohi bezala ager-
tzen bada ere, azkene-
an desertore eta
hiltzaile
bihurtzen
da.

Karmen,
berriz, Etxa-
larren sortua da;
emakume ederra, bo-
hemioa, ijitoa eta bere
askatasuna eta inde-
pendentzia denen gai-
netik defendatzen di-
tuena».Sentimenduho-
riek guztiak nola azal-
du ikastea izan da pro-
tagonisten ustez lanik
nekezena: «pastorale-
tansentimenduakezdi-
ra ohiko antzerkietan
bezala adierazten, kei-
nuek, mugimenduek ez
duteindarrik.Emozioho-
riekguztiakahotsarenbi-
dezsoilikadieraztenika-
sibeharizandugu.Hase-
rrea, maitasuna, poza,
esperantza...».

SEI ARIZALE TALDE
OHOLTZAN
Karmen eta Josere-

kin batera, sei arizale
edopertsonaia taldeari-
ko dira oholtza gaine-
an:dragoiakedosolda-
duak; buhameak, ziga-
rreta-egileak; kontra-
bandistak,bidelapurrak
edo trabukoak; turkan-
dereak edo ostalersak,
emakume andaluziar
atrebituak; eta fraileak.
Arizale zerrenda luzea
da eta horiek antzezte-
ko ia herri osoaren be-

harra izan dute: «haur,
gazte,helduak... aurrez
esperientziazutenaketa
sekula antzeko ezertan
arituezdirenak...denak
bildu ditu pastoralak».
Oholtza gainean ari-

ko direnez gain, itza-
lean lanean aritu dire-
nakereazpimarratuna-
hi izan ditu Pantxikak:
«jostunak,makilaegile-
ak, sukaldariak, komu-
nikazio eta publizitate-
az arduratu direnak...
jende anitzek lan han-
dia egin du». Argi du
pastoralaren zuzenda-
riak: «pastoralak badu

bertze funtzio bat, he-
rria elkartzea eta elkar-
lan baten egitea. Lan
kolektibo erraldoia ari
da sortzen». Orain ar-
teanegindituztenentse-
guedomustrakaoroko-
rretan nabari du hori:
«herri hau harrotzen ari
da. Giro berezia sortu
da. Une hunkigarriak,
indartsuak bizi izan di-
tugu eta segur naiz
emaitza ikusgarri eder
bat izanen dela».

DANTZEN GARRANTZIA
Dantzek ere garran-
tzia handia izanen

dutepastora-
lean.

Satanen
etaenparauendan-

tzak egiteaz arduratu-
kodira EtxalarkoAndre
Mari dantza-taldekoki-
deak. Amadeo Arre-
txeakzuzenduditudan-
tzariak, eta Zuberoatik
etorritako hainbat dan-
tzari ere izandituzte ira-
kasle lanetan. Horretaz
gain, pastoralerako es-
preski zenbaitpiezaere
sortu ditu Amadeok:
«pastoralean ageri di-
ren emakume zigarro-
egileen dantza, buha-
meen dantza, Karme-
nen dantza, eta amaie-
ran Karmenen omenez
dantzari guztiek eginen
dutena».

ZUZENEKO MUSIKA
Arizaleek abestuko

dituzten bertset edo
koplekin batera, zuze-
nekomusikak ere indar
handia emanen dio
obrari. Musika Javier
Perez de Azpeitiak eta
Rene Beldak sortu du-
te, eta Amaiurko abes-
batzak ere parte hartu-
ko du, Etxalarko txistu-
lariekinetahainbatmu-
sikarirekin batera.

EMANALDIA IRAILAREN
16 ETA 17AN
Pastorala irailaren16

eta17anizanendaikus-
gai, Etxalarko frontoian
15:30etikaitzinera. Igan-
dean 11:00etatik ai-
tzinerapastoraleanpar-
te hartuko duten arizale
guztiek herriari itzulia
emanen diote musika-
riez lagunduta. Ikuski-
zun egunetan, hainbat
zerbitzuereeskainikodi-
tuzte:bertakoproduktu-
enazokaetajanetaeda-
teko aukera ere izanen
da propio egun horieta-
rako antolatuko duten
ostatuan. Sarrerak 15
euroren truke eskuratu
daitezke online edo sal-
mentapuntuetan.Xehe-
tasunen guztien berri
karmenetxalarkoa.eus
helbidean emanendute
datozen asteetan.

KARMEN

«Batzuetan ardura
sentitzen dut, zirrara
bertzetan... kontent naiz
abentura honetan sartu
izanaz! Erronka handia
izan da niretzat».

Miren OLAETXEA

JOSE

«Ahotsaren bidez behar
duzu zure momentu
horretako emozioak adie-
razten asmatu. Doinua
hartu eta boza haserre,
triste, alai... jarri».

Migel Jose ARIZTIA
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OTORDUAK

«Elkarlanean sei bat
lagun aritzen gara otor-
duak antolatzen, eta egu-
nean berean, 30 bat bil-
duko gara, giro ederrean,
kantak... badirelarik».

Jasone MITXELTORENA

JANTZIAK

«Arizale guztien jantziak
pentsatu, bildu eta kon-
pontzen ditugu. Emaku-
me talde ederra ari gara
eta arropak utzi dizkigu-
tenak ere ausarki dira».

Andrea ELIZALDE

ARIZALEA

«79 urte ditut eta egun-
daino ez naiz aritu izan
aktore lanetan. Arizale
nagusienetakoa naiz eta
auzokide paperean eta
kantuan ere ariko naiz».

Virginia ARBURUA

FINANTZIAZIOA

«30.000 eurotan hasi zen
proiektua zabaltzen joan
da eta ezinbertzekoa izan
da finantziazioa lortzea,
hainbat diru-laguntzei
esker lortu dugu».

Miguel Mari IRIGOIEN

SARE SOZIALAK

«Sare sozialetan informa-
zioa abudo zabaltzeaz
arduratzen naiz. Argaz-
kien, bideoen... bidez
jendeak egiten ari gare-
naren berri izan dezan».

Aimar IPARRAGIRRE

ARIZALEA

«Ni izanen naiz arizale
gazteenetakoa. Hamar
urte ditut eta haurren
taldean ariko naiz dan-
tzan eta kantuan. Denera
20 haur inguru ari gara».

Ane ARBURUA

MUSIKA

«Emanaldi luzea da eta
kanta aunitz prestatu
behar izan ditugu.
Xuberoko doinuak,
Baztangoak... 12 musi-
kari ari gara».

Iñigo ETXARTE

DANTZA TALDEA

«Dantzetako arduradunak gara. Dantzariak bilatzea
izan zen lehenbiziko eginbeharra eta gero dantzak,
entsaioak eta dantzari taldeak antolatzea. Baita,
dantza irakasle eta pastoraleko zuzendariarekin
koordinatzea ere... dantzetan aritzen diren guztien
arteko zubi-lana egiten dugu»

Anabel ARBURUA eta Maite OLAETXEA

Pastorala osatzen dutenei galdezka

JENDEA BILATZEA

«Partaideak bilatzea zen
nire lehenbiziko lana.
Baina lan franko dago
eta ahal dugun neurrian
denon artean aitzinera
goaz poliki poliki».

Mireia MARTINEZ

MAKILA EGILEA

«Pastoralaren egunean
erabiltzeko 122 makila
egin ditut. Urritza men-
ditik bildu, zuritu, idortu,
pintatu, apaindu... lan
polita dute».

Benantxio ARBURUA

MAKILA EGILEA

«Otsailean hasi nintzen
makilak egiten eta 100
inguru egin nituen.
Urritz makilak dira eta
entseguetarako erabili
dituzte nik egindakoak».

Joxe Mari ELIZAGOIEN

SPONSORRAK

«Ilusio eta borondate
handiarekin ari gara
lanean baina dirua ere
behar da eta laguntzai-
leak bilatzea da gure
taldearen ardura».

Onintze ZINKUNEGI

KOMUNIKAZIOA

«Komunikazio taldean
aritzen naiz eta web
orria elikatzea da nire
ardura nagusia, diseinu
lanak koordinatzearekin
batera».

Javier IRIARTE

«Zertan
parte

hartuko
duzu?»
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Nabarmentzekoak

Jone eta Joxe Mari Elgorriaga lesakarrak Nafarroako txapeldun
Duela hogei urte, 1997ko abuztuaren 24an jokatu zen Lakuntzan Nafarroako
Trikitilarien laugarren txapelketa. Argazkian ageri denez, eskualdeko ordezka-
ritza zabala izan zen eta horien artean, Joxe Mari eta Jone Elgorriaga Lesaka-
ko anai-arrebak suertatu ziren txapeldun. Bigarren postua Leitzako Nerea Er-
bitik eta Melani Eskuderok, hirugarrena Berako Joseba eta Amaia Irastorza
anai-arrebek, laugarrena LesakakoOihana Almandoz eta EtxalarkoNagore An-
salasek, bosgarrena Arantzako Olatz Irigoien eta Leire Amorosek, seigarrena
Goizuetako Patxi eta Irune Zabala anai-arrebek, zazpigarrena Lesakako Neka-
ne Etxandik eta Etxalarko Jasone Mitxeltorenak eta zortzigarrena Berako Jo-
sune Pikabeak eta Julen Zelaietak. Hogei urte beranduago trikitixa eta pande-
roekin segitzen dute batzuk eta bertze arloetan ezagun dira bertze batzuk.

Jakiteak, berez, ez dakar erabiltzea. Horixe u-
tzi du agerian karrikan egiten den euskararen
erabileraren Euskal Herriko azterketak. Ale-

gia, gero eta jende gehiagok dakiela euskara, bai-
na erabilerak ez duela goiti egiten erritmo berean.
Eta kezkagarriagoa dena: zenbait tokitan erabile-
ra beheiti joan da. Nafarroako datuetan goitirako
joera ikusten da, motel baina goiti. Gure herrieta-
ko datu xehekaturik ez da zabaldu, baina joerak
ikusirik, ez dut uste arrunt diferenteak izanen di-
renik.
Anitz egin dugu euskararen alde, euskararen za-
balkunderako, transmisiorako eta ezagutza ber-
matzeko. Eta hala ere, ez da aski. Erdarak nagusi
izaten segitzen du (gu arnasguneetan bizi gara,
eta hobekixeago gaude, baina gorde suziriak her-
rikobestetarako!).Gehiagorenbeharreangara,bai-
na ez dugu sasoi bateko indar eta kemenik. Ani-
tzek, beharrik ere ez dute ikusten, naturalki dato-
zelako euskaldunak, edo dena egina dagoelako-
an. Atx! Harri koxkor bat dugu zapatan, baina oi-
nez segi nahi dugu. Akaso, zapatak aldatzeko te-
norea ere bada.

Harri koxkorra

Nire txanda
Jon ABRIL

Mikel TABERNA
‘Harritik hazia’ antzezlana

Alkaiagako idazleak
idatzitako testuanoina-
rrituta, memoria histo-
rikoari buruzko Harritik
hazia antzezlana taula-
ratu dute hiru egunez
Berako Kultur Etxean,
arrakasta handiarekin.

Diana INIESTA
Margolanak Erratzun ikusgai

Negu partean New
Yorken egindako mar-
golanenerakusketaegi-
nen du abuztuaren 7tik
31ra Erratzuko labade-
roan.Hilaren11n,18:30-
ean izanen da inaugu-
razio-ekitaldia.

Bakartxo ANIZ
Argazki erakusketa Areson

Abuztuan dena ez da
pesta eta Aresoko Al-
kozko bordan bizi den
argazkilariaren erakus-
keta ikusgai izanen da
Aresoko pestetan Uda-
letxean.Liburuaereargi-
taratuduaurtenAnizek.

Urte erdia baino gehiago joan zaigu, uda er-
ditsua ere, eguneroko lanari bestaz besta
ibiltzearen nekea pilatzen zaio eta ideia

agortea sumatzen hasiak gara agorrilean. Berriak
ereagortuak,FrantziakoTourrabukatuta,Venezue-
latik Kataluniara sigi-saga doa udako albisteen
sugetzarra.Buruileanaltxatukoalduguburua,egin
beharreko buruketa guztiak burutzeko!

Agorrileko agortera agortuak

Ezpala
Aitor AROTZENA

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak
diruz lagundua

2017ko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 36€
Leitza 22€
Hego Euskal Herria 42€
Ipar Euskal Herria , Europa 75€
Amerika eta Australia 130€
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ABUZTUAK 14, astelehena
20:00 Herriko txistulariak. Ondotik herriko
trikitilariak. 21:30 Zopa Handiak Herriko Osta-
tuan eta Errandonean. 00:00 Arbola altxatzea
etaJoaldunak.Ondotik,dantzaldiaFan&Go tal-
dearekin.

ABUZTUAK 15, asteartea
08:00Diana.11:00Meza nagusia.Ondotik, txistulariak, joaldunak,herriko erraldoiak
eta buruhaundiak.12:30 85 urteko herritarrei omenaldia, herriak eskainia.13:00Aiz-
kora apustua: Palaxio eta R. Saralegi, P. Mindegia eta M.Mindegiaren aurka. 17:30
Ortzadar dantza taldearen emanaldia. Arratsaldez eta gauez dantzaldia Oharkabe
taldearekin.

ABUZTUAK 16, asteazkena
08:00 Diana.10:30 Herri kroserako izen-ematea.11:00 Herri Krosa.12:30 Pilota par-
tidak: Mattin Agesta eta Aitor Agesta, Endika Santesteban eta Oihan Sarratearen aur-
ka. Xuban Ilarregi eta Julen Santesteban, Mikel Mikelarena eta Patxi Loiarteren aur-
ka. 16:00 Mus txapelketa herriko ostatuan. 17:00 Patata tortilla lehiaketa plazan.
17:30 Postre lehiaketa (etxean eginda ekarri behar da). Ondoren, berendua. 18:30
Patata tortilla eta poste lehiaketaren sari-banaketa.Ondoren,Muxikoak plazan.Arra-
tsaldez eta gauez dantzaldia Joxe Angel soinulariarekin.

ABUZTUAK 17, osteguna
08:00Diana.11:00Haurrentzakoherri-kirolak eta
betiko jokoak.Goizeanburuhaundiakherrianbar-
na ibiliko dira. Eguerdian haurrentzako bazkaria.
16:30 Jokulandia. 17:30 Plater tiroketa. 18:30
Haurrendakoberendua.
19:00 Zumba. Arra-
tsaldez eta gauez
Hauspolariak
taldearekindantzaldia.

ABUZTUAK 18, ostirala
08:00Diana.11:00Haurren pilota partidak.12:00Helduen
pala txapelketako finala.14:30Bertso bazkaria,Mendiluze
etaSarriegirekin.16:00Haurrentzakofutbitoa.17:30Haurren
pala txapelketako finala.21:00Zingar jateaestalpean (txar-
telak 4 euro) Arratsaldez eta gauez Dantzaldia Holako
musika taldearekin. 02:30 Arbola botatzea bestei bukaera
emanez.

ZUBIETAKO FIESTAK ABUZTUAREN 14TIK 18RA
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ABUZTUAK 14, astelehena
12:00 Altxaferoa Herriko Etxetik. Ondotik, kale-
jiraelektrotxarangaetaherrikomusikariekin.Se-
gidan herriko dantzari gaztetxoen saioa. 14:30
Herri bazkaria. 17:00 Haurrentzat jokoak, Irrisa-
rri Landen eskutik. 18:00 Entzierro ttikia. 20:00
Txamukos mariatxi taldearen emanaldia. 00:00
Dantzaldia Beñat eta Fernandorekin.

ABUZTUAK 15, asteartea
10:00Diana herrikomusikariekin.11:00
Meza Nagusia. Ondotik herriko dantza-
riek Arantzako Dantza dantzatuko dute.
18:00 Wiia gazteentzat Ekaitza Elkarte-
an.19:00 Kalejira buruhaundi eta erral-
doiekin.19:00 Pilota partidak: 1. partida:
Olatz Arrizabalaga eta Leire Etxaniz, Na-
gore Arozena eta Maider Mendizabalen
kontra. 2. partida: Mikel Olazabal eta Ion
Gorriti, IonAlberdi eta IonOlaizolarenkon-
tra. 20:00-21:30 Dantzaldia Bide Batez
taldearekin. 21:30 Zezensuzkoa. 00:00
Dantzaldia Bide Batez taldearekin.

aBUZTUAK 16, asteazkena
10:00Dianaherrikomusikariekin.11:00Hau-
rren herri lasterketa.(Izen-ematea: ordu er-
di lehenago. 12:00 Kantu poteoa eta luntxa
plazan. 16:00-19:00 Puzgarriak frontoian.
17:00-18:00 Gaztetxoen musika eta dantza
saioa. 18:00 Bertso saioa plazan: Herriko
bertsolari gaztetxoak eta ondotik,AmaiaAgi-
rre, Miren Amuriza, Beñat Lizaso eta Sustrai
Colinarekin. Gai-jartzailea: Patxi Larretxea.
20:00-21:30 Dantzaldia Trikidantz taldeare-
kin. 22:00 Auzoetako afariak. 00:00 Dan-
tzaldia Trikidantz taldearekin.

ABUZTUAK 17, ortzeguna
10:00Dianaherrikomusikariekin.10:30He-
rriko pilota txapelketako finalak, Ekaitza El-
karteak antolatuta. 18:00 Ginkana haurren-
tzako.18:00Herri kirolak:Nafarroako II.Mai-
lako Aizkora Txapelketako kanporaketa eta
Inaxio Perurenaren harri-jasotze erakustal-
dia. 20:00-21:30 Dantzaldia Fan&GO talde-
arekin. 21:00 Elkartasun afaria Ekaitzan.
00:00 Dantzaldia Fan&GO taldearekin.

ABUZTUAK 19, larunbata
13:00 Aperitifa. 14:00 Bazkaria. Bazkalondotik ginkana. Ilunbarrean poteoa
Elektrotxarangarekin.22:30Kontzertuak:Estu&Larri,Liher,BadSoundSistem,Trikizio
eta DJ Jotatxo.

ABUZTUAREN 14TIK 17raARANTZAKO BESTAK
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Gabi GOIA IPARRAGIRRE

Arantzako emakumea

«Arantzan jaio eta bertan bizi naizen 57
urtekoemakumea»daGabi.«Gauzaauni-
tzekin»gozatzenduena:«horbarrena ibil-
tzen, mendian, edozein toki berri ezagu-
tzen, loreekin,baratzean...».Orain,bertze
afizio bat ereberreskuratuomendu:«nire
leitzekoafizioaeta liburujalebihurtunaiz».
Zaletasun aunitz ditu, ez baitzen geldirik
egoteko jaio. Orain 37 urte dituen Ekaitza
Elkartearen sorreran ere ibili zen: «garai
hartan,Arantzanideiakgarbizituztengazte
batzukzeudenetaeureisegikataldeindar-
tsueta langileaelkartuetahainbatproiek-
tu,ekitaldietakulturekintzagauzatugeni-
tuen». Baina aitortu digunez, «denborak
eta adinak ematen didan ikuspegiarekin,
ez dut dena polita ikusten. Gazteak gine-
lako edo,herria,gizartea,dena aldatu na-
hian,borrokaeginbeharrasentitzengenu-
en eta horrek bere ondorioak utzi zituen».

DANTZA LUZEA BERRESKURATUZ
Garaimugituhartakobertzeondorioetako
bat Arantzako Dantza Luzea berreskura-
tzea izan zen.Tartean zenGabi ere:«orain
40urte inguru izanen zen.Orduanherriko
txistulari eta atabalariak ziren Jazinto eta
CruzMariBergaraarituzirenherrikonera-
betaldebatierakusten.SoinuarekinMartin
Ibarrola, Evaristo Mitxelena eta Alfonso
Larraldeklaguntzenziguten.Neska-mutil
haien artean ni eta nire lagunak geunden.

Gero,gukgureondorengoeierakutsidiegu».
Bere fruituak emanditu lan hark,eta gaur
egun, bestetako egun haundian, herritar
saila biltzen da Dantza Luzea dantzatze-
ra. Gabik berak ere urte aunitzez «gustu-
ra» dantzatu izan du eta ez du baztertua
berrizdantzatzekoaukera:«politairuditzen
zait haur, gazte eta zahar, denak elkarre-
kin Dantza Luzean aritzea». Gehiago ere
kontatu digu: «gaztetan harro sentitzen
nintzenaranztarrakguredantzaetajanzke-
rapropioagenuelako,eta bertzeherrieta-
tikguredantzaikasteraetortzenzirelako».
Bertzalde,«ahaliketahobekienadantzatu
etaohiturazaharhaumantentzekoardura
ere»sentituomendu,baitamomentubere-
ziakere:«orainurtebatzuk,nirehiruseme-
alabekindantzatunuenAmabirjinegunean
eta hunkigarria izandu zen».
Gainera,horidubestetakoegunikmaiteena:
«ilunabarreanplaza inguruan sortzenden
giroa gustuko dut. Herritarrak eta herritik
joandakobertakoseme-alabakegunhone-
tan herrira itzultzen dira familiarekin eta
belaunaldiezberdinakelkartuzgiroaparta
plantatzenda».Haurrazenetikbestakalda-
tudirela irudituarren,lehenetaorain,gus-
tuko ditu eta ez du hutsik eginen aurten
ere.Akaso armairuan ongi gordea izanen
duen jantzi zuri-gorria atera eta plazan
agertuko da Dantza Luzea dantzatzera.
Aurten ez bada, hurrengoren batean, bai.

«Harro sentitu izan
naiz aranztarrok
gure dantza eta
janzkera dugulako»
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ABUZTUAK 14, astelehena
17:00 III. Lasterketa herrikoirako izen-ematea.
17:30 Haurren lasterketa eta helduen izen-ema-
tea. 18:00 Helduen lasterketa. Ondotik bertako
produktuekin berendua. 19:45 Agerraldi ixila Eus-
kal Presoak Euskal Herrirat.20:00Altxaferoa, txis-
tulariak, trikitilariak, Elutxa txaranga, buruhandiak
eta kankailuak.Txanpaina, goxoki eta globoak ba-
natuko dira. 21:30 Herri afaria txarangak alaituta.
00:30-04:00 Dantzaldia Zesuma taldearekin.

ABUZTUAK 15, asteartea
10:30 Argi-soinuak gaiteroekin, buruhaundi eta kankailuekin. 11:30 Meza nagusia.
12:30 Herriko dantzarien saioa txistulari eta musikariekin. Ondotik, Eskola Zaharre-
ko estalpean hamaiketakoa dantzari eta musikarientzat. 18:00 Herri Kirolak. Nafa-
rroako Herriz Herri Txapelketako III. jardunaldia. Proba konbinatuak: Berriozar, Artza-
negi, Basaburua eta Menditarrak. 19:30-21:00 Saltoka, Euskal Musika eta dantza
tradizionala. 00:00-03:00 Dantzaldia Ezten giro taldearekin.

aBUZTUAK 16, asteazkena
10:30Argi-soinuakherriko trikitilarien eskutik,buru-
haundi eta kankailuekin. 11:00-13:00 eta 15:00-
18:00 Haurrendako Joku Parkea, txu-txu trena, puz-
garri eta joku tradizionalak. 13:30 Asauttiki Landa-
gain Guraso Elkarteak antolatua. 16:30-18:30 Es-
kalada haur eta helduentzat. 18:30 Dantza emanal-
dia Rebeca Aranzadiren eskutik. 20:00 Chuchin Iba-
ñez eta mariatxiak. 00:00-03:30 DJ Txingudi.

aBUZTUAK 17, Ortzeguna
10:30 Argi-soinuak herriko txistulari, buruhaundi eta kankailuekin. 11:30 Herriko
umeen XXXI. pilota txapelketako finalak. 12:00 Aitor Danboriena Memoriala VI Pilota
Txapelketako finala. 13:00 Pilotako sari-banaketa. 17:00 XXV. Mus txapelketa. Izen-
ematea 16:30etik aitzinera.18:00 Herriko trikitilarien saioa. Ondotik trikitilarientzat
berendua. 19:30Museko sari banaketa. 19:00-20:00 Bertsolariak: Julen Zelaieta eta
Miren Amuriza. 20:00-22:00 eta 00:00-03:00 Oharkaberekin dantzaldia.

aBUZTUAK 18, Ortzirala
10:30 Argi-soinuak Elutxa txarangaren eskutik, bu-
ruhaundi eta kankailuekin. 12:00 Dantzak lerro-
an.14:00 Jubilatuen bazkaria. 14:00 Asaua ermitako
zelaian, Elutxa txarangak girotuta.20:00-22:00 Elek-
tropatxaranga.00:00-03:00DantzaldiaGozogozo tal-
dearekin.

ABUZTUAREN 14TIK 18RAETXALARKO BESTAK
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«Etxalar aunitz maite duen etxalarta-
rra». Horixe erranez aurkeztu digu bere
buruaLeireOlagaraiGoienetxegazteak.
Eta horrekin batera, «naturaz, familiaz
eta lagunezgozatzea»atseginduelaere
aitortu digu. Baina hainbertze maite
duen herriaren alde lana egitea ere
tokatzen zaio, bertzeak bertze, Herriko
Etxeko zinegotzia delako. Onartu di-
gunez,ardurahaundiadazinegotziarena:
«denbora aunitz eskatzen du. Ahal den
hobekien egiten saiatzen gara».

URTERO BERRIKUNTZAREN BAT
EGITARAUAN
Abuztuan sartuta, herriko bestak ditu
orain buruan. Eta ez preseski parranda
duelako buruan. Kultur zinegotzia izan-
da, bestak antolatzeko ardura duen ba-
tzordeko kideetako bat delako baizik:
«ardurahaundiada.Bestetanegunosoa
telefonoari begirapasatzendutbadaez-
pada ere, eta jendeari ea gauzak gus-
tatu zaizkien eta zertan hobe daitez-
keen galdezka».
Urtarrilaz geroztik aritu dira besten an-
tolakuntzan,etadagoeneko«denaprest
dugu. Bestak hasteko gogoarekin
gaude», adierazi digu umoretsu. Hasi
bai, baina bukatu ere...: «bestak ilusioz
etagogozhastenditut,bainabaitabukatu
ere», aitortu digu etxalartarrak.
20.000-21.000eurokoaurrekontuadute
bestakantolatzeko,etahortik zati haun-
diena Udalak ordaintzen duela azaldu
diguLeirek.Halaere,gaineratudigunez,
«herriko elkarte eta taldeek ere ekintza
dezenteantolatzendituzteberaienkon-
tura: Etxalarko gazteak, Guraso Elkar-
tea, dantza taldea, txistulariak, triki-

tilariak...». Hainbat boluntariok egiten
duten lana ere nabarmendu nahi izan
du. Eta horrela izan da aurten ere. Alde
bateko eta bertzekoen elkarlanari es-
ker, «jende guztiaren gustuko gauzak
ekartzen saiatu» direla aipatu digu Ola-
garaik, «arrakastadutenekintzakkendu
gabe». Sosa omen da muga, baina ha-
la ere, urtero zerbait berria ekartzeko
ahaleginaegitendute:«aurten,Etxalarko
eta bertze herrietako emakume talde
batek dantza saioa eskainiko digute
abuztuaren 18ko eguerdian». Horrez
gain, aurten ere ez dute hutsik eginen
Leireren irudiko,«aipagarrienaketa jen-
detsuenak diren bestetako ekitaldiek:
bezperakoherriafariaetaazkeneguneko
asaua». Hori da, gainera, berari gehien
gustatzen zaiona: «Asau Eguna».

PARTE HARTZEKO DEIA
Garbi dio Leirek: «denen gustua egitea
ezinezkoa da, baina ahalik eta gehien
denok disfrutatzea nahi izaten dugu».
Horregatik egin die herritarrei parte
hartzeko deia: «nahiz eta dagoeneko
jende aunitzek lagundu eta ideia be-
rriak bota, bestak denontzat direnez,
herritargehiagoanimatukonituzkebile-
retara eta antolakuntzari laguntzera,
hor re la , denon gustuko bestak
ospatzeko».

«Herritar gehiago
animatuko nituzke
bestetako bileretan
parte hartzera»

Leire OLAGARAI

Etxalarko zinegotzia

«Jendearen gustuko gauzak
ekartzen saiatu gara
bestetan, arrakasta duten
ekintzak kendu gabe. Diruak
jartzen dizkigu mugak».
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ABUZTUAK 14, astelehena
17:30 Herri kirolak. Lehendabiziko haurrak eta ondoren gazteak. 20:00 Txupinazoa
eta kalejira herriko trikitilari eta buruhaundiekin. 00:00 Dj Julen.

ABUZTUAK 15, asteartea
09:30 Diana gaiteroekin. 10:00-13:00 Tren ibiltaria auzoz-auzo. 11:00 Meza. 12:00
Haurren dantza saioa. 13:00 Luntxa. 16:00-18:00 Tren ibiltaria auzoz auzo. 17:00
Haurren pilota partida. 18:00 Pilota partida:Mikel Goñi eta Sarasa, Ugaitz Elizalde eta
Azpitarteren aurka. Pilotariei harrera herriko trikitilariekin egingo zaie. 20:00-22:00
Oihana eta Oihana Aurtizko trikitilariak.

ABUZTUAK 16, asteazkena
13:00 Aizkora apostua: Mieltxo Mindegia eta Jon
Rekondo, Donato Larretxea eta Julen Kañamare-
sen aurka.Herriko trikitilariek girotua.14:00Paella
bazkari autogestionatua.18:00 Tira goiti bulka be-
heiti. 21:30 Gazte afaria. Arratsaldez eta gauez
Gabenara.

ABUZTUAK 17, ortzeguna
11:00-13:00 Puzgarriak. 15:30-18:30 Puzgarriak. 17:30 Mus txapelketa herrikoia.
Bikote bakoitzeko kide bat guttienez herritarra izan behar da. 18:30 Txokolate jana.
19:00 Patata tortilla eta postre leihaketaren hasiera.20:30 Prestatutako patata torti-
lla eta postreen aurkezpena. 21:00 Afaria frontoian. Arratsaldez eta gauez dantzal-
dia Bixenterekin.

ABUZTUAK 18, ortziralea
14:00 Herri bazkaria Oihana Iguaran eta Oihana Bartra bertsolariekin. Txartelak He-
rriko Ostatuan salgai, abuztuaren 16ra arte 30 eurotan eta hortik aitzinera 35 euro-
tan. Segidan komentura bisita Oihana eta Oihana Aurtizko trikitilariekin. Arratsal-
dez eta gauez Trikidantz taldearekin dantzaldia.

DONAMARIAKO BESTAK
ABUZTUAREN 14TIK 18RA
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ABUZTUAK 11, ortziralea
18:00 Bestei hasiera emateko txupinazoa eta ezkil jotzea.Ondotik, kalejira Mendaur
triki-pandero eskolaren eskutik. 19:00 Gaiteroak eta erraldoiak. 21:30 Baztan zopak.
00:30 Soundfesta dj.

ABUZTUAK 12, larunbata
10:00 Dianak. 11:00 Jokulandia haurrentzako, goiz
guztian zehar. 14:00 Umetxoen bazkaria. 16:00 Jo-
kulandia arratsalde guztian zehar. 16:00 Mus txa-
pelketa herriko elkartean.17:00 Haurrentzako me-
rendua. 20:00 Dantzaldia hauspolarien eskutik.
21:30 Kuadrillen afaria plazan. 00:00 Dantzaldia
Hauspolariek taldearen eskutik.

ABUZTUAK 13, igandea
10:00 Aurorak. 12:00 Herri kirolak. 14:00 Herri bazkaria. 17:00 Dantzaldia Franxix-
ko Santxotenaren eskutik.21:00Txorizo eta tortilla dastaketa.00:00Dantzaldia Fran-
xisko Santxotenaren eskutik.

ABUZTUAK 14, astelehena
10:00Dianak.11:30Partxis txapelketa.14:00Gaz-
te bazkaria. 17:00 Herriari buelta txarangarekin.
20:00Mozorro besta eta dantzaldia Franxixkoren
eskutik.21:30Patata tortilla lehiaketa.00:00Dan-
tzaldia Dj Paliren eskutik.

ABUZTUAK 15, asteartea
10:00 Baztango gaiteroak. 11:00 Meza nagusia. 12:00 Herriko haur eta gazteen es-
kutikdantzaemanaldia.14:00Familiabazkariak.18:00Pala finalak.20:00Cazahuates
mariatxiak besteei bukaera emateko.

ORONOZ-MUGAIRIKO BESTAK
ABUZTUAREN 11TIK 15eRA
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ABUZTUAK 13, igandea
08:00 Auroroak Umore Ona abesbatzaren eskutik. 09:00 Irumaita txaranga herrian
zehar. 11:00 Meza, haurrak bertako jantziekin doazela. 12:30 Pilota partidak herriko
pilota eskolako haurrekin. 14:00 Umeen bazkaria Ikastolan. 16:30 Lasturren esku-
tik, Xexenak eta poniak plazan. Ondoren Haurrentzako berendua Guraso Elkartea-
ren eskutik. 18:30 Apar festa plazan. 19:30 Plaza irrintzika. 20:30 Goittikiren aldeko
bingoa Ikastolan.

ABUZTUAK 14, aSTELEHENA
11:00 Goizueta Chef plazan. 12:00 Txupinazoa.
Ondoren Erraldoi eta buruhaundiak Igandea txa-
rangarekin. Txoznen irekiera.14:30 Gazte bazka-
ria Ikastolan. Ondoren Musik Challenge. 18:00
Gazte desapiyua. 19:30 Umore Ona peñaren irte-
era Ikastolatik txarangarekin. 20:00 Gazte txupi-
nazoa Gaztetxean. 20:30 Goittikiren aldeko bin-
boa Ikastolan.23:00KontzertuakGaztetxean:Ka-
lera eta Zakill. 23:00 Laiotz taldearekin dantzal-
dia plazan. Ondoren Igandea txaranga.

ABUZTUAK 15, aSTEartea
07:30Dianadultzaineroekin.08:00Entzierroa
Lasturko zezenekin. 10:30 Meza nagusia eta
ohiko prozesioa. 12:00 Erraldoiak eta bu-
ruhaundiak.12:00Pilotapartidak.13:30 Igan-
dea txaranga.18:30 Bertso saioa: Sustrai Co-
lina, Maialen Lujanbio, Eneko Lazkoz eta Iker
Zubeldiarekin. Ondoren Igandea txaranga.
20:30Goittikirenaldekobingoa Ikastolan.21:30
Dj Mikeltxirekin dantzaldia Ikastolan. 21:45
Herri afaria Umore Ona elkartean. 00:30 Ka-
lejira. Ondoren Igandea txaranga.

GOIZUETAKO FIESTAK
ABUZTUAREN 13TIK 18RA
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ABUZTUAK 16, aSTEazkena
11:00-14:00 Haurrentzako puzgarriak es-
kolan.11:30Toka txapelketahelduetahau-
rrentzat. 12:00 Nafarroako eta Gipuzkoa-
ko sagardogile onenen parte hartzearekin
sagardo probaketa plazan. 13:00 Igandea
txaranga. 16:00-18:00 Haurrentzako puz-
garriak eskolan. 18:30 Zezenak Lasturren
eskutik.Ondoren, Igandea Txaranga kale-
etan barrena. 20:30 Goittikiren aldeko bin-
goa Ikastolan. 00:00México en el Corazón
dantzaldia. Ondoren, Igandea txaranga.

ABUZTUAK 17, osteguna
11:00 Erraldoiak eta buruhaundiak. 12:00 Bakailao lehiaketa plazan. 13:00 Bakailao
lehiaketaren sari-banaketa. 13:30 Igandea txaranga kaleetan zehar. 17:00 XIV. Mus
txapelketa Ixkibi kanpinean. 18:30 Umore-Ona dantza taldea eta Ortzadar fanfarrea-
rekin plaza dantzak plazan. Ondoren, Igandea txaranga. 20:30 Goittikiren aldeko
bingoa Ikastolan. 21:30 Mugi zaitez disko festa Ikastolan.

ABUZTUAK 18, ostiralA
12:30 Umore Ona peñaren irteera Ikastola-
ko tabernatik. 12:30 Pilota partidak: Umeen
pilota partida eta urteroko ohiturari jarraituz
Goizueta eta Aranoren arteko partida. On-
doren Igandea txaranga. 15:00 Umore Ona
Peñaren bazkaria Ikastolan. 17:00 Umore
Ona Peñaren kalejira Igandea txarangare-
kin. Ondoren Zezenak Lasturren eskutik.
20:00-21:30 Gabezin taldearekin dantzal-
dia plazan.20:30Goittikiren aldeko bingoa
Ikastolan. 00:00 Udaletxe aurrean festen
bukaera ekitaldia Igandea txarangarekin.
Segidan, Los Zopilotes Txirriaos eta Ga-
bezin plazan. Ondoren Dj Bull Ikastolan
eta Igandea txaranga kaleetan zehar.
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ABUZTUAK 14, astelehena
10:00 Suziria eta eskea Jaione eta herriko pandero-
joleekin. Ondotik pintxoak Herriko jatetxean. 16:00
Haurrendako jokoak frontoian.18:30 Herri kirolak pla-
zan 19:00 Polekeleke. 22:00 Piperrada plazan Zernai
herriko taldeak animaturik. 22:30 Toomatxak herriko
taldearenkontzertuaplazan. Arratsaldeanetagauean
dantzaldia plazan Iratzar taldearekin.

ABUZTUAK 15, asteartea
12:00 Meza nagusia. Ondotik herriko dantzari ttikien emanaldia eta Herriko Etxeak
eskainitako aperitifa. 17:30 Herriko pala txapelketako finalak. Ondotik Baztango eta
herriko dantzarien emanaldia plazan. Arratsaldean eta gauean dantzaldia plazan
Kalera eta Gabenara taldeekin.

ABUZTUAK 16, asteazkena
12:00 Gorriti eta bere animaliak. 16:00 Haurrendako jolasak eta aparra frontoian.
17:00 Bertso poteoa Maialen Lujanbio eta Igor Elortza bertsolariekin, Sarangak la-
gunduta. Arratsalde eta gauean Joselu Anaiak plazan.

ABUZTUAK 17, ortzeguna
10:00 Plater tiroketa Urbian. 10:30 Zikiroko haragia prestatzea Akelarrenean. 12:00
Ziganteak eta buruhaundiak eskualdeko trikitilari gazteekin. 12:00 Adinekoendako
meza. 14:00 Adinekoendako bazkaria Azketan. 16:00 Zikiroko piperrada prestatzea
Akelarrenean. 18:00 Ahate jokoa aparkalekuan, plazatik abiatuta. 20:30 Txutxin Iba-
ñez eta rantxerak. 22:30 Valentziatik ekarritako sorpresa. Gauean Tirry&Teri plazan.

ABUZTUAK 18, ortziralea
08:00 Lezean Zikiroa prestatzea. 12:00 Aperi-
tifa herriko ostatuetan Baigorriko gaiteroak,
Kuxkuxtueta IrungoAtsegina txarangekin.17:00
Joanes Pailazoa Museoan. 19:00 Larrain dan-
tza eta Muxikoak plazan. Arratsaldean eta
gauean Laiotz taldea plazan. Ondotik Gaixoa
ni gasna eta ardoaz lagunduta.

ABUZTUAK 20, igandea
15:00 Zikiroko baxerak garbitzea Akelarrenean eta segidan, merendua lanean aritu
direnendako.

ZUGARRAMURDIKO BESTAK
ABUZTUAREN 14TIK 18RA
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«Iparraldekokooperatibabatean lanegin
eta mendiko oihanetan kurri ibiltzea
maite» duen «mutil zerbitzaria» dugu
Martin JoxeAgirre.Haladioberak.Etxe-
koekin egotea ere atsegin du, baina
geldirikegoteko jaioezzenez,hiruseme-
alaben aita izateaz gain, bertze saltsa
azkarkitan ere badabil: zikiroa erretzen
ibiltzen da, herriko antzerki taldean ere
aritzen da, elizako koroan kantari... Eta
bere hurbilekoek erraten dutenez, gi-
zon artexa da. Berak, ordea, pazientzia
kontua dela dio: «egiten ditudan gauza
guztiak pazientzia haundiarekin egiten
saiatzen naiz». Eta denetara nola aile-
gatzenden?Bada,berakdioenez,«ahal
den bezala».

INKISIDORE, SOLDADU, AKERRA...
Antzerkia da Martin Joxeren bertze za-
letasunetako bat, eta 2010az geroztik,
herriko antzerki taldeko partaidea da.
Urte hauetan paper ugari egitea tokatu
zaiolaerekontatudigu:«inkisodore,sol-
dadu, amorante, langile, aker...Orain
inkisidore jaunaren fraile salatzaile
itzultzailearenpapereanarinaiz».Batean
edobertzean,bainaberakontent,erran
digunez, «gustukoa dut».

AITAREN BIDEARI SEGIKA
Mutiko ttikia zela hasi zen zikiro erre-
tzen,bereaitarekin,hain zuzen:«5urte-
tatik gogoan dut aitarekin ibiltzen
nintzela. Aitarekin emanak ditut lehen
pausuak leze eta zikiroetan». Geroztik,
baditu tokiaunitzpasatuak:«HerriUrrats,
herriko bestetako zikiroa,errebestakoa
eta kanpoan baten bat galdea bada»,

adierazidiguzugarramurdiarrak. Zikiroa
ona ateratzeko sekretuaz galdetuta,
«aixtiki eta sutik hurbilegi gabe, kalda
botaz», erantzun digu.
Jendeaunitzendakozikiroaprestatzera
ohituadagoMartin Joxe.Herriko beste-
tan lezean egiten duten zikiro-jateak,
erraterako, arrakasta haundia du eta
bere irudiko, «urtero-urtero 800 txarte-
lak saltzeak erakusten du hala dela».
Ateratzendituzten txartelguztiaksaltzen
dituzte. «Toki xarmanta delako eta
sukaldariak gogotik ari garelako» ger-
tatzen da hori, «eta ez bakarrik haragi
erretzaileak,baizik eta gatendirenguz-
tiak». Jendearen harrera on hori lan-
talde baten elkarlanaren emaitza dela
dio: «piperrada, salda, bertako gasnak,
arnoa, likoreak, ondoko plater eta leze
garbitzea...ekipahaundibatgara.Berezi-
tasunhaundiena lezeadaeta jendearen
elkar aritzea dena aitzinera ongi ate-
ratzeko».
Aurten ere han ibiliko da abuztuaren
18ko zikiro-jatean, lanean. Hala ere,
onartu digu «ahal den neurrian, lana eta
bestak biak uztartzen» saiatzen dela,
nahiz eta onartu digun, «bestak ondo-
rio haundiagoa uzten» diola. Kontuak
kontu, «bestak ahal bezain ongi» pa-
satzekoahaleginaeginendu.Andremari
eguna omen du maiteena: «mezaren
ondotik, Herriko Etxeak aperitifa ema-
tenduetabertakohaurrekdantza ema-
naldia eskaintzen dute. Hor urtean ze-
har ikusi eta solas egin gabeko jen-
dearekin tratua berritzeko aukera iza-
ten da».Badakigu,beraz,non barna ibi-
liko den Martin Joxe herriko bestetan.

«Lezea eta ekipa
haundi baten lana
dira zikiro-jatearen
berezitasunak»

Martin Joxe AGIRRE

Zugarramurdiko zikiro-erretzailea



18 | ttipi-ttapa | 692 zk.

2017.08.10

ABUZTUAK 14, astelehena
17:00 Umeen jokoak eta merienda. 18:00 Txupinazoa eta ezkil jotzea. Ondoren, he-
rri kirol saioa: Gurasoak gazteen aurka. Arratsaldean buruhaundiak atera eta goxo-
kiak banatuko dizkiete ume guztiei. 19:00 Patata tortilla lehiaketa. 21:00 Afaria pla-
zan. 23:00 XXXII. Mus txapelketa Udaletxean.

ABUZTUAK 15, asteartea
09:30 Diana. 11:00 Meza nagusia. Ondoren, hamaiketakoa karpan herritar guz-
tientzat. 12:30 Herriko haurren dantza saioa. 13:00 Pilota partida. Arratsaldean bu-
ruhaundiak atera eta goxokiak banatuko dizkiete ume guztiei. 19:00 Tio Teronen Se-
meak taldearen emanaldia. Iluntzean eta gauean Trikitilariak. *Bakartxo Anizen ar-
gazki erakusketa izango da ikusgai Udaletxean.

ABUZTUAK 16, asteazkena
11:00 Jaiak txarangarekin kalejira. Ha-
maiketakoa jarriko dute kuadrillek he-
rriko txoko desberdinetan.15:00 Kua-
drillenbazkaria.Ondoren,Kuadrillenar-
teko jokoaketaherriko ingurutxoa.Arra-
tsaldean buruhaundiak atera eta goxo-
kiakbanatukodizkieteumeguztiei.20:00
Fan&Gomusika taldea.21:00GurasoEl-
karteak antolatutako afaria. Ondoren,
lehiaketa.00:00 Fan&Gomusika taldea.

ABUZTUAK 17, osteguna
11:00 Haurrentzako puzgarriak. 11:00 Plater tiroketa Urteagan. 13:00 Haurren pilo-
ta partidak.17:00 Patxin eta Potxin pailazoen emanaldia.Ondoren Haurrentzako kro-
sa (14 urte arte). Arratsaldean buruhaundiak atera eta goxokiak banatuko dizkiete
umeguztiei.19:00Gazteenpilotapartidak:Txope-ZabaletaVS.OlaetxeaLazkoz.20:00
Gabenara musika taldea. 21:30 Bokadilo-jana plazan (talde txuriak prestatuko ditu).
23:00 Gabenara musika taldea. *Bakartxo Anizen argazki erakusketa ikusgai Udale-
txean.

ABUZTUAK 18, ostirala
12:00 Aizkolariak. 14:00 Herri bazkaria Uxue
Alberdi eta Julio Soto bertsolariekin. Arra-
tsaldean buruhaundiak atera eta goxokiak ba-
natuko dizkiete ume guztiei. 18:30 Artzain txa-
kurren erakustaldia. Ondoren sari-banaketa.
20:30 Sagardo dastaketa. 23:00 Joselu Anaiak
musika taldea.

ARESOKO pESTAK
ABUZTUAREN 14TIK 18RA
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ABUZTUAK 14, aSTELEHENA
20:00 Suziriak eta ezkil jotzea, Kuxkuxtu txaranga herrian barna. 21:00 Baztan zo-
pak, Kuxkuxtu txarangarekin. Gaupasa Oharkabe taldearekin.

ABUZTUAK 15, aSTEartea
10:00 Baztan-Bidasoko XV. ardi erakusketa eta lehia-
keta, ardi-gasna lehiaketa, artisauen erakusketa eta
Burgete arrazako zaldien erakusketa trikitilariek alai-
tuta. 11:00Meza nagusia.OndotikGazteluTaldea eli-
zan. 12:00 Herriko txistulariak 13:00 Mutil-dantzak
eta hamaiketakoa.17:00 Artzain zakur desfilea trikiti-
lariekin. 17:30 XLII. Artzain Zakur lehiaketa eta Patxi
Etxeberriaren XIII. Memoriala. Ondotik Herri kirolak.
Ilunabarrean Los tajudos del norte mariatxiak.

ABUZTUAK 16, aSTEazkena
11:00 Haurren esku pilota finalak. 12:00 Herriko txistulariak. 12:30 Haurren jokoak
plazan. 14:00 Haurren bazkaria elkartean. 16:00 Jolas parkea eta apar besta. 18:00
Bertso-potea Julio Soto eta Alaia Martinekin. 19:30 Txokolate jana. 21:00 Muxikoak,
mutil-dantzak eta gaita. 21:30 Sardin eta ziztor jatea. 22:00 Hauspolariek taldea.

ABUZTUAK 18, ortziralea
10:00 Dianak. 11:00 Mahai jokoak elkartean. 12:00
Herriko txistulariak. 12:00Mus zimizta Gaztelu osta-
tuan. 14:00 Gazteen bazkari autogestionatua. 18:00
Pilota partidak. 19:00 Herritarren arteko XV. Pala txa-
pelketako finala. Ondotik Trikipoteoa herrian barna.
21:30 Mutil-dantzak, gaita eta larrain-dantza. 22:00
Gazteen afaria elkartean. 23:30 Kontzertuak: La Jo-
dedera, Altxatu eta Kalera.

ABUZTUAK 19, larunbata
12:30 XVI. Boneta jaurtiketa eta herriko txistulariak.14:00 Zikiro jatea Salaberrik alai-
tuta. 21:00 Mutil-dantzak, gaita eta larrain-dantza. 00:30 Trikidantz taldea.

AMAIURKO BESTAK ABUZTUAREN 14TIK 19RA
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ABUZTUAK 18, ortzirala
10:00 Haur jokoak. 11:30 Gazteen gosaria eta ondoren etxez etxe Ainhoa eta Olaia
trikitilariekin. 12:00 Txupinazoa eta ezkil jotzea bestei hasiera emateko. 16:30 Urez-
ko jokoak haurrendako. 17:30 Txokolate jana. 21:00 Zopak herriko ostatuan. 00:00
Dantzaldia Oharkabe taldearekin.

ABUZTUAK 19, larunbata
14:00 Gazte bazkaria eta ondoren herrian barna buelta Igande txarangarekin. 19:00
Dj Palirekin dantzaldia. 20:00 Tortilla lehiaketa eta afaria plazan. 23:00 Kontzertua
Akerbeltz taldearekin. 03:00 Gaupasa Dj Palirekin.

ABUZTUAK 20, igandea
11:00 Meza. Ondoren herriko dantzarien erakustaldia plazan eta luntxa dantzarien-
dako eta musikariendako. 18:00 Herritarren arteko herri kirol desafioa. Segidan
Chuchin Ibañez.

ABUZTUAK 21, astelehena
09:30 Gosaria Bagordin eta plater tiroketa. Goiz eta arratsaldez Jokulandia. 13:30
Haur eta gurasoen bazkaria. 16:00Mus eta partxis txapelketa. 21:00 Kantu zaharren
afaria Salaberriren eskutik.

ABUZTUAK 22, asteartea
Goizean piragua jeitsiera. 15:00-18:30 Bertiz Abentura Park Zuhaitzetan.

ABUZTUAK 23, asteazkena
08:00 Aurorak. 11:00 Meza nagusia San Felipe Benizioren omenez. Ondotik luntxa.
14:00 Herri bazkaria bertsolariekin. Arratsaldez eta gauez musika Agerralderekin.
Ordu txikitan Gaixoa ni, herri-kalejirarekin.

NARBARTEKO BESTAK
ABUZTUAREN 18tik 23RA
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ABUZTUAK 14, astelehena
20:00 Txupinazoa. 21:00 Herritarren arteko afaria.
Gauez, dantzaldia Joxe Angelen eskutik.

ABUZTUAK 15, asteartea
10:00Argi soinuak.12:00Mezanagusia.13:00Ortzadar
dantza taldea. 18:00 Aizkora apustua: Azurmendi eta
Arria, Rekondo eta Irazuren aurka. 19:00-22:00 Joxe
Mendizabal. 00:00-02:00 Joxe Mendizabal.

ABUZTUAK 16, asteazkena
10:00 Argi soinuak. 10:30Mus txapelke-
ta.16:30 Finalerdia eta finala.17:00 Ipuin
kontalaria eta umeen jokoak. Arratsal-
dez eta gauez dantzaldia Fidelen esku-
tik.

ABUZTUAK 17, osteguna
10:00Argi soinuak.11:00-13:00eta16:00-
18:00 Karts eta puzgarriak. 18:00 Batuka-
da Samba-kara. 19:00 Sagardo pintxo po-
tea.Arratsaldez eta gauez dantzaldia Fi-
delen eskutik.

ABUZTUAK 18, ostirala
10:00 Argi soinuak. 18:00 Aizkora apustua:
Nafarroako III.Mailako finala. Arratsaldez
eta gauez dantzaldia Joxe Angelen esku-
tik.

ABUZTUAK 19, larunbata
10:00 Argi soinuak. 14:00 Joxe Mendiza-
bal. 14:30 Herri bazkaria. 18:00 Txamukos
mariatxiak. Arratsaldez dantzaldia Joxe
Mendizabalen eskutik.

EZKURRAKO PESTAK

ABUZTUAREN 14TIK 19RA
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ABUZTUAK 22, asteartea
20:00 Bestei hasiera emateko txupinazoa botako dute eta ondoren txistulariekin
herriari itzulia emanen zaio. 21:00 Baztan zopak banatuko dituzte. 00:00 Joxe An-
gelekin dantzaldia.

ABUZTUAK 23, asteazkena
Goizeanpuzgarriak eta talde jolasak.13:30Haurrenbazkaria herriko elkartean.17:00
Mus txapelketa herriko elkartean. 18:00 Haurren mozorro jaialdia. 18:30 Txokolate
jana. 19:00 Haur karaokea. 21:30 Mutildantzak eta gaita. 23:00 Herriko Djak. 01:00
Zunba herrikoia.

ABUZTUAK 24, ortzeguna
12:00Mezanagusia.13:00Dantzak.13:30Luntxherrikoia.17:30Txamukosmariatxiak.
19:30 Herriari buelta gazte batukadarekin. 21:30 Mutil-dantzak eta gaita. 23:00 Pa-
ristik natorren artista bat naiz ni!

ABUZTUAK 25, ortziralea
10:30 Bizikleta martxa. 12:00 Triki-pote-
oa. 14:00 Gazte bazkaria. 17:00 Gazte
Olinpiadak. 18:00 Super laguna ipuin kon-
talariaplazan.21:30Mutil-dantzaketagai-
ta. 23:00 Kontzertuak: Zakill, Rukula, tal-
desorpresa.02:30Mikel SevillanoDj.05:00
Pijama desfilea.

ABUZTUAK 26, larunbata
11:00 Auzolana frontoian. 12:00 Herritarren arteko futbol desafioa. 14:00 Herri baz-
karia bertso, musika eta sorpresekin. 19:30 Ezinke. 21:30 Mutil-dantzak eta gaita.
23:30 Ezinke. 00:00 Gaixoa ni 03:00 Tirry&Teri. 05:00 Dj Aimar. 07:00 Gaixoa ni 2.0

LEKAROZKO BESTAK
ABUZTUAREN 22TIK 26RA
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Nekazaritza du lanbide Aitor Almandoz
20 urteko lekaroztarrak. Berak onartu
digunez,hori delako «betidanik gustatu
izan zaidana». Are gehiago, bere hitze-
tan, «niretako lana baino gehiago, bizi-
tzeko modu bat da». Mutil «jatorra,
bestazalea eta arras lagungarria» dela
ere kontatu digu, baina gisa berean,
«batzuetan lotsatia eta beldurtia ere»
badela aitortu digu. Mendia, animaliak
eta musika dira bere zaletasun haun-
dienetakobatzuk.Etaezdaahantzi bere
lagunez ere: «lagunekin besta eder bat
egitea» ere bere afizioen artean sartu
baitu.
Gainerakoan,denbora libreabaldinbadu,
«zakurrekin mendira joan edota la-
gunekinesku-pilotanaritzekogelditzea»
gustatzenomenzaioLekarozkogazteari,
eta umoretsu gaineratu digunez, «ba-
teria ere jotzen dut ahal dudanean eta
barrideak etxean ez daudenean».

Agerian gelditu da bere herria maite
duela. «Paraje eta txoko eder aunitz»
baititu bere irudiko Lekarozek. Dena
den, «bat azpimarratzekotan, Legate
menditik Baztan osora dauden bista
ikaragarriak» aipatu dizkigu.

BESTETAN LANA ETA BESTA
Abuztu hondarrean herriko bestak iza-
nen dituzte Lekarozen, eta Aitorrek,
«bestazalea» izanda, ez du aukera al-
ferrik galduko. Baina lana egitea ere
tokatuko zaio, kargoduna baita. Hortaz,
berak dioen bezala, «besta ahal den
gehiena, baina lana ere bai. Baina de-

non artean erraz egiten da». Otsailean
hasi ziren programa prestatzen, baina
«gehiena uda hasieran egiten dugu».
Gastuak, berriz, etxe guztiek ematen
duteetxe-sariarekinetagazteekparatzen
dutengazte-sariarekinestaltzendituzte.
Bortz egunez haur, gazte nahiz hel-
duendako ekitaldi saila izanen dituzte
aurtengo bestetan ere Lekarozen. Eta
Aitorren irudiko, «egun bakoitzak bere
xarma du». Hortaz, «denetan ahal den
gehiena gozatzen» saiatzen dela adie-
razi digu. Beretako, «bestetan ez da-
goelako egun txarrik, urte osoan bortz
egun bakarrik baitira».

Sanbartolometako egunik kuttunena
aukeratuezbaduere,garbiduzeinduen
ekitaldirikgustukoena:«herri bazkaria».
Eta zergatik? Bada «urte osoan kan-
poandaudenherritarrekinetaherri osoa
elkarrekin sortzen den giroa ikaraga-
rria delako». Lekaroztarraren irudiko,
«bertako jendeak eta sortzen den giro
paregabeak» egiten ditu herriko bestak
berezi. Edozein moduz, bestetatik zer-
bait faltan edo soberan sumatzen ote
duten galdetuta, honela dio irribarrez:
«bai, egun pare bat gehiago». Herri
batzuetanegunkopuruamurriztubadute
ere, badirudi ez dela horren aldekoa
Aitor.Argiutziduezdelaetxeangeldituko
Lekarozkobestetan.Gehiagorakogogoz,
horibai,bainamomentuzbestakhorrela
direnez,bortz egunak ahalik eta gehien
aprobetxatzeko ahalegina eginen du.

«Bertako jendeak
eta sortzen den
giroak egiten ditu
bestak berezi»

Aitor ALMANDOZ

Lekarozko gaztea

«Bestetako egun bakoitzak
bere xarma du eta denetan
ahal den gehiena gozatzen
saiatzen naiz. Bestetan ez
dagoelako egun txarrik».

«Bestetako ekitaldirik gus-
tukoena herri bazkaria dut.
Urte osoan kanpoan dau-
den herritarrekin eta herria
osoa elkarrekin sortzen den
giroa ikaragarria da».

«Mendia, animalia, musika
eta nola ez, lagunekin
besta eder bat egitea dira
nire afizioak».

«Paraje eta txoko eder
aunitz ditu Lekarozek. Bat
azpimarratzekotan, Legate
menditik Baztan osora
dauden bista ikusgarriak».
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ABUZTUAK 24, ortzeguna
16:00 Haur jokoak. 20:00 Herriko Etxetik suziria bestei hasiera emateko eta ondo-
tik danborrada eta buruhaundiak kalean zehar ibiliko dira. 21:00 Zopak Kattalin os-
tatuan. 01:00-04:00 Tirry&Teri.

ABUZTUAK 25, ortziralea
09:00 Aurora. Ondotik gosaria plazan. 11:00 Haurrendako betiko jokoak. 17:30 Tri-
kitixa emanaldia. 19:00 Gazte jokoak eta ondotik buruhaundiak. 20:00-22:00 Ohar-
kabe. 21:30 Zezensuzkoa. 22:00 Kerren afaria plazan.Gaueanmusika Oharkaberen
eskutik.

ABUZTUAK 26, larunbata
09:30 Argi soinuak.11:00 Puzgarriak eta haurrendako tailerrak plazan.14:00 Zikiro
jatea. Ondoren Dj Julen. Gauean dantzaldia Trikidantzen eskutik.

ABUZTUAK 27, igandea
09:30 Argi soinuak. 11:00 Pilota partidak. 17:00 Zehaztu gabeko ekintza. 19:00 Talo
jatea. 20:00 Mariatxiak. 21:30 Zezensuzkoa.

ABUZTUAK 28, astelehena
09:30 Argi soinuak.11:00 Meza nagusia.
Ondotik Herriko haurrek dantza emanal-
diaeskainikoduteherrikoplazaneta luntxa
izanen da herriko elkartean. 18:00 Mus
txapelketa. 19:00-20:00 Hauspolariak.
21:30 Zezensuzkoa.

LEGASAKO BESTAK
ABUZTUAREN 24TIK 28RA
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goz iagar r iak . � 687
926414.

ANIMALIAK
oparitzeko

Katakumeak oparitze-
ko. Bi eme eta ar bat.
�626 335398.

ANIMALIAK
salgai

30 ardi gazte, 28 mutur
gorri, beltz bat eta aha-
ri mutur gorria salgai.
�660 251884.

DENETARIK
salerosketak

Altzairuzko sei frega-
dera salgai, 1,5 metro
luze, formaborobilduna-
rekin. �948 585036.bertze langileak behar

dira. �699 382673.
ELIZONDO. Estetikan
esperientzia duen lan-
gile bat behar da.�618
411005 / 948 580283.

ZUGARRAMURDI. Al-
tzatenean sukaldari la-
guntzailea behar da.
Ahal bada esperientzia
duena. Abuztu erdial-

Adinekoakzaintzenes-
perientzidun emaku-
mea adinekoak zaindu
edogarbiketa lanetanari-
ko litzateke, orduka. As-
telehenetik ostiralera.
�632 071203.

ZERBITZUAK
zurgindegiak

MOTORRAK
tailerrak

MOTORRAK
salgai

Peugeot 307 autoa sal-
gai.1.6hdi,5ate.129.000
km. ITV-IAT 2018ra arte.
Gris aluminio kolorekoa!
Egoera onean eta gutti
ibilitakoa.6.999eurone-

dean hasi eta urte oso-
rako. �948 599187.

LANA
eskariak

Emakumeesperientzia-
duna eskaintzen da adi-
nekoak zaintzeko inter-
naedoorduka,baitagar-
biketa lanetan ere.�631
379865.

ETXEBIZITZAK
salgai

ELIZONDO.Akullegi ka-
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezioa: 57.900
euro. �646 774117.
ITUREN. Neurri desber-
dinetakoapartamentuak
hagitz prezio interesga-
rriansalgai.�948451337
/ 667 275013.

ORONOZ-MUGAIRI.
Pisua salgai, 90 m2ko
azalerakoa. Etxe mob-
leztatua, margotu ber-
ria, berogailua, igogai-
lua eta trastelekuarekin.
3 logela, egongela, su-
kaldea eta bainugela di-
tu. 90.000 euro nego-
z i a ga r r i a k . � 948
585036.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

DONOSTIA. Bi garaje
mar ra sa lga i . � 678
855056.

LANA
eskaintzak

On-line lanean aritze-
ko zerbitzariak, komer-
tzialak, autonomoakedo

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58
info@ttipi.eus edo erran.eus

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

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

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

Ordainketak Rural Kutxako ES13 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunikBAZTAN, BIDASOA,

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

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

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

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

Tel. 948 580 804
anzabal@anzabal.com
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Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€ Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,42€ko 10 edo
20 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

urtebetetzeak
Argazki soila: 5€; bikoitza: 10€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,50€ko 10 edo 20 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 5 edo 10 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

Berako JULENE
GOIA GARCIAk
10 urte beteko
ditu abuztuaren
28an. Aunitz
urtez eta muxu
handi bat fami-
lia guziaren
partetik.

Etxalarko LAIDA BENGOETXEA SAN

SEBASTIANek abuztuaren 14an
4 urte beteko ditu eta Berako
JOKIN TELLETXEA SAN SEBASTIANek
abuztuaren 15ean 4 urte.
Zorionak Berako eta Etxalarko
familiaren partetik. Muxu haundi
bat! Berendu goxoa jatea
pentsatua dugu e!

Berako OIER LARRETXEA AGIRREk
17 urte beteko ditu abuztuaren
26an. Ongi pasa eguna eta
disfrutatu lagunekin. Muxu bat
etxekoen partetik.

Gure neska gax-
teak urteak bete-
ko ditu abuztua-
ren 13an. Aunitz
urtez ENERITZ!
Ongi pasa
eguna eta muxu
haundi bat lanki-
deen partetik.

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

ENEKO UGALDE

FAGOAGAk 2 urte
beteko ditu
abuztuaren 24an.
Aunitz urtez eta
muxu haundi bat
Arantza eta
Azpeitiko familia-
ren partetik.

Berako OLATZ

PAGOLA
ROMANOk 11
urte beteko ditu
abuztuaren
26an. Aunitz
urtez eta egun
on pasa!

ORONOZ. Egurra xehe-
tuasalgai.Pagoaetahari-
tza.Etxeraeramanenda.
�676 242520.

DONEZTEBE. Haritz
egurrasalgai, 39euro to-
na. Prezioa Donezteben
jarria da. �686 314036
(deitu 09:00-13:00 edo
15:00-17:00astegunez).

ARANTZA. Taxi plaza
salgai. �617 296458.

GARTZAIN. Ospitaleko
ohea salgai, erdi-prezio-
an. Arras guti erabilia.
Interesabaduzuedo iku-
si nahi baduzu, deitu.
�606 932466.

DENETARIK
galdu-aurkituak

BERA. Sanferminetako
asteburuan, emakume-
enbizikletabatagertuda
kandadu hautsiarekin.
�648 803205.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58
info@ttipi.eus edo erran.eus

Hurrengo aldizkaria irailaren 7an
Urtero bezala, abuztuarekin batera, iraila bitarte agurtzeko tenorea ailegatu zaigu. Ale honetan, ohi dugunez, bes-
tetako egitarauak eskuratu dizkizuegu, hemen inguruan gelditzen zaretenentzat. Oporretan kanpora joan behar
duzuenei, ongi pasa eta ez galdu, irailaren 7an berriro ere hamabosteroko zita izanen baituzue TTIPI-TTAPArekin.
Eta Merkatu Ttikian eta urtebetetzeen atalean zerbait agertzea nahi baduzue, abuztuaren 30erako bidali behar-
ko duzue. Ongi pasa eta laister arte!
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