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Lea-Artibaialdeko Hedabideak

Arretxinaga, 1
48270 MARKINA-XEMEIN
tel.: 94 684 44 36
lea-artibai@hitza.eus
www.lea-artibaietamutriku.hitza.eus
Lea-Artibai eta Mutrikuko Hitza
@leakohitza

Doako argitalpena

AZALAD
HITZA

TESTUAKD
11BARRI • Lore Bengoetxea Ibazeta
Lekeitioko Udaleko Berdintasun Saila
MAKETAZIOAD
11BARRI (11barri.eus) •
Eli Azpiazu Armaolea

PUBLIZITATEAD
Maribi Fernandez Zabala • HITZA
ARGAZKIAKD
Lore Bengoetxea • 11 BARRI
Asier Alkorta • HITZA,
Txosna batzordea eta
Alejandra Goikoetxea.

Jaietan zehar ADI!
Urtero bezala
Sanantolinen argazki
galeria eta bideoak
izango dira HITZAko
webgunean.

ONDO-ONDO PASA SANANTOLINAK!

abuztuak 31, eguena
• 10:00.

PLAZAREN APAINKETA
Garraitz TTtaldearen eskutik.

• 21:00.

«ERASO SEXISTARIZ EZ! »
MANIFESTAZIOA. Tortola kaletik.
Ant.: Potxuak martxan eta Neska gaztiek

+

Egitaraua

G
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irailak 1, barikua

San Antolin bezpera
Bajada eguna

• 12:00.

BURUHANDIAK ETA
DON TERENTZIO ETA
DOÑA TOMASA kalerik kale
Itxaropena txistulari taldearekin.

• 19:15.

KUADRILEN BAJADA, Lekitto musika
bandak, Aittitta Makurra txarangak, eta
Jainekin eta Urolatarrak animatuta.

• 20:00.

ANGELUSA, hasiera emateko San Antolinei; KANPAI JOTEA, TXUPINAZOA
eta ANTEROREN BAJADA.
Lekittoko Musika Bandaren 150. urteurrena dela eta, bandakoak izan diren nagusienak eta gaur egungo gaztetxoenak
botako du txupinazoa.
MUSIKA EMANALDIA plazan,
bajadaren amaiera animatu, sariak
banatu eta gaua girotzeko.
Txurru,
DJ Tirapu
DJ Josu Rodriguez

• 20:00.

TXOSNEN IREKIERA.
Ant.: Txosna batzordea.

• Ondoren

Aittitta Makurra txarangakalerik kale.

• 22:30.

SUZKO ZEZENA.

• 23:00

MUSIKA ESKAINTZA portuan.
Ant.: Txosna batzordea.
Tarantistak,
DJ Kool
DJ Elepunto.

• 23:15.

Orkesta Vulcano show
DANTZALDI IKUSKIZUNA.
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150 urte musika lau haizetara zabalduz

LEKEITIOKO MUSIKA BANDA 1 Txupina jaurtitzearen arduraduna

M

usikarik bako
sanantolinik
ezin da irudikatu, eta musika bandarik gabeko Lekeitiorik ere ez.Lekeitioko
Musika Bandak 150 urte
betetzen dituela eta, harena izango da txupina botatzeko ardura.
Udal artxiboan gorderik
dagoen dokumentazioaren arabera, 1867ko udaberrian gazte talde batek
udaletxera jo zuen musikarako diru laguntza eske.
Udalak urriaren 14an
onartu zuen musika
tresnak erosteko diru laguntza. Musika bultzatzeko asmoa data horren aurrekoa izatea posible izan arren, urte
horretakoa da datu zehatzena.
Musikarien sehaska
Mende eta erdi joan da
Lekeitiok musika banda
sortu zuenetik. Urteak
asko, eta gorabeherak ere
gutxi ez. Baina Lekeitiok
harrezkero beti musika
banda eduki du, eta, hain-

bat zuzendariren agindupean, ehunka musikarik
mantendu dute bizirik Lekeitioko musika banda.
Urrira arte zain egon beharrik eduki barik, urte
osorako prestatu dute egitaraua. Batetik, 12 hilabete, 12 kontzertu izenpean,
kontzertuak prestatu dituzte; hileko, bat. «Lekeitiok, jaietan, beste herri
batzuetako bandak ere
hartu izan ditu beti. Kanpoko bandek alaitzen zituzten jaiak», oroitu du Ur-

«Lekeitiok, jaietan,
beste herri batzuetako
bandak ere hartu izan
ditu beti. Kanpoko bandek alaitzen zituzten
jaiak»

tzi Iriondo Lekeitioko Musika Bandako zuzendariak. Horrela, ohitura horri jarraipena eman eta
beste bandei keinu bat
egin nahian antolatu dute
12 hilabete 12 kontzertu
musika sail berezia.
Jaietako hitzordua
Zazpi kontzertu Lekeitioko Musika Bandak emango ditu, eta gainontzeko
bost hitzorduetarako kanpoko musika bandak ekarri nahi izan dituzte. Lau
emanaldi gelditzen
dira; bakarra kenduta, gainontzekoa Lekeitioko Musika
Bandarenak. Jaietan bertan, ohi denez, hitzordu garrantzitsua edukiko
dute: San Antolin
Eguneko kontzertua. Horrez gain,
Aste Musikala prestatu dute urrira begira, Lekeitioko Musika Bandaren
historiari tarte berezia eginez. Bide batez, dokumentala aurkeztuko dute.
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irailak 2, zapatua

San Antolin Eguna
Alkondara zuri eguna
Amnistia eguna

• 09:00.

AKORDEOI-JOLEEN KALEJIRA.

• 10:15.

AGINTARIEN PROZESIOA.
Lekeitioko alkate eta zinegotzi jaunandreak udaletxetik eleizaraino joango
dira, Lekitto musika bandak lagunduta.

• 10:30.

MEZA NAGUSIA,
Eleizako koruak abestuta.
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• 11:00.

XIX. TIRAGOMA
TXAPELKETA
limoneruetan.
Parte hartzeko izena
ematea: 10:30ean.
Ant.: Aittitta Txiki.

• 12:00>14:00.

PARKEKO GUNEAREN
IREKIERA.
Biodantza
( Playbackerako ideiak proposatuz )
Ant.: Txosna batzordea.

• 13:00.

Lekitto musika bandaren
KONTZERTUA plazan.
Zuzendaria: Urtzi Iriondo.

• 17:00.

AKARREGI TORNEOKO
ESKU PELOTA PARTIDUAK
Santi Brouard frontoian.

• 18:00.

XIV. TXAPEL JAURTIKETA
eskolapean. Parte hartzeko
izena ematea 17:30ean.
Ant.: Aittitta Txiki.

• 18:00-20:00.

ALTXORRAREN BILA parkean.
Inoiz baino froga gehiagorekin!
Ant.: Txosna batzordea.

• 20:00.

BERTSOLARIAK udaletxe
aurrean, BALKOITIK BALKOIRA:
Oihana Iguaran, Onintza Enbeita
eta Etxahun Lekue.

• 20:00.

FAROLAPEKUA, parkean.
KONTZERTUA.

Ondoren.

BARAZKI-BROTXETA JANA
Lekitto bedarraken eskutik.
Ant.: Txosna batzordea.

• 20:00.

UME GAIZTUEN FESTA, parkean.
Ant.: Txosna batzordea.

• Iluntzean.

OMENALDIA
XENKI ETA MURGI GOGOAN.
45. urteurrena.
Ant.: Txosna Batzordea.

• 23:00.

SU ARTIFIZIALAK
Astondoapirotekniaren eskutik.

• Ondoren.

KONTZERTUA plazan.
Huntza
Esne Beltza

• 23:00.

HIP-HOP ETA REGGAE GAUA
Ant.: Txosna Batzordea.
Xatiro
Labasu
DJ Loro
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«Sekulako oparia izan da guretzat
telebistan aritzea»
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Manu Zatika ‘Baserri’ eta Daniel Robles ‘Txankarra’ 1 Telebista aurkezleak.

T

elebistako saio bati esker, azken urtean, sekula pentsatu gabeko ospea lortu dute. Itsasoko
gizonak izanda, eta behin jubilatuta, ez zuten uste izango horrenbeste leku eta jende ezagutzera heldu zirenik. Sanantolinetarako, urte guztiko
plan bera daukate: bizitzaz gozatzea.
Beti elkarregaz ibiltzen zarete?
BASERRI: Bizi guztia elkarregaz daramagu, nahiz eta azken bost urteotan
baino ez dugun lan egin elkarregaz
itsasoan. 13 urtegaz hasi ginen itsasoan, eta 56 urtegaz erretiratu.
TXANKARRA: Zenbat bider egin ote
dugun lo elkarregaz... Ohe bitan, baina
elkarregaz.
Eta ze suposatu dizue telebistako
esperientziak?
TX.: Munduko erregalorik onena izan
da guretzat, geure 68 urteekin. Eta
jende asko ezagutzeko aukera eman
diguna.
BAS.: Gero etortzen zara herrira eta
ume guztiak geugana. San Mamesera
joan eta ume guztiak bueltan... Hori
gauza handia da! Argazkiak ematen

«Antzar Egunean,
txikiteo luzea eta
afaria egiten dugu;
beste egunak normal
igarotzen ditugu»

dizkiegu dedikatoriekin. Santo Tomas
egunean 280 argazkitik gora atera
genituen, pentsa!
Ospeak ez dizue enbarazurik egiten?
BAS.: Aberastasuna ematen du. Ni
neu lotsakorra izan naiz, eh?
Txankarra izan da gu biotatik aurpegia eman duena!
Sanantolinetan zer?
BAS.: Gazteagoak ginenean hilaren
3an kuadrila guztia batzen ginen.
Orain, Antzar Egunean txikiteo luzea
eta afaria egiten dugu. Horixe da normaltasunetik ateratzen den egun
bakarra. Gainontzeko egunak betiko
moduan pasatzen ditugu. Normalean
baino txikiteo luzexeagoak eginda,
hori bai. Gogo pixka bategaz nahikoa
da ondo pasatzeko.
Eta jaien ostean, triste?
Bai zera! Jaien ostean Cambrilsera
joaten gara. Eta bestela ere mugitzen
gara batera eta bestera.1
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irailak 3,
domeka

Kamiseta eguna
(kuadrilakoa,
erreibindikatiboa...)
• 09:00.
Itxaropena
TXISTULARIEN
KALEJIRA.
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• Goizean zehar.
ATXIRRI DASTAKETA
limoneruetan.
Ant.: Aittitta Txiki taldea.

• 13:00.
MAKAILAUEN
AURKEZPENA ETA
SARI BANAKETA
plazan.

• 17:00.
AKARREGI TORNEOKO
ESKU PELOTA
PARTIDUAK Santi
Brouard frontoian.

• 13:30.
PAELLEN AURKEZPENA ETA SARI BANAKETA plazako kioskoan.
TABERNEN ARTEKO
MAKAILAU KROKETA
SARI BANAKETIA.

• 17:00.
FUTBOL-PARTIDUA:
Nagusien San Antolin
torneoa Julen Urrutiaren
omenez .
Lekeitio -Atthlectic.
Larrotegi futbol-zelaian.

• 15:00.
HERRI BAZKARIA.
Eguraldi onarekin
arbolapean.

•18:00-20:00.
ZIRKUA Trapezioa,
malabarak, mural tailer
bertikala… Parkean.
Ant.:Txosna
batzordea.

• 08:00etatik aurrera.
31. MAKAILAU
TXAPELKETA plazan.
Ant.: Aittitta Txiki taldea.
• 10:00etatik aurrera.
23. PAELLA
TXAPELKETA plazan.
Ant.: Jai batzordea.
• 12:00>14:00.
SORMEN ETA
ESPERIMENTAZIO
TAILERRA parkean.
Arraguaren eskutik.
Ant.:Txosna batzordea.
• 12:30.
Itxaropena TXISTULARIEN KONTZERTUA
Eskolapean
(San Kristobal plazan).
• 12:30. Tabernen arteko
MAKAILAU KROKETA
AURKEZPENA
limoneruetan.

• 15:00>17:00
Taberna ibiltariaktaldeak
girotuko du bazkaria.
• 16:00.
TXIRRINDULARI
LASTERKETA kadeteentzat, San Antolin
sari berezia
“Oier Elorriagaren
omenezko
XVI. memoriala”.
Hasiera eta amaiera
Atean. Ant.: Lekeitialde
txirrindulari taldea.
OMENALDIA:
Amets Txurrukari.

• 19:30.
HERRI
KIROLAK:
Bederatzi
kirolariren
ikuskizuna,
tartean
Alex Txikon
mendigoizalea.
Plazan.
• 19:30>21:30.
Taberna ibiltariaktaldea
herriko bost gunetan
zehar.
• 20:30.
FAROLAPEKUA
parkean.
KONTZERTUA eta
ATUN ERREA
M&M eta PETTI .
Ant.:Txosna batzordea.
• Egunean zehar,
Itxaropena txistulari
taldea txistua jotzen
egongo da
HERRIA GIROTZEN.
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Geldialdia
bidean

TXOSNA BATZORDEA 1

T

xosna Batzordearen baitan, parkeko gunea eta portuko gunea martxan egongo dira, baina
aurten, aspaldiko partez,
portuko gunean kontzertuak baino ez dira antolatuko. Gehiegizko esfortzua ekiditu nahi dute, eta
eskaintzen denaren gainean hausnartu.
Alternatiba izaeraz
Txosna Batzordean batzen diren taldeek aldarrikapen politikoak eta sozialak bistaratuko dituzte
beste behin; eta, era berean, lortzen den diruak balio izango die urte guztian
lanean jarraitu eta aldarrikapenok kalean egon daitezen. Edozelan ere, hausnarketarako momentua
dela uste dute; urteetan
martxan dagoen dinamikaren inguruan eztabaidatzeko garaia.
Ander Plaza eta Gaizka Likona Txosna Batzordeko
kideek
eman dituzte argibideak.
«Gune alternatibo
bat eskaini nahi dugu,
baina gune alternatibo bati buruz ari garenean, ez dihardugu
bakarrik musikaren
gainean. Zentzu inte-

gral batean ulertu behar
da izaera alternatiboa.
Beste harreman eredu batzuk egon behar dira; komunikazioa egon behar
da; eta portuko eremuan
badago eskaintzen denaren inguruan berba egin
beharra. Gelditu eta pentsatzen jarri behar gara
neurri baten ez ote garen
geuk kritikatzen dugun jai
mota bersortzen ari: kontsumismoa, alkohola eta
drogak, harreman ereduak...». Beste alde batetik, eskaintza bera ere
bada begiratu beharrekoa
batzordean daudenen ustez. Batzuek eskaini eta
besteek kontsumitzen duten eskemagaz jarduteak
ere merezi du arreta, txosnetakoen iritziz, bai eta
belaunaldi berriagoek zaharragoen lekukoa hartze-

ak; hausnarketa egiteko
garaian pisua hartzen
duen beste puntuetariko
bat.
«Gelditu eta pentsatzen
jarri behar gara neurri
baten ez ote garen geuk
kritikatzen dugun jai
mota bersortzen ari»
Ariketa osasuntsua
Ertz asko dauzkan eztabaida dela diote, eta Txosna Batzordea osatzen dutenen indarra bera ere
neurtu beharra dagoela,
gehiegizko indarra erabiltzea onerako baino kalterako izan daitekeela eta.
Berba egiteko premia aspalditik ikusi dute, eta luzerako eztabaida izango
da. Momentuz, orain artekoa ezbaian jartzea osasuntsua dela uste dute.1
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irailak 4, astelehena

Antzar bezpera

• 09:00.

TRIKITILARIEN KALEJIRA.

• 10:00>14:00.

ANTZAR EGUNEKO JAIAN PARTE
HARTZEKO IZENA EMATEA Kultur
Etxeko Azkue Aretoan.

• 12:00-14:00.

• 17:30-19:30.

KARTOI KUTXEKIN
ERAIKUNTZA TAILERRA parkean.
Ant.: Txosna Batzordea.

• Ondoren.

TXOKOLATADA parkean.
Ant.: Txosna Batzordea.

JOLAS ALTERNATIBOAK (Petanka,
boloak, ohe elastikoak, paitxak,
slackline, kartoiekin sormena lantzen...)
Ant.: Txosna batzordea.

• 20:00.

• 12:00-14:00.

• 20:30.

+
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DZANGA PIZINARA. 0-2 urte
bitartekoentzat.
Ant.: Altzuan/ Txosna Batzordea.

• 16:30.

ESKU PELOTA
TXAPELKETAREN FINALAK
Zapaterito frontoian.

• 17:00.

MUS TXAPELKETA.
Kai Alde sozietatean.
Izen ematea 16:30ean.

• 17:30-19:30.

UR KIROLAK PIRAGUA,
Dzanga Piragua taldearen eskutik.
17.00etan izen ematea
(11 urtetik beherakoak
nagusi batek
lagunduta).
Parkean.
Ant.: Txosna Batzordea.

• 17:30-19:30.

DZANGA PIZINARA. 0-2 urte
bitartekoentzat. Parkean.
Ant.: Altzuan. /
Txosna Batzordea.

FAROLAPEKUA parkean.
Sexualitatearen inguruan berbetan.
Ant.: Txosna Batzordea.
Aittitta Makurra
TXARANGAREN KALEJIRA.

• 21:00.

SEI SUZKO ZEZENA Sabino Aranatik
plazara. Animatu eta jantzi kamiseta
zuri eta zapi gorria. Ant.: Jai batzordea.
Biluzgorri kuadrilaren eskutik
OMENALDIA Iñaki Pajareseri hainbeste
urtetan suzko zezena eramateagatik.

• 21:30.

PLAY BACKA plazan.
Ant.: Beti Saltsan taldea.
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G Inkesta

Badago sanantolinetan faltan botatzen duzun ezer?

Eunate
Basterrika Zabala

Jesus Mari
Goitiz Garai

Irune
Portillo Garramiola

«Jai batzordean nago eta
faltan botatzen dut jende
gehiagok parte hartzea.
Ahalegintzen gara ahalik
eta ekintza ugarienak antolatzen, baina, jakina, sarritan ez duzu asmatzen;
egun asko ere badira, aurrekontua gero eta murritzagoa... Kendu ez nuke
ezer kenduko. Ostera,
gehitu, bai».

«Faltan, euskal presoak
botatzen ditut faltan. Jaietan egun batzuk kenduko
nituzke; luzeegiak dira.
Eta egunik politenak hilaren 1a, Bajada Eguna, eta
Antzar Eguna. Egia esan,
gaitz edukiko dut kalean
asko ibiltzea, lanarengatik, baina egun politenak
horietxek dira, ezelako dudarik barik».

«Orokorrean jaiak ondo
ikusten ditut. Beharbada,
umeentzat gauza gehiago
egongo balira, hobeto.
Gazteek, agian, beste zer
edo zer faltan botako dute,
baina gure adinekoontzat
dauden gauzekin konforme nago. Programa ez dut
zehatz jarraitzen, eta ikusten dudanagaz konforme
geratzen naiz.

Elinet
Martinez Puentes

Antxon Belaustegi
eta Koldo Iturraspe

Aitor
Ibarra Murelaga

«Gehien bajada eta antzarrak gustatzen zaizkit. Niretzat Antzar Eguna oso
polita da. Orain bederatzi
urtetik nago Lekeition, eta
harritu egin nau urte
hauetan aurkitu dudan
festa giroak. Asko gustatzen zait Antzar Egunean
topatzen dudana. Orokorrean, konforme egoten
naiz jaietan dagoenagaz.

«Antzinako ohitura batzuk berreskuratzea gustatuko litzaiguke, adibidez,
sokamuturra. Urrun harrapatu gaitu; guk ez dugu
ezagutu. Zabaldu izan da
jarriko duten zurrumurrua, baina ez dute ipintzen. Horrez gain, gazteentzat egunera begira ekimen gehiago egotea
nahiko genuke.

«Antzina egoten zen tina
lasterketa. Oraintxe ere
egiten dute sanpedroetan,
eta neu ere ibiltzen naiz,
baina ondo egongo litzateke sanantolinetan ere
ipintzea. Zelebrea izaten
zen. Sokamuturra eta goitibehera ere botatzen ditut
faltan. Eta eskatzen hasita,
kontzertu gehiago ere gustura hartuko nituzke.
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irailak 5, martitzena

Antzar eguna

• 10:00.

Lekitto musika bandaren KALEJIRA.

• 11:00.

BURUHANDIAK eta DON TERENTZIO
ETA DOÑA TOMASA KALERIK KALE
Itxaropenatxistulari taldearekin.

• 11:00>14:00.

UMEEN PARKEA Juan Bautista
Eguzkitza enparantzan eta
plaza gorrian.
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• 11:45.

ItxaropenaTXISTULARIEN eta
ANTZAR BATZORDEAREN KALEJIRA
Kioskoraino.

• 12:00>15:00.

INDARKERIA
MATXISTAREN
KONTRAKO
JAIMA plazan.

• 12:00.

ZOZKETA PLAZAN,
antzarren jaian parte hartuko
duten txalupei zenbakia
emateko.

• 13:00.

TXISTULARIEN BATZEA
ESKOLAPEAN, Itxaropena txistularien
gidaritzapean. Txistua jo nahi daben guztia
etortzera gonbidatzen da.

• 15:45.

ItxaropenaTXISTULARIEN,
ANTZAR BATZORDEAREN eta
UDAL GOBERNUAREN KALEJIRA
Abadeen moilako epaileen gunerarte.

• 16:00.

ANTZARREN JAIA portuan.
Aurten, Isuntzako neska erremolariek
emango diote hasiera jaiari (1980an
Isuntzako mutilek egin zuten moduan).

• 16:00 .

ESKEINTZA MUSIKALA
Pintxe Pendejak
Tirry & Terry
Maph
Ant.: Txosna Batzordea.

• 16:00>20:00.

UMEEN PARKEA Juan Bautista
Eguzkitza enparantzan eta
plaza gorrian.

• Gero.

MASTA-PUNTAKOA.

• 17:00.

AKARREGI TORNEOKO
ESKU PELOTA PARTIDUEN
FINALAK Santi Brouard frontoian.

• 19:30.

DANTZALDIA plazan,
DJ Oihan Vega
ERROMERIA
Oxabi taldearekin.
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Eraso
sexisten aurrean
egin beharrekoa
1. Pertsona bat erasotua izaten ari dela iruditzen bazaizu,
harengana joan eta laguntzarik behar duen galdetu
iezaiozu, zeure kabuz erabakiak hartu aurretik.
2. Baietz badio edo norbait
badator erasoa salatzera:
1. Lehentasuna duen gauza da, beraz, salaketa jasotzen duenak, egiten ari
dena utzi eta pertsona
horri babes guztia eman
eta kasu egingo dio.
2. Beharrezkoa bada, taberna barruan edo dagokion
lekuan babesa eskainiko
zaio erasotuari.
3. Arreta handiz entzun
erasotuak esateko duena
(azalpena, beharrak...)
4. Erasotzailearekin hitz
egin eta argi utzi ez dituzuela jarrera sexistarik
onartzen eta tabernatik
edo dagokion tokitik kanporatu.
5. Bortxaketa kasuan, ahal
den heinean, erasotua ez
garbitzea eta ez aldatzea
garrantzitsua da.

ETA GOGORATU:

• ARROPAK ez dira bakarrik
garbitzen.
• JANARIA mahai gainera ez
da bakarrik ailegatzen.
• ARDURAK ETA ZAINTZA
BEHARRAK banatuz gero,
jaietan denok gozatzeko
aukera edukiko dugu.

atuz gero,
Ardurak ban
zatu!!!
jaiak denok go

ERASO SEXISTEI
ERANTZUN!

Emakumeen kontrako indarkeria
DENON ARDURA DA.
Beraz, edozein erasoren aurrean
AKTIBOA izan behar da gure jarrera!

OKURRIDU BEZ:
• Akosatzea ez da
ligatzea.
• Ipurdia ikutzea
ez da ligatzea.
• Lizunkeriak esatea
ez da atsegina izatea.
• “Itxi nazun”esaten
denean,“itxi” da.
Ez da “segitu” edo
“kolpe”, itxi” da.
• “Ez”esaten denean, “ez”
da. Ez du esan nahi “izan
leike”,“ez nago ziur”,
edota “bai”. “Ez”esaten
denean,“ez” da.
GORA LIGOTEO
SANUA:
• Ez egin inoiz nahi ez
duzunik. Norberak erabaki, norberak gozatu.
• Zer edo zer esan nahi
baduzu,ahalegindu.
Baina badakizu:
eskatu, entzun,
errespetatu eta,
zortea badaukazu,
GOZATU!

EZETZ ESATEKO
ESKUBIDE GUZTIA
DAUKAZU.
ENTZUNARAZI
ZEURE AHOTSA.1
Lekeitioko Udaleko
Emakume eta
Berdintasun
Batzordea

Indarkeria
n
matxistarAeHAIA
kontrako M

TELEFONO BALIAGARRIAK:

,
egunean
jAntzar
,
tik

12:00eta a.
r
15:00eta n.
a
z
Pla

• Lekeitioko Anbulategia: 94 603 58 60
• Telefono bidezko laguntza edozein ordutan:
900 840 111
• Udaltzaingoa: 94 684 20 00 (8:00etatik 22:00etara).
• Larrialdiak (24 ordu): 112

Kartelaren egilea:
PETER ZENDOIA

ONDO-ONDO PASA SANANTOLINAK!
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irailak 6, eguaztena

Umeen Eguna

• 11:00-13:30.

UMEENTZAKO HERRI KIROLAK eta
JOLASAK plazan.

• 16:00-19:00.

URAREN JAIA plazan
(3-tik 10 urtera bitartekoentzat).
Bainujantzia eta uretako oinetakoak
erabiltzea gomendatzen da.

+
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• 18:00.

UMEEN MASTA-PUNTAKOA
Abadeen moilan.
Izen ematea 17:30ean.

• 20:00.

FAROLAPEKUA
parkean.
‘Putinen
guardasola’
ANTZERKIA
Ramon Agirre
eta Inazio Tolosa.
Ant.: Txosna Batzordea.

• 20:00.

Antzar jaiko
SARI BANAKETA plazan.

• Jarraian.

Kantu kolore taldearen
IKUSKIZUNA plazan.

• 22:00.

SUZKO ZEZENA plazan.

ONDO-ONDO PASA SANANTOLINAK’!

27

SANANTOLINAK’2017 • LEKEITIO

Erramutan gozatzea,
helburu

Isuntza arraun elkartea 1

U

rte berezia izan
da Isuntzako
arraunlarientzat. Neskek
uretara jauzi egin dute,
eta trainerua ere atera
dute ondarrutarrekin batera, Lea-Artibai Cikautxoren izenean.
Erramutan egitea eta
erramutan gozatzea da
erronka nagusia Nikolas
Bikuña Arrilla Isuntzako
nesken entrenatzaileak
dioenez, eta hori lortzen
ari dela dio. «Ni neskak
entrenatzen hasi nintzenean, helburua ez zen
Lekeitiok nesken traineru bat ateratzea eta
denak oso ondo ibiltzea,
baizik eta urteetara orain
hasitakoetatik
askok
jarraitzea eta

beste neska batzuk erakartzea. Izan ere, nesken
erramua hazten dago,
eta erraztasunak eman
behar zaizkie. Tontokeria ematen du, baina
erreminta guztiak mutilentzat daude egokituta», adierazi du Bikuñak.
Hori horrela izanda,
elantxobetarrak ere batu
zaizkie taldera.
Babesaren lasaitasuna
Lea-Artibai traineruak
babeslea lortu duela eta,
pozik azaldu da Bikuña.
«Pozik gaude. Gastu
aldetik asko laguntzen
du, eta burukomin garrantzitsu bat kendu
digu». Lea-Artibai traineruan lekeitiarrak eta
ondarrutarrak bat
eginda ari-

tzen dira. «Pikea hor
dagoen arren, keinu polita da. Nahiz eta herri
biak txarto eraman izan
diren, bateko eta besteko
neskak kapazak izan dira
elkarregaz taldea osatzeko. Desberdintasunak
ahaztu dira, eta gustatzen zaiena egiteko
elkartu dira; erramutan
egiteko», gogoratu du.
Sanantolinetan, merezitako atsedena hartuko
dute, denboraldia amaituta egongo da eta.
«Meritu handia daukate.
Zerotik hasita, lehiatzen
amaitu dute», esan du
Bikuñak. Enteratu orduko, berriro egongo dira
uretan. «Nahi duenaren
guztiarentzat ateak zabalik dauzkagu. Erramutan
aproba egin nahi duenak
etortzea daukala. Ibil
dadila; eta gustatzen
bazaio, jarraitzeko aukera edukiko du. Batzuek
ez zuten euren burua
erramutan ikusten, eta
hemen
jarraitzen
dute».1

«Pikea hor dago,
baina desberdintasun guztiak ahaztu
dira, eta gustatzen
zaiena egiteko elkartu
dira, erramutan»

ONDO-ONDO PASA SANANTOLINAK!
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irailak 7, eguena

Kantu eguna

• 11:00.

BURUHANDIAK eta
DON TERENTZIO ETA
DOÑA TOMASA
kalerik kale
Itxaropenatxistulari
taldearekin.

• 12:00-14:00.

FAROLAPEKUA LABORATEGIA
Parkean.
Kanporatu barrua!!!(12 urtera arte)
Ant.: Txosna Batzordea.

+
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• 17:00.

GAZTE AKUATLOIA.
Abadeen moilan.
Ant.: Garraitz TT taldea.

• 19:00etatik aurrera.

FAROLAPEKUA LABORATEGIA
Parkean.
Kanporatu barrua!!!
(12 urtetik aurrera)
Ant.: Txosna Batzordea.

• 20:00.

«TXIKITEO KANTAUA»,
Aittitta Makurra
txikirri-txikirrik
animatuta.
Udaletxeko
eskilaretan.
Ant.: Zaletxuak.

• 21:00>00:00

MUSIKAplazan
Lariztelen eskutik.

ONDO-ONDO PASA SANANTOLINAK’!
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Jubilatuak bai,
erretiratuak ez

Lekeitioko jubilatuen elkartea 1

I

railaren 8an,
sanantolinak
agurtzear direla, jubilatuek
euren eguna ospatuko dute. Bazkaria
eta musika alaia,
besterik ez dute
behar sanantolinak nahi duten
modura ospatzeko.
Erraz batuko dira
130 lagun jubilatuen bazkarirako.
Bittor Txakartegi
Jubilatuen Elkarteko lehendakari
zenetik, irailaren 8rako
jarrita daukaten hitzordua da. Bestalde, iaz kale
egin ostean, aurten ere
erromeria izango da
iluntzean, plazan. «Jai
Batzordean batzen garenean, nik beti esaten
diet: ‘niri ipini baltseoa,
mexikanadak edo nahi
duzuna’», adierazi du
Mari Ro Berra Jubilatuen
Elkarteko
lehendakariak. Bere ustez, umeentzat eta jubilatuentzat
egoten dira gauza gutxien jaietan, eta batzarretan argi uzten du iritzia. «Adarra jotzen hasten dira, eta nik esaten
diet: ‘denboraragaz, zeuek ere neure gremiora
etorri behar zarete’».
Bide batez jubilatuen

premiak gogora ekarri
ditu. «Edadeko jendeak
nahi duena da poztasuna. Baltseoa dagoenean,
denak ez dira dantzan
egitera aterako, baina
dantzan ez dabilenak
jendea eta giroa ikusi
behar izaten ditu».
Iaz kale egin ostean,
aurten ere erromeria
izango da iluntzean,
plazan. «Edadekoek
poztasuna behar dute»,
esan dute
Esku bete lan
Sanantolinen
ostean,
esku bete zeregin edukitzen jarraituko dute. Izan
ere, aratusteetan eta San
Pedro Txikin modura,
Santa Zizili egunean ere

abestera irtengo dira, eta
abenduan, urteari agur
esateko batuko dira.
Ekitaldi batetik bestera nagusien egoitzara
etenik barik joaten dira,
kantuen bidez han daudenei poztasuna eman
nahirik. «Geuk ere nahiko genuke joatea nor edo
nor», esan du Miren
Karmele Barbarias elkartearen zuzendaritzako
kideak.
Beste alde batetik, aurten erronka berria hartu
dute. Lekeitio adinekoen
hiri adeitsuaren proiektuaren barruan sartuta
dago, eta jubilatuen elkartea ere partaide da,
nagusien ikuspuntutik
herrian falta denaz ohartarazteko asmoz.1
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irailak 8, barikua

Antiguako Amaren
Eguna
Koittadu Eguna

• 09:00.

TXALAPARTARIEN KALEJIRA.

• 12:00.

MEZA,
umeen eta aittitta-amumen omenez.

• 12:00-14:00.

JOLASAK plazan.
Ez ahaztu bizikleta!
Ant.: Txosna batzordea.

+

Egitaraua

G

SANANTOLINAK’2017 • LEKEITIO

• 14:30.

LEKEITIOKO NAGUSIEN
BAZKARIA Egaña jatetxean.

• 18:00.

MARMO TAILERRA parkean.
Ant.: Txosna Batzordea.

• 18:30.

SAN ANTOLIN 24. ALTUERA JAUZIKO
TXAPELKETA plazan.
Ant.: Tximista atletismo taldea.

• 19:00.

IKARA MUSIKATUAK
Lekittoko Diabruekin.
Ant.: Txosna batzordea.

• 21:30.

SUZKO
ZEZENA.

• Ondoren.

ANTEROREN
EZKUTATZEA,
2017ko jaiei
agurra emateko.
KOITTADUA,
Aittitta Makurra txarangak
animatuta.

• Bukatzeko.

KALEJIRA,
Aittitta Makurra txarangarekin.
ERROMERIA plazan,
Batek daki taldearekin.

Gazte eguna

Eguerditik hasita. Portuan

ONDO-ONDO PASA SANANTOLINAK!
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G Iazko
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Argazkiak: HITZA

