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OHARRA:
Berriketan-ek ez du bere gain hartzen IRITZIA eta GUTUNAK ataletan adierazitako-
en erantzukizunik. Eskutitz guztiek ondo identifikatuta egon beharko dute argitaratu
ahal izateko. Ez ahaztu datu hauek jartzea: izen-abizenak, NAN eta telefono zenba-
kia, nahiz eta gero izen-abizenak soilik argitaratu. Idatziak berriketan@zuhatza.com
helbidera bidali beharko dira, hilabeteko lehenengo astelehena baino lehen.Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak

(Hezkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua
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GUTUNAK

Berriketan-ek ez du bere gain hartzen GUTUNAK atalean adierazitakoen erantzukizunik. Eskutitzak ondo identifikatuta egon
behar dira argitaratu ahal izateko. Ez ahaztu izen-abizenak, NANa eta telefonoa jartzea. Bidali berriketan@zuhatza.com helbidera.

2021eko irailean arratsaldeetan
(eskolaz kanpoko jardueraren forma-
tuan), pedagogia berdean oinarritutako
proiektu pilotu bat jarri zen martxan
Debabarrenean. Jolas librea eta natura,
nekazaritza ekologikoa edota animalie-
kiko harremana ahalbidetu eta beste
hainbat balio sustatzen dituenez, ama
naizen aldetik, oso interesgarria iruditu

zitzaidan. Urte hasieran, beraiekin jarri
nintzen kontaktuan, 2022an txikia
apuntatzeko asmoz.

Lehenengo momentutik oso harre-
man ona sortu da gure artean, eta
proiektuan kolaboratzeko aukera ere
sortu zait. Noski, ezin ezetz esan horre-
lako proiektu interesgarriari. 

Guraso, senide edo erreferente beza-

la proiektuan interesa baldin badauka-
zu, martxoan berriz ere zabalduko ditu
ateak Elgoibarren. Esteka honetan aur-
kituko duzu informazio zehatzagoa:
www.sites.google.com/view/katamixarren-
basoa. Bestela, idatzi mezua katamixa-
rrenbasoa@gmail.com helbidera. Edo gal-
detu niri zuzenean, nahiago baduzu.

Nora Aizpurua

“Hipokrisia eta faxismoaren aurka”,
hala du izena nire talde kuttunenetako
baten abesti batek. Garai zailak datozki-
gu ingurura. Bizitzaren ikaragarrizko
garestitzea (pobretzea esango nuke nik)
ohiko gehiengo baten kaltetan, betiko
gutxiengo baten mesedetan. 

Gerrara ohitu zintezke, baina gerra egon
badago... abesten dute orain dela 8 urte-
tik Donbasseko eskualdean. Baita Siria,
Yemen edo munduko beste hamaika
txokotan ere, Ukrainan bezala.

Errefuxiatu europar eta azal txuriko-
ei ateak zabaltzen dizkiegu, Mediterra-
neoaren beste aldekoei ateak itxi eta
euren herrialdeak garbitzen ditugun
aldi berean. 

Bitartean faxismoa goraka doa.
Errusian, Ukrainan, Polonian... baita
gure gertuko bi herrialde okupatzailee-

tan ere. Demokraziaren izenean. Amen. 
Gaur telebistak esaten duen guztia

ezbairik gabe irensten dugu, herri
honen hurbileko memoria galdu izan
bagenu bezala. 

Inbasio eta okupazio militarrak
ahots ozenez deitoratzen ditugu, gure
herriaren zati bat bortxaz eta militarki
inbaditu eta okupatu zutela 500. urteu-
rrena denean, eta egoera berean jarrai-
tzen duen honetan. 

Lander Aznal

Katamixarren basoa naturgunea

Hipokrisia eta faxismoaren aurka
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Ivan Kononenko gure familiakoa da eta Deban ditu bere lagunak ere.
Chernobil Elkartearen bitartez etortzen diren haur guztiak hemengo harrera-
familien seme-alaba edo anai-arrebak dira. Guztiek dituzte bertako lagunak
edo kuadrillak.

Ume hauek guztiak gerraren erdi-erdian daude Bielorrusiatik Kieverako
bidean. Txernobyl inguruetako herrixkatan bizi dira eta une latzak pasatzen ari
dira: negurako patata gordetzen duten sotoetan ezkutaturik, hotzetan, argirik
gabe, kasu batzuetan ur gutxirekin edo gabe, tiro eta bonbardaketak entzunez...

Chernobil Elkartearen asmoa da bertatik ume eta familia horiek ateratzea
edo behar duten laguntza bidaltzea. Horretarako giza korridore seguruak
behar dira eta hori lortzeko Euskal Herriko beste elkarteekin elkarlanean ari da.

Hori guztia lortu ahal izateko dirua behar da eta horretarako ireki du
Chernobil Elkarteak kontu korronte bat, nahi duenak bertan dohaintzak egin
ditzan.

Ildo beretik, martxoaren 26an emanaldia egingo da elizan eta irabaziak
Chernobil Elkartearentzako izango dira; martxoaren 26-27ko asteburuan, era
berean, udaletxe azpian bigarren eskuko azoka egingo da.

Debako Udalari larrialdietarako 7.000 euroko laguntza eskatu diogu eta
onartua izan da. Hemendik eskerrak eman nahi dizkiogu.

Mila Osa (Chernobil Elkartea)

Ivan gure familiakoa da

Hilaren 26an (larunbata), Ukraina-
rekiko elkartasun-emanaldia eskaini-
ko dute Aitzuri Abesbatzak, Debako
Musika Bandak, Gure Kai Euskal
Dantzari Taldeak eta Kalez Kale
Txistulari Taldeak. Parrokiako
Kooperazio Taldeare-
kin eta Udalarekin
elkarlanean antolatu-
tako saioa 13:00etan
izango da, elizako
klaustroan (euria egi-
ten badu, elizan ber-
tan), eta ordu eta laur-
deneko iraupena izan-
go duela aurreikusi
dute.

Hamar euroan sal-
duko dira emanaldira-
ko sarrerak eta iraba-
ziak Chernobil Elkar-
tearentzako izango dira; martxoaren
25era arte Turismo bulegoan izango
dira salgai, eta hilaren 26an bertan, goi-
zeko 11:00ak aldera, elizaren atarian ere
lortu ahal izango dira.

“Erradiazioa, eta orain gerra” lelo-
pean, Chernobil Elkarteak Txernobylgo
(Ukraina) baliabiderik gabeko haurren-
tzako eta euren familientzako laguntza
deialdia ere egin du. Ekarpen ekonomi-
koa egin nahi dutenek kontu korronte

honetan sartu beharko
dute dirua: ES62 2100
6491 1222 0003 6970.
Deialdiaren inguruko
informazio gehiago
lortzeko, 670 419 078
telefono zenbakira
deitu edo www.cherno-
bil.org kontsultatu
dezakete herritarrek.

Bestalde, azken
asteotan bilketa egin
da herrian, Ukrainara
jana eta oinarrizko
produktuak (arropa,

sendagaiak...) bidaltzeko. Materiala
Jartxa loradendan biltzen aritu dira eta
deialdiarekin bat egin duten herrita-
rren “eskuzabaltasuna” eskertu nahi
izan dute antolatzaileek.

Ukrainarekiko elkartasun-emanaldia 
prestatzen dihardute herriko 
hainbat eragilek elkarlanean

Egunetik egunera badirudi gauzak
ez direla aldatzen Deban. Astero-aste-
ro dena berdina dela herri aspergarri-
ki hil honetan. Harik eta ohiko diru-
dien goiz batez hormek esan-nahirik
badutela dirudien arte. Atzo ez zego-
en, gaur badago eta ziurrenik bihar
edo etzi desagertuko da berriz.
Monotonoaren haustura saiakera
berri bat.

Esan-nahiak badu ezinegon bat
atzetik. Askok ikusi ez arren, gure
herrian ere kentzen zaie hautsa apale-
tako liburu zaharrei. Batean edo beste-
an Afganistani buruz entzuten du
dozena t´erdi belarrik edota
Ukrainako gatazkaren beste kontaki-
zun bat bilatzen. Elkar ia ezagutzen ez
duen jendea borondatez batzen da, ez
parrandarako, baizik eta balio-lanaren
teoriaz, kapitalaz, askatasunaz...
solasteko. Gazte batek edateko iturri
berriak arakatzen ditu sarean astele-
hen arratsaldez. Eta beste hainbat
zirrikitu.

Ez. Ez da mamu bat. Existitzen da.
Bizi baldintzak okerrera doazen hone-
tan, badago gogoa bizi dugun mun-
dua ezagutzeko eta horren funtziona-
menduaren lege eta joerak ikasteko,
eta, ondo bidean, horren aurrean posi-
zio hartzen eta ekiten ere ikusiko ditu-
gu gertukoak. Erreakzioak erreakzio,
ausartak izateko garaia da. Aurrera
egitekoa. Ez denboran, historian bai-
zik. Hanka sartzera arriskatzekoa, eta
sartuz gero, ateratzekoa. Koldarkeria
kontserbadoreari eta erosozale atzera-
koiei entzungor egitekoa.

Bakoitzak ikusiko du zertan egika-
ritzen den dituen barne kontraesanen
sintesia. Loa kenduko ez dionak, aldiz,
badu beste aukera bat: indiferentzia.

Isileko esan-nahiak

MANEX ASTIGARRAGA

iritzia



Debako Udalak eta Urtxintxak
“Bastiñuixan” izeneko egitasmoa jarri
dute martxan. Kalean eta parkeetan eus-
kararen erabilera handitzea du helburu.
Egin dira dagoeneko lehendabiziko bi
saioak; martxoaren 15ekoan, adibidez,
hamarnaka ume aritu ziren bi adin-tarte-
etan Urtxintxako bi jolas dinamizatzaile-
ren laguntzaz zumardiko kiosko parean.
Martxoaren 29an eta apirilaren 5ean
izango dira hurrengo saioak, eta leku
berean egingo dira horiek ere (euria
bada, Ifar kaleko eskolako patioan).

Bi programa eskainiko dira. Batetik,
Zabu Zibu (16:30etik 17:30era); 3-5 urte
bitarteko haurrak dituzten familientzat.
Helburua euskaraz jolastu ahal izateko
tresnak eskaintzea da, beraz, behar-
beharrezkoa da haurrak guraso edo hel-
duren batekin joatea eta jolastea.
Bestetik, Txirrintxon (17:30etik 18:30era);
6-9 urte bitarteko haurrentzat.

Egitasmoaren antolatzaileen esane-
tan, “jolasa, ekintza askea izateaz gain,
ezagutzak oharkabean jasotzeko tresna
ezin hobea da, hizkuntza barneratzeko

tresna, besteak beste. Alde batetik, hiz-
kuntza formala lantzeko erabil daitekeen
teknika da; baina, batez ere, hizkuntza ez
formala sustatzeko da baliagarria. Hau
da, euskara kalera ateratzeko modu bat
da: abestiak, esamoldeak, hiztegia...”.

Helburu nagusiak
Hiru helburu nagusi ditu progra-

mak;  familiei eta haurrei euskaraz jolas-
teko baliabideak eskaintzea, familiak eta
haurrak euskararen inguruan biltzeko
guneak sortzea, eta jolasguneetan euska-
raren presentzia areagotzea.  

Abian da Bastiñuixan, 
kalean eta parkeetan euskararen 
erabilera handitzeko egitasmoa

ALBISTEAK
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iritzia
Kontatu zidaten aspaldi, Antzuolan ba

omen zela Antonio izeneko mediku bat.
Joaneko herrixketako mediku horietako bat
zen Antonio; kontsulta bere etxean, kontsulta-
ko atea edozeinentzat eta edozein ordutan
zabalik. Bera zen herriko pediatra, geriatra,
traumatologo, ginekologo, psikologo... Mediku
ona izateaz gain, pertsona ona ere bazen gure
Antonio.

Antzuolatar asko eta asko ziren Antonioren
bezero, eta haren zerbitzuak jaso ondoren
ordaintzeko unea iritsita, hortxe hasten ziren
Antonioren komeriak, diru-kontuetan sarritan
gertatu ohi den antzera. Era guztietako arazo
ekonomikoak azaleratzen ziren Antonioren
kontsultan; benetakoak batzuk, asmatutakoak
beste asko. Antonio oso mediku ona zen baina
oso finantzari eskasa eta ez zeukan “Cobrador

del Frac” izateko maliziarik, ezta bokaziorik ere.
Antzuola oso herri txikia izanik, egun bate-

an bai eta hurrengoan ere bai, Antonio zordu-
nekin gurutzatzen omen zen kalean, eta hain
zen “Cobrador del Frac” txarra ezen zordune-
kin aurrez aurre topo egiteko lotsagatik, espa-
loia bestaldera zeharkatzen omen zuen.

Antonio duela urte dezente zendu zitzai-
gun, baina bere izpirituak bizirik darrai;
Zenbat aldiz ez ote dugu Antonioren arimare-
kin bat egin? Jakin ondo ari garela, jakin zuzen
gabiltzala, ziur egon aurretik datorrena dela
bide okerretik dabilena eta hala eta guztiz ere
pareko espaloira zeharkatu, zordunarekin
trink ez egitearren, oker dabilenari geure oniri-
tzia emanez lotsati eta burumakur. 

Antonio, ez da nahikoa pertsona eta medi-
ku ona izatea.

Antonio

KETXUS AMASORRAIN

Martxan da
Errigoraren 

udaberriko “Oinak
lurrean” kanpaina

Martxoaren 30era bitartean egongo
da abian Errigoraren udaberriko kan-
paina. Kanpaina honetan, oliba-olio
birjina estra (bost litroka), arroza, pasta
eta kontserbak (hamabi ontziko sorte-
tan) eskatu ahal izango dira, ekoizlea-
ren jatorrizko prezioan. Oraingoan
lema Oinak lurrean izango da, asmo
handiak dituzten arren, oinak lurrean
dituztelako, hain zuzen ere. 

Urtero moduan, Euskal Herriko
bazter guztietara zabaldu da dagoene-
ko Errigoraren kanpaina. Elikadura
burujabetza sustatu eta Nafarroa hego-
aldean, euskara ofiziala ez den zonal-
deetan, euskara indartzeko asmoz mar-
txan jartzen den egitasmoa da hau.

Eskaerak martxoaren 10etik 30era
bitartean egin ahal izango dira,
www.errigora.eus webgunean edo, beste-
la, 848 87 12 23 telefonora deituta, eta
Zuhatza Euskara Elkarteko bazkideek
produktuak Deban jasotzeko aukera
izango dute, maiatzaren 10ean Aldats
pilotalekuan.



Azken bi urteetan ezinezkoa izan
bada ere, aurten berriz ere jarri dute
martxan Oporrak Bakean programa eta
Saharako umeak Euskal Herrira etorri
ahal izango dira udan, bi hilabeteko
egonaldia (San Juanetatik abuztu buka-
erara arte) egitera. Hori hala, haurrei
harrera egingo dieten familien bila
dabiltza elkarteko kideak. 52 ume ingu-
ru ekarri nahi dituzte Euskal Herrira,
eta, aurtengoan, 2014an jaiotako umeak
etorriko dira, zortzi urtekoak. 

Martxoaren 27ra arte eman dezake-
te izena familiek eta elkartearen webgu-
nean aurkituko dituzte horretarako
beharrezko dituzten jarraibideak eta
informazioa (www.oporrakbakean.eus).

Programaren arduradunek diote-
nez, “pandemiak mundu osoa jarri du
hankaz gora, baita herri sahararraren
egunerokoa ere. Pandemiaren ondo-
rioz, 2020an eta 2021ean bertan behera
geratu da Oporrak Bakean. COVID-
19ak saharar errefuxiatuen kanpamen-
tuetan gogor jo du, baina, horrez gain,
2020ko azaroaren 13an su-etena bertan
behera geratu zen eta, ondorioz, solda-
du sahararrak gerran daude”. 

Dagoeneko hainbat urte pasatu dira
haur sahararren lehen taldea kanpa-
mentuetatik Euskal Herrira uda pasa-
tzera heldu zenetik. Ordutik hona,
Oporrak Bakean programaren koordi-
nazioa aldatzen joan da, baina proiek-
tua abiatzeko ikusi ziren arrazoiek inda-
rrean jarraitzen dute eta, arduradunen
esanetan, haurren harrera “inoiz baino

beharrezkoagoa da orain”.
Izan ere, programa honen bitartez,

haur sahararrek uda basamortutik eta
errefuxiatu-kanpamentuetatik kanpo
pasatzeko aukera dute, eta familia eus-
kaldunek herri sahararra lagundu eta
beste kultura batekin elkarbizitzeko
aukera. 

Programaren helburuak
Oporrak Bakean-en xedea da urtero,

udako bi hilabeteetan zehar, Saharako
haur errefuxiatuak familia euskaldune-
tan edo udalekuetan harreran hartzea. 

Horrela, umeak basamortuko udako
baldintza gogorretatik aldentzea bila-
tzen dute (50 gradu baino gehiagoko
tenperaturak, are-ekaitzak...). Gainera,
elikadura orekatu baten bitartez umeen
osasuna hobetzea dute helburu, baita
oinarrizko osasun-azterketak egin eta
kanpamentuetan antzeman edo trata-
tzeko zail diren gaitzak artatzea ere:
ikusmen eta entzumen arazoak, hortze-
tako gaitzak...

Bestelako helbururik ere badu pro-
gramak. Arduradunen esanetan, hain
zuzen, “haurrei kultura eta hizkuntza
berriak eta errefuxiatu-kanpamentueta-
koa ez den beste errealitate bat ezagu-
tzeko aukera eman nahi diegu.
Gainera, Mendebaldeko Sahara eta
herri sahararraren egoeraren bueltan
euskal herritarrak sentsibilizatzea eta
gizarte saharar eta gizarte euskalduna-
ren arteko harremana sustatzea ere bila-
tzen du egitasmoak”.

Saharako haurrentzako harrera-familia 
bila dabil Oporrak Bakean, 

udan bi hilabeteko egonaldia egiteko
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Eguna argitu baino lehen esnatu txi-
kienarekin eta zorte pixka batekin handia
esnatu baino lehen eta txikia aspertu
aurretik kafea prestatu gosaldu aurpegia
garbitu besapea aunkesea txorrotan ere
bai eta dena ondo badoa dutxa txiki bat
(marabilla) zu ere prestatuko zaitut txiki
hankartea sikiera ur azpian pasa eta jan-
tzi. Esnatu da handia eta ahoan du gosa-
riaren erreklamoa urgentea da hiru urte-
ko ume batek eskatzen duena eskatzen
du ya! Hortxe dago gosaria gutxiegi
gehiegi beroegi hotzegi dago eta joe mai-
tia hasi jaten gosari ederra da eta! Hasi da
ba gosaltzen azkenean eta bera entzun
bitartean sukaldea txukundu gela airez-
tatu oheak egin arropa aukeratu labado-
ra jarri. Bukatutakoan zu garbitu jantzi
eztabaidatu konpondu eskolarako pres-
tatu mukiak kendu eta badoa aitatxo
zurekin eskolara. Txikia hamakan niri
begira jarri tronuan eserita nagoen bitar-
tean (zein ederra den konpartitzea).
Txikia loguretuta dago titia eman goxo
jarri gorputzera estutu kantatu goxatu
lokartu da. Erosketak bazkaria arropa
zintzilikatu garajea pagatu zerraila kon-
pondu etxea garbitu hamaiketakoa pres-
tatu praka josi mahaia jarri zaborra bota
zu eskolatik jaso landareak ureztatu beso-
etan zaitudala bazkaldu parkean jolastu
titia txikia lokartu etxera heldu afaria
dutxa zure hatzazkalak moztu (ostras
igual nireak ere) ipuina eta horrela iritsi
da gaua ohera goaz eta titian zauden arte-
an liburua hartu dut baina begiak itxi
zaizkit. Zu titian lo liburua seaskan zain. 

Ametsetan izeberg bat ikusten dut
itsasoan igeri, eguzkiak bere punta disti-
ratsuago egiten du are eta ageriago utziz.
Boteretsua dirudi: zorrotz, zuri, ezinbes-
teko, garrantzitsu. Beste guztia ur azpian
dago. Zatirik handiena. Oinarria.

Oinarria

NAHIA EGUSKIZAGA

iritzia



KULTURA

Aurrera Altsasu kantarekin ezagutu
zintuztegun askok elkarrekin; Facebook-
en partekatu eta arrakasta itzela lortu
zuen. Gero etorri zen diskoa. Nola sortu
zen elkarrekin aritzeko ideia?

Esti Markez: Txikitatik entzun izan
dut musika etxean, baita aitarekin kantatu
ere, edozein lekutan. 2020ko itxialdira arte
ez nuen abestirik sortzeko gogo edo beha-
rrik izan. Gitarra hartu eta abestiak sor-
tzen hasi nintzen eta egindakoa aitari
bidaltzen. Berak proposatu zidan bost
abesti eginda, berak beste bost egin eta
elkarrekin diskoa ateratzea.

Mikel Markez: Aurrera Altsasu-z diozu-
na egia da; gauzak nola diren... batzuetan
mobil txar batekin egindako grabaketa xu-
me batek hilabetetako estudioko lanak bai-
no arrakasta handiagoa izaten du; kar, kar,
kar. Hor ikusi genuen lehendabizi jendeari
gustatzen zitzaiola kantatzen genuena.

2020aren amaieran kaleratu zenuten
Azal Berritzen diskoa. Zuentzat behin-
tzat emankorra izan zen urtea…

E.M.: Itxialdiak sormenerako denbora
eman zigun eta behin kantak osatuta dis-
koa kaleratzeko pausoa eman genuen.
Ondoren etorri ziren kontzertuak. 

M.M.: Egia esan ni Biribilean diskotik
nentorren, nire zenbait kanturen laburpen
disko bat zen, zeinetan Estik ere parte har-
tzen zuen. Hori 2019aren amaieran izan
zen eta ia ez nuen kantaldirik egiteko

aukerarik izan. Beraz, 2020-2021ak aurre-
ko urteko uzta jasotzeko aukera eman dit.

Zein azal berritzeko aukera eman
dizue lanak? Edo behar bati erantzuteko
saiakera izan da, akaso?

M.M.: Diskoaren izenburuak horixe
bera azaldu nahi du: egoerak aldatzen
direla eta beti egon behar dugula aldatze-
ko prest, beti ez baitira garai onak izaten
musikariontzat. Halere, beti sentitu izan
dut hori  behintzat arnas luzeko bizitzeko
modu bat bezala. Beti berrasmatu behar
duzu zeure burua, nolabait azal berritu.

Zer moduzko esperientzia ari da iza-
ten oholtza gainean elkarrekin aritzea?

E.M.: Esperientzia ederra ari da izaten
aitarekin musika elkarbanatzea eta asko
ikasi dut bere ondoan; harreman ona dau-
kagu eta horrek asko laguntzen du. 

M.M.: Egia da hori! Elkarrekin ongi
konpontzea ezinbestekoa da proiektu bat
erdibana aurrera eramateko. Jende askore-

kin konpartitu dut eszenatokia, belaunaldi
eta estilo desberdineko kantari eta musika-
riekin, bertsolariekin, idazleekin... Baina
benetan da berezia alabarekin kantatzea!

90eko hamarkadan sonatuak ziren
zure diskoak, Mikel. Zure begiek…
Gaurko Mikelek zer du hartatik?

M.M.: Burua urdindu zait, kilo gehia-
go ditut... Baina kantari edo kantuak sor-
tzen hasiberri hura bezala sentitzen naiz.
Nire bizitza nahiko desordenatua da,
nolabait unibertsitatean nengoenean beza-
la bizi naiz oraindik, kar, kar, kar... 

Deban lehenago ere egona zara,
Mikel, Tribuaren hitz galduak ikuskizu-
naz, Pako Aristirekin batera. 

M.M.: Ederki oroitzen dut! Oso oroi-
tzapen politak ditut. Ia 25 urte pasa dira
eta nola aldatu den gizartea, musika...
Garai hartan emanaldietan esaten genitue-
nen erdiak egun esanda kartzelan geunde-
ke. Badago hura bezalakoen beharra...

Aurrera begirako proiekturik bai
elkarrekin?

E.M.: Azal Berritzen proiektuari amaie-
ra emango diogu ekainean eta udazkene-
an bakarkako ibilbideari ekingo diot dis-
koa kaleratuz. Epe motzean ez daukagu
aurreikusita elkarrekin jarraitzea, baina,
nork daki, gerora aukeraren bat izango
dugu, seguru. 

Esti eta Mikel Markez: “Beti berrasmatu behar duzu zeure
burua, nolabait azal berritu; hortik diskoaren izenburua”
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“Esperientzia ederra ari

da izaten musika 

elkarbanatzea; 

harreman ona dugu eta

horrek asko laguntzen du”

Bada urte mordotxoa Mikel Markez
herrian izan genuela; ia 25, eta berak
ondo gogoan du. 90eko hamarkadan
Eta etorri egin zait lehen diskoarekin
arrakasta itzela izan ostean,  beste
hamaika disko argitaratu ditu
Markezek, baita kolaborazio ugari egin
ere. Hala ere, azkenaldi honetan, bere
izena alabarenarekin batera ikusi
dugu sarri, izan ere, Azal Berritzen dis-
koa atera zuten 2020an elkarrekin, eta
ordutik hara eta hona ibili dira kon-
tzertuak ematen, eta, esan digutenez,
oso gustura ibili ere, hain konpainia
berezian. Martxoaren 25ean izango
dugu guk ere beraien musikarekin
gozatzeko aukera, Kultur Elkartean.



Landa emakumeak eta bizikidetza sor-
men-lehiaketaren lehen saria lortu du
Nerea Loiola Pikazak 25-55 urte arte-
koen kategorian. 

Lehiaketa Landaola federazioa
osatzen duten Gipuzkoako sei Landa
Garapenerako Elkarte (tartean da
Debemen) sustatzen ari diren Landa
emakumeak gara proiektuaren baitan

dago. Gipuzkoako landa eremuko
emakumeen arteko elkar-ezagutza eta
saretzea bultzatzea du proiektuak hel-
buru eta lehen urratsa du sormen-
lehiaketa. Honen bidez, Gipuzkoako
emakumeak landa eremuaren, bertako
emakumeen eta bizikidetzaren ingu-
ruan hausnartzera bultzatu nahi izan
dituzte.

Josune Arakistain lasturtarra par-
taide duen Huntza musika taldea MIN
musika independentearen sarietan
hainbat kategoriatan izendatu dute.

2009an sortu ziren MIN sariak eta
XIV. edizioa izango dute aurtengoa.

Hautagaiek izena eman ondoren,
publikoak bozkatzen ditu semifinalista
izango diren taldeak; hurrengo fase
batean, epaimahai profesional batek
nominatuak eta irabazleak hautatzen
ditu eta, azkenik, sari-banaketako eki-
taldia egiten da. Apirilaren 27an bana-
tuko dituzte aurtengo sariak, Iruñean.

Ezin ezer espero izenburuko lana
abenduan kaleratu zuen Huntzak
Mauka Disketxearen eskutik, eta lan
horri esker da hainbat sariren hauta-
gai: artista, albuma, sustrai-musikaren
albuma, euskarazko albuma, bideokli-
pa, urteko kantua, letra originala, eta
musika-produkzioa.

Illustraciencia sarietara aurkeztu
eta 40 lagunen artean finalista aukera-
tu dute Maddi Astigarraga Bergara.
Illustraciencia Zientzia eta Naturako
Ilustrazioen Nazioarteko Sariketa da
eta Natur Zientzien Museo Nazionalak
eta Komunikazio Zientifikorako
Elkarte Katalanak antolatzen dute.
2009an hasi ziren antolatzen (hau du
bederatzigarren edizioa) zientzia eta
natura arloko profesionalen lana
zabaldu, saritu eta laguntzeko asmoz.
Sariketak badu beste helburu bat ere,
ordea, zientzia gizartera gerturatzea;
horregatik, finalista suertatzen diren
40 sortzaileen lanekin erakusketa ibil-
taria antolatzen dute, gero ikusgai iza-
ten dena hainbat museo eta kulturgu-
netan. Horrez gain, erakusketaren

katalogo birtual bat ere sortzen dute
eta ikastaroak, tailer eta abar ere anto-
latzen dituzte. Sariketaren bi saridun
nagusiek 800 euro jasoko dituzte.
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Huntza MIN sarien finalaurrekoetan

Maddi Astigarraga Bergara finalista 
izendatu dute Illustraciencia sarietan

Nerea Loiola “Landa emakumeak eta 
bizikidetza” sormen-lehiaketan saritua

1985eko abuztuko arratsalde bate-
an, amari afalordurako etxera etorriko
zirela esanda, Keith eta Noel kalera
irten ziren. Keithek hamar urte zituen
eta Noelek hamahiru. 

Txartelik gabe, trenean sartu ziren
eta gero, nola edo hala, ferrian.
Txartelak erakusteko esaten zieten
bakoitzean, atzetik gurasoak txartele-
kin zetozela erantzuten zuten, eta
aurrera jarraitu.

Ferrian ibili ondoren beste tren
batean sartu ziren, Londresera bidean.
Bertan, gizon batekin berriketan hasi
ziren, eta gizonak Londres arrisku-
tsua zela adierazi eta bere etxean lo
egitea proposatu zien. Goizean, gelto-
kira eraman zituen berriz. Eta handik
Heathrow aireportura iritsi ziren
gero. El Equipo A-ko M.A. (Mister T)
ezagutzera joatea erabaki zuten.
Aireportuan zehar bueltaka zebiltza-
la, New Yorkerako hegazkina ikusi
zuten eta egun hartan bertan joatea
erabaki zuten.

Berriz ere gurasoak atzetik zetoze-
la esanda, hegazkinean sartu ziren
biak. New Yorkera iritsi zirenean,
polizia bati galdetu zioten ea hirigu-
nera nola joan zitezkeen. Poliziak
mutikoak etxetik urruti eta bakar-
bakarrik zeudela konturatu ziren, eta
hotel batera eraman zituzten. Bost
guardia ipini zituzten ihes egin ez
zezaten eta hurrengo egunean bueltan
bidali zituzten Dublinera.

Guraso eta kazetariak zain zituz-
ten Dublineko aireportuan ongieto-
rria emateko.

Benetako abentura izan zen hori,
lerro hauetan kabitu ahal izateko
pixka bat laburtuta. Hausnarketarako
balio du, ezta? 

1985eko abenturak

MAITE RODRIGUEZ

iritzia



Udarako gogor entrenatzen ari zare-
la entzun dugu, mendi-lasterketa luze
bat prestatzen...

Gogor ez, baina bai Swispeaks (367
km eta 26000m+) abentura osatzeko oina-
rriak jartzen, 70-80  minutu egunero, aste-
ro, urte osoan zehar. Gakoa hor dago, kar-
ga handirik ez sartu arren egunero zer-
bait egitean, pixka bat bakarrik bada ere.

2002an ekin zenion kirol-ibilbideari
Urgazi Elgoibarko klubean duatloi eta
triatloietan parte hartuz. Egun, mendi-
lasterketetan zabiltza. Zergatik aldake-
ta hori?

Familia osatzen hasteak norberaren
denbora librea erabat murrizten du.
Korrika egite soilak denbora gutxi eska-
tzen du eta beti atera daiteke tartetxo bat
lan profesionala eta etxeko lanak ondo
uztartuz. Mendia oso dibertigarria da las-
terka egiteko; errepidea aspergarriagoa.

Mendiak omen dituzu gustuko, eta
eremu basatiak, oro har. Horrekin bate-
ra, iraupenezko erronkak...

Distantzia luzeak bereziak dira: adik-
tiboak. Horri Pirinio edo Alpeen ederta-

suna gehituz gero, esperientziak puntu
asko irabazten ditu. Popularron mailan,
12 ordutik goragoko probek abentura
kutsua hartzen dute, eta hori da interes-
garria. Finisher (amaitzen duena) izateko
ekuazioan % 20 entrenamendua litzate-
ke, % 20 nutrizioa eta % 60 burua, moti-
bazioa, esperientzia eta arazoei aurre egi-
teko gaitasuna. Pasa den abuztuan, 227
km-ko nonstop proba batean, bigarren
gauean, lo faltaren ondorioz aluzinazio-
ak jasan nituen: jendea, sugeak, gazte-
luak... ikusten nituen, eta han ez zegoen
ezer. Muga horien bila esperimentatzen
jarraitu nahiko nuke goputzak lagunduz
gero. Eskozian Cape Ultra, Spine Race,
Tor des Geants, Artikoan Rovaniemin.
Zerbait berezia eskaintzen duten laster-
ketak aukeratuko ditut.

Mendi-lasterketa eta igoera herri-
koi ugaritan hartu izan duzu parte,
bertako (Arnotrail, Apuko ultratrail,
Mendaroko mendi-lasterketa, Zegama-
Aizkorri, Hiru handiak...) zein kanpo-
koetan (Course de la Rhune, Ultratrail
du Montblanc...); bereziena zuretzat?

Gogortasunari dagokionez Canfranc-
Canfranc (100 km); jendetza, giroa eta
kirol maila kontuan hartzen baditugu,
aldiz, Zegama-Aizkorri; antolakuntza
aldetik, Beasaingo Ehunmilak aipatuko
nituzke; eta bihotzean dudana, berriz,
Zestoako Akuako bira, 10 txapel ditut
bertan eta oroitzapen gogoangarri asko!

Badira urteroko dituzun lasterketak;
Kilimon Trail edo Zegama-Aizkorrin,
adibidez, 10 aldiz hartu duzu parte.
Aurten ere izena eman al duzu? 

Kilimon Trail-eko lan taldea oso jato-
rra da, urtero egoten naiz joateko gogoz.
Zegaman zaila da hamar urtez lehen 100
korrikalarien artean sartzea, eta horrek
hurrengo ediziorako dortsala ematen
dizu. Orain arte lortu dut behintzat, eta
aurten ere badirudi festa itzela izango
dela!

42 urte ditu Igon Mancisidorrek
eta CAF enpresan egiten du lan,
Kalitate Sailean, baina naturan mur-
giltzea du afizio nagusi. Zazpi urtez
eskubaloian aritu ondoren, triatloian
hasi zen orain dela 20 urte. EAEko
probak dastatu ostean, segituan
Ironman distantziara egin zuen salto:
Zumaia eta Debako Triatloi taldee-
tan, 10 proba luze burutu zituen Niza,
Lanzarote, Enbrunman eta Ironcat-
en (3,8 km igeri, 180 km bizikletan
eta 42 km saltaka). Familia osatu
zuen laster, eta horrek, norbere
aisialdirako denbora mugatuta,
mendi-lasterketen mundura gertu-
ratu zuen. Jo eta ke dabil ordutik
aldapan gora eta behera Alpe, Pirinio
eta gure mendikateetako eremu
basatiei erronka joz.

ELKARRIZKETA

Igon Mancisidor mendi-lasterketetako korrikalaria

“Egoera nahasi honetan kirola egiteak 

ondo sentiarazten nau, berdin zait gauez edo euritan”

“Gure gazteek 

inguruetara mugitzen

jarraitzen dute kirola 

egitera. Gabezia asko

dago Deban”
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Baduzu entrenatzeko mendi-bide,
txoko kuttunik? Nola entrenatzen zara?

Deba inguruak paraje zoragarriak
ditu oinez ibiltzeko edo lasterka egiteko.
Andutz, Arbil, Mendata, Lastur eta hain-
bat eta hainbat bidezidor. Ezin kexatu.

Entrenamendu aldetik errepidea eta
mendia uztartzen ditut, % 80 korrika eta
% 20 bizikleta.

Hainbeste ordu saltaka, asko
gauez... Alderdi psikologikoak ere izan-
go du bere pisua.

Egungo egoera nahasi honek, egune-
roko estresak, arazoek... ez dute lagun-
tzen. Motibazio positiboa mantenduz eta
lan eginez proiektuak aurrera ateratzen
dira. Bi egun biziko bagara ere egin ditza-
gun behintzat interesgarri. Kirola egiteak,
beste askori gertatzen zaion bezala, ondo
sentiarazten nau. Berdin zait zein ordu-
tan, euritan, elurretan, edo gauez egin.

Hiru seme-alabaren aita zaitugu,
horrez gain lan ere egiten duzu...
Nondik ateratzen duzu hainbeste den-
bora? 

Emaztea ere korrikalaria da eta nahi-
ko ongi moldatzen gara. Txandaka kirola
eginez eta lanak eta umeen zaintza parte-
katuz. Normalean goiz jaikita luzatzen
ditut saioak asteburuetan. Makina bat
egunsenti dastatu izan ditut mendian!

Herrian kirolak bizi duen egoera
nola ikusten duzu?

Nik 15 urterekin inguruko herrietara
joan behar izan nuen bezala, orain ere
gure gazteek inguruetara mugitzen
jarraitzen dute. Gabezia asko dago
Deban. Denontzat mesedegarri izango
litzatekeen igerilekuak egin gabe jarrai-
tzen du. Arraun, piragua eta kayak-zale-
ek, hainbeste urteren ondoren, azpiegi-
tura duinik gabe jarraitzen dute, gurea
kostako herria izanda; penagarria da,
benetan. Ez legoke batere gaizki
Debabarrenean erreferente izan litezke-
en skate roller (gurpildun patin) instala-
zioak egitea, herriko lurzorua hobetzea,
zumardiko eremu zabalari etekin han-
diagoa ateratzea, Deba-Lastur-Itziar-
Elorriagako eremuan Trail eta BTT ibilbi-
deen estazioa sortzea, beste kirolak ere
bultzatzea, eta gazteei doako aukerak
ematea, besteak beste. Badago zer egina.

Mendi-lasterketetan hasiberri diren
gazte eta helduei zer esango zenieke?

Dudarik gabe aurrera egitera anima-
tzeko, norberaren gaitasuna ibilbideari
egokituz: gora oinez edo makilak erabiliz,

behera trotean edo korrika, pixkanaka
sasoia hobetuz eta gero eta gehiago goza-
tuz! Ez dakit egingo den, baina abuztuan
Itziar Trail egiten bada badaukazue hel-
buru berri bat!

Laguntzarik, babes ekonomikorik ba
al dago trail edo mendi-lasterketetan?

Laguntzak izan ditut, bai, material
arloan, baina gabiltzanon artean % 5ek
izango du bidaiatzeko eta gastuei aurre
egiteko adinako diru-laguntza. Asko hazi
da trail mundu/merkatu/korrikalari pol-
tsa, baina baita prezioak ere. Hona laster-
keten kostuen adibide batzuk:
Zegama/Gorbea Suzien (70 euro), UTMB
Montblanc (300 euro), Swisspeaks (850
euro), Spine Race (1500 euro), eta
Marathon des Sables (3170 euro).

Epe motzera eta luzera zer asmo
dituzu?

Apirilean Kilimon Trail; maiatzean,
berriz, Azpeitian jokatuko den Euskal
Herriko Ultra Txapelketa (Domusa
Teknik) eta Zegama-Aizkorri; eta uztai-
lean Ehunmilak Ultra Trail Beasainen
Suitzarako prestatze bidean.

Pandemiak azalarazi digu naturaren
besarkada behar dugula, airea arnastu,
itsasoa sentitu, mendia inguratu, gorpu-
tza eta zentzuak bizirik mantendu.
Merezi du eta eutsi horri, osasun fisiko
eta mentalaren peskizan, norberak
dauka-eta bere eguneroko jarrera aukera-
tzeko giltza.

“Lasterketak amaitzeko

ekuazioan % 60 da 

burua, motibazioa, 

esperientzia eta arazoei 

aurre egiteko gaitasuna”
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ALBISTEA

BADATOR 22. KORRIKA! 

Korrika kulturaleko egitaraua martxo-
aren 24an abiatuko da, Zuhatza Euskara
Elkarteak antolatutako Errigorako pro-
duktuen dastaketarekin, eta martxoaren
25ean KulturEkin egitasmoaren baitan
antolatutako Esti eta Mikel Markezen
kontzertuarekin emango zaio jarraipena
programazioari. 

Martxoaren 26an (larunbata),
12:00etatik 14:30era bitartean Korrikako
materiala saltzeko postua jarriko da Plaza
Zaharrean. Bertan, petoak erosteko eta
egitarauaren inguruko informazioa jaso-
tzeko aukera ere egongo da. 

Egun berean, 16:30ean, Errota Zarren
Erronka: Euskararen aldeko gola egingo da,
eta gauean Aitor Sarriegi eta Iñaki
Apalategiren bertsoez gozatzeko aukera
izango da Arrano Elkarteak antolatutako
bertso-afarian. Afarirako sarrerak salgai
daude Arkatzan eta Zalburdin (lekua bal-
din badago azken orduan ere eman ahal
izango da izena, 688 840 308 telefonoan). 

Igande goizean, hilaren 27an, pala
txapelketa mistoa antolatu dute Iruleek,
Aldats pilotalekuan. Ondoren, 13:30ean,
Aitzuri Abesbatzaren kalejira izango da.

Martxoaren 31n Zuhatza Euskara

Elkarteak antolatutako Berriketan.eus
webgune berriaren aurkezpenarekin egin-
go du aurrera Korrika kulturalak. Ostiral
iluntzean, apirilaren 1ean, Boga eta Saltus
garagardo-ekoizleek Korrikarako sortuta-
ko Hitz eta Ekin garagardo artisauen aur-
kezpena eta dastaketa gidatua antolatu
dute Kultur Elkartean, 19:00etan. 

Apirilaren 2ko (larunbata) eguerdiko

hitzordua hondartzan izango da,
Zurrunbilo ur kirol elkarteak Busti zaitez
Korrikaren alde lemapean antolatutako
bainu eta argazki herrikoiarekin.
Ondoren, 13:00etan, Debako Musika
Bandak kalejira egingo du herrian.

Biharamunean, apirilaren 3ko goize-
an, umeentzako ipuin-kontaketaren saio
berezia egingo dute Debako Kontalariek,

Korrikaren azken edizioan Deban ateratako argazki herrikoia.
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Martxoaren 31n Amurriotik abiatuko da Korrikaren 22. edizioa Hitzekin lemapean eta hamaika egunez Euskal Herri osoa
igaro ostean, Donostian amaituko da euskararen aldeko ekimen herrikoia, apirilaren 10ean. Debako eragileek apirilaren 7an
23:54ean hartuko dute lekukoa Errota Zar futbol zelaian; Korrikak Debako kaleak zeharkatuko ditu (00:01ean) eta
Itziarrerako bidea hartuko du gero (00:40), handik Zestoarantz abiatzeko. Bestalde, egun horretara begira giroa berotzen
hasteko, datozen egunotarako egitarau oparoa prestatu dute elkarlanean Korrika Batzordeak eta herriko kultur eragileek.
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12:00etan, Kultur Elkarteko liburutegian.
Azken txanpan sartuta, apirilaren

5ean (asteartea), Luca Ricci italiar-euskal-
dunaren bizipenak ezagutzeko eta lunch
eder batez gozatzeko aukera ere izango
da, 18:00etan Kultur Elkarteko liburute-
gian, Zuhatzak antolatutako solasaldian. 

Txikienak lehenik, guztiok ondoren
Korrika guretik igaroko den egunean,

apirilaren 7an (osteguna), gaztetxoenek
Korrika Txikia egingo dute Deban eta
Itziarren. Debako lasterketa Luzaro ikas-
tetxetik abiatuko da eta herrigunea zehar-
katu ostean Foruen Plazan amaituko da,
ikastetxeak eta Zubi Guraso Elkarteak
antolatutako txokolatadarekin. Ondoren,
umeentzako euskaraokea antolatu du
Kolore Anitzek udaletxeko arkupeetan. 

Itziarko Korrika Txikia ere arratsalde-

an egingo da, Lizarbe Guraso Elkartearen
ekimenez.

Iluntzean, giroa alaitze aldera, adin
guztietako herritarrentzako ekimenak
izango dira aukeran. Itziartarrek kalejira
antolatu dute trikitilariekin, eta ondoren
Ostalean afari girotua egingo dute.

Deban, bestalde, Gure Kai, Kulunka,
Kalean Kantuz eta beste kultur eragile
batzuen artean antolatutako Plazajira
izango da. Ekimena 19:30ean hasiko da
Agirre jauregian, eta herriko kaleak zehar-
katu ostean herriko plazetan iraupen
laburreko ikuskizunak egongo dira.
Plazajira argazki herrikoiarekin amaituko
da, Foruen plazan, 21:00etan. Ondoren,
Korrika iritsi bitartean, afaltzeko eta festa
giroaz gozatzeko aukera ere egongo da,
Aldats pilotalekuan (jatekoa eta edaria
norberak eraman beharko ditu). 

Oraindik ere salgai daude ibilbi-
dean zehar lekukoa eramateko azken
kilometroak. Kilometroa 450 euroan
lor daiteke, baina zatika erosteko
aukera ere egongo da.

Bestalde, aurreko edizioetan beza-
laxe, kilometroa erosi ordez bestelako
laguntza emateko prest dauden talde,
norbanako edo enpresek Korrikari eta
AEK-ri ekarpenak egiteko aukera
izango dute oraingoan ere. Datozen
egunetan, honen guztiaren inguruko
informazioa azaltzen duten gutunak
banatuko dira herriko saltoki eta
tabernetan.

Lekukoa hartu edo ekarpen eko-
nomikoa egin nahi duten erakunde,
elkarte, enpresa edo herritarrak
Debako Korrika Batzordearekin jarri
beharko dira zuzenean harremane-
tan, horretarako deba@korrika.eus hel-
bidera idatzita edo 688 840 308 telefo-
nora deituta (martxoaren 29a baino
lehen).

Lekukoarekin korrika egiteko nor-
berari dagokion tartea zein izango
den jakiteko, zozketa egingo da mar-
txoaren 30ean (asteazkena), 18:00etan,
Korrika Batzordeak Kultur Elkartean
egingo duen bileran bertan.

Azken kilometroak
salgai
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M8aren inguruko egitarauak aurrera
darrai. Emakumeen zikloaren inguruko
saioak (tailerrak, kafe-tertuliak) egin dira
jada; Bete ingoiau antzezlana ikustera 50
lagun gerturatu ziren, eta ohiko manifes-
taldian ehunka lagunek hartu zuten
parte. Horiez gain, Gaztelekua hilekoari
buruzko formakuntza ari da ematen
DBHn eta, apirilaren 1ean eta 2an, hile-
ko-kopak eta konpresa berrerabilgarriak
banatu eta azalpenak emango dituzte.

Martxoaren 6an, Donostian egindako
Lilaton emakumezkoentzako herri-las-
terketara (32. edizioa) ere inguratu ziren
herritar batzuk. Bakarrik egin zuten sal-
taka zenbaitek, eta beste batzuek, aldiz,
talderen baten babesean. 5.000 korrikala-
rik hartu zuten parte lasterketan.

Ikuskizunak, formakuntza, 
aldarrikapena... M8aren harira
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Gu saretzen 
ez bagara 

ez da ezer aldatuko

Bildu da jada Sare Feminista herria-
rentzat Eraso Matxisten Aurkako
Protokoloa eraikitzen hasteko. Mar-
txoaren 5ean izan genuen lehenengo
asanblada irekia eta argi gelditu zen
gure herriak ezinbestean behar duela
eraso matxista jasan duena babestuko
duen eta erasoak salatuko dituen pro-
tokolo bat.

Talde ederra bildu ginen lehen
larunbat hartan Kultur Elkarteko liburu-
tegian. DIT feministak egindako deial-
diak erantzun bikaina izan zuen eta,
hortaz, norberaren beharrak plazaratze-
ko eta iritziak elkarbanatzeko aukera
izan genuen. Argi geratu zen, bestalde,
eraso matxisten aurka egitea ez dela soi-
lik talde feministaren egitekoa, herritar
eta herriko eragile guztiona baizik eta,
alde horretatik, ezinbestekoa izango
dela denon inplikazioa.

Martxan da, beraz, Eraso Matxisten
Aurkako Protokoloa. Oraindik badugu
zer landua eta, horregatik, asanblada
ireki gehiago egingo ditugu datozen
hilabeteetan. Herriko feminista guztiei
hurrengo asanbladetara gerturatzeko
gonbidapena luzatzen diegu, gu sare-
tzen ez bagara ez baita ezer aldatuko.

Sare feminista



Amaikak Batek bere 75. urtemuga
ospatzeko antolatutako ekimenekin jarrai-
tzen du. Iazko irailetik, hilabetez hilabete,
gai bat hartu du klubak ardatz eta nolabait
aitorpena ere egin nahi izan dio gai horren
bueltan aritzen den jendeari; hitzaldi,
ikastaro, partida eta abarrak antolatuz. 

Emakumezkoen Nazioarteko Eguna
martxoan ospatzen denez, Amaikak
Bateko emakume taldeari merezitako
omenaldia egiteko baliatu nahi izan dute
hilabetea. Martxoaren 12a haiei eskainita-
ko eguna izan zen, eta Deban emakumez-
koen futbolean lehen hazia jarri zutenei
omenaldia egin zitzaien, haiek eta ondo-
rengo guztiak gogoratu nahian. Neska tal-
deen koordinatzaile Angel Mari Galin-

dezen esanetan, “eurei esker gaude gau-
den tokian eta, aurrerantzean ere, lanean
jarraituko dugu Amaikak Baten emaku-
meen presentzia handitzeko”. 

Bi partida jokatu ziren hilaren 12an
Errota Zarren: mutil nagusien taldeak
Ordiziaren aurka jokatu zuen, eta neska
nagusien taldeak Arizmendiren aurka. Bi
partiden artean egin zitzaion omenaldia
Amaikak Bateko lehen neska taldeari
(pintxo potea ere egin zuten gero). 

Taldearen sorrera eta ibilbidea
1998an, Amaikak Batek bere lehen

emakume taldea atera zuen, Julian Ruizek
eta Jose Ignacio Antolinek entrenatuta; 23
neska ziren taldean. Talde honek

Gipuzkoako beste 14 klubekin batera
Gipuzkoako Futbol Federazioko txapelke-
tan hartu zuen parte. Nolanahi ere, klube-
ko kideek aitortzen dute hasieratik zailta-
sunak izan dituztela emakumeen taldea
mantentzeko. Herri txikia izanik, hain
zuzen, taldea osatzeko gutxieneko neska
kopurura heltzeko hainbat buruhauste
izan ditu zuzendaritzak. 

Gaur egun, Debako futbolean, eta,
zehazkiago, Amaikak Baten, emakumea-
ren paperak presentzia nabarmena du:
benjamin talde bat eta bi alebin talde
daude futbol eskolan; eta infantil, kadete
eta senior talde bana federatuen artean.
Emakumeen presentzia indartzen ari da
taldearen barne-egituretan ere, entrena-
tzaileen artean eta zuzendaritzan, kasu.

Lorpen aldetik, lehen kadete mailan
txapeldunen finalera hiru aldiz heldu da
taldea, eta bitan izan da txapeldun (iaz
azkeneko aldiz) eta ohorezko kadete mai-
lan ere egon izan da urte batzuetan. Lehen
taldea, berriz, ohorezko mailara igo zen
(Gipuzkoako kategoria gorena) duela bi
denboraldi, eta bertan jarraitzen du.

Galindezen hitzetan, “urtero kosta-
tzen da taldeak ateratzea. Emakumezkoen
futbola asko igo da, baina oraindik ez da
nahikoa, Debako biztanle kopuruarekin,
egitura egonkorra izateko”. Hori hala,
Amaikak Batek lanean eta “apustu sen-
doa” egiten jarraituko du emakumezkoen
futbola bultzatzeko. Bide batez, klubeko
zuzendaritzak neskak futbolera gertura
daitezen animatu nahi ditu.
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Amaikak Batek lehen emakume taldea
omendu du bere 75. urteurrenean

Arg.: Ander Salegi
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Martxoaren 25ean
zabalduko da

Artzabalgo hilerria

Artzabalgo hilerria martxoa amaitu
baino lehen zabalduko zutela iragarri
zuen Udalak otsailean, eta martxoaren
hasieran jakinarazi zuen, herritarrek
beren etxeetan jasotako hilerriari
buruzko informazioa biltzen duen
argitalpenean, hilerri berria martxoa-
ren 25ean irekiko dutela ofizialki,
12:00etan. Aurrez, hilaren 17, 18 eta
19an hilerria ezagutzeko aukera izan
dute herritarrek, horretarako propio
antolatutako bisita-gidatuetan.

Martxoaren 11n jokatu zen Arrano
Elkartean Euskal Herriko XIII. Mus
Txapelketako Debako kanporaketa eta
partidetan Eñaut Arakistain eta Ibai
Idiakez nagusitu dira herriko txapelke-
tan parte hartu duten sei bikoteen artean.
Bigarren sailkatu direnak, berriz, Itziar
Bergara eta Iñaki Astigarraga izan dira.
Hilaren 26an Seguran jokatuko den
Gipuzkoako finalean parte hartzeko
aukera izango dute orain bi bikoteek.
Horren ondoren, Euskal Herriko finale-

an, apirilaren 9an, Baigorrin erabakiko
da Euskal Herriko bikote txapelduna
zein den.

Amagoia Arrieta kirolariak (Dordoka
Taldea) eta Javi Camacho teknikariak
(Ostadar) emakumeei zuzendutako boc-
ciako kontzentrazioan hartu dute parte
martxoaren 11tik 13rako asteburuan

Madrilen. Garun Paralisia duten
Kirolarien Federazioak antolatuta,
Estatu osoko bederatzi emakumek hartu
dute parte bertan, eta horietako bat izan
da Arrieta.

Eñaut Arakistain eta Ibai Idiakez nagusi 
mus-txapelketako kanporaketan 

Amagoia Arrieta bocciako Madrilgo topaketan





























MARTXOAK 25, OSTIRALA
-19:00. Menopausiari buruzko kafe-tertulia,
Agirre jauregiko Ispiluen gelan.
-20:00. Musika kontzertua: Esti eta Mikel
Markez,  Kultur Elkarteko aretoan.

MARTXOAK 26, LARUNBATA
-Goizean zehar (27an ere bai): bigarren esku-
ko azoka udaletxe azpian, Ukrainaren alde.
-13:00. Ukrainaren aldeko kultur emanaldia,
herriko taldeen eskutik, Debako elizan.

MARTXOAK 27, IGANDEA
-19:00. Zinema: “El buen patrón”,
Debadezineren eskutik, Kultur Elkartean.

MARTXOAK 30, ASTEAZKENA
-19:00. Irakurketa kluba: “Izarak” (Goizane
Aizpurua), Ostolaza liburutegian.

APIRILAK 2, LARUNBATA
-8:00. Irteera, Baztango Xurie Upategira eta
Amaiur Gaztelura bisita (Arrano Elkartea).
-10:45. Deba XXXI. Txirrindularitza Saria las-
terketa (1. eta 2. urteko kadeteak).

APIRILAK 3, IGANDEA
-19:00. Zinema: “Pequeño país”,
Debadezineren eskutik, Kultur Elkartean.

APIRILAK 4, ASTELEHENA
-12:00. Pentsiodunen mobilizazioa, plazan. 

APIRILAK 7, OSTEGUNA
-23:54. KORRIKA BADATOR!
(Informazio gehiago 12-13 orrialdeetan).

APIRILAK 9, LARUNBATA
-12:30. Barra klasikoaren erakustaldia,

Kulunkaren eskutik, ibaiko pasealekuan. 
-19:00. Kontzertua: Zarautz Abesbatza,
Itziarko elizan.

APIRILAK 10, IGANDEA 
-19:00. Zinema: “Sólo las bestias”,
Debadezineren eskutik, Kultur Elkartean.

APIRILAK 23, LARUNBATA
-Goizean, liburu azoka Kultur Elkarteko pla-
zan (Liburuaren Egunaren harira antolatuta). 
-12:00. Mikro irekia eta bermouth literarioa.

APIRILAK 24, IGANDEA
-19:00. Zinema: “En un lugar al sol”,
Debadezineren eskutik, Kultur Elkartean. 

APIRILAK 25, ASTELEHENA
-12:00. Pentsiodunen mobilizazioa, plazan. 

AGENDA

Zalduegi: martxoak 25, 26, 27. 
apirilak 4, 5, 6, 7, 22, 23, 24.         

Burgoa Zuazo: apirilak 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21 . 

ZALDUEGI: martxoak 26 / apirilak 2

BURGOA ZUAZO: apirilak 9 / 16               

Dagigun partaidetza prozesua

-Irailaren 7tik 10era egingo da Animadeba
Animaziozko Nazioarteko XV. Zinema
Jaialdia Deban eta maiatzaren 1ean amaitu-
ko da film laburrak aurkezteko epea.
Informazio gehiago: www.animadeba.com.

-Dagigun zumardiari buruzko partaidetza
prozesuaren emaitzak martxoaren 29an aur-
keztuko dira, baita proposamenak egin ere.
Ekitaldia udaletxeko pleno aretoan egingo
da, 18:30ean.

-Lehiaketaren helburua artista bisual berriak
sustatzea izango da, eta erakusketa bat anto-
latzea Santa Maria elizako kalostran, uztaile-
an. Izen-ematea, apirilaren 30era arte.
Informazio gehiagorako: www.deba.eus.

Euskal artista bisual berrien lehiaketa XV. Animadeba Zinema Jaialdia

MARTXOAK 25, OSTIRALA
Ermua
-17:00/19:00. Ikuskizuna: Pirritx, Porrotx
eta Marimototsen Kuikui,  Antzokian.

MARTXOAK 27, IGANDEA
Elgoibar
-19:00. Kontzertua: “Islabat” Kultur Etxeko
sotoan. Sarrera, 5 euro.

MARTXOAK 31, OSTEGUNA
Eibar
-19:00. Ikus-entzunezkoa: “Espectru” bat
motxilan (Josu Torrealday). Portalean. 

Erredakzioaren oharra:
*Ekimenak COVID-19ak eragiten duen egoeraren baitan egongo dira, beraz, aldaketak egon daitezke programazioan.
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...eta Debabarrenean zer? Eskualdeko hainbat plan interesgarri








