INFORMAZIO BULETINA

EUSKARA ZERBITZUA
ARANGUREN IBARREKO UDALA

IRULEGI, KORRIKA
eta KORRIKA TXIKIA

D

atorren apirilaren 6an 14:35ean berriz
ere Korrika Mutiloatik pasako da. Korrika
Aek-k bi urtero antolatzen duen euskararen aldeko errelebo – lasterketa erraldoia
da. Irulegi euskara taldeak urteak daramazki Korrika kilometro bat erosten eta horretarako dirua
lortzeko eta Korrika girotzeko aurretik zenbait
jarduera antolatzen ditu. Honetaz guztiaz hitz
egingo dugu Ainhoa Rodrigorekin, Irulegi elkarteko bazkidea eta Ibarreko Korrika Batzordeko kidearekin.

NOIZTIK EGITEN DA KORRIKA?
Lehenengo Korrika 1980. urtean egin zen, aurtengoa 21. Korrika izanen da. Apirilaren 4tik 14ra, 11 egunez, Korrikak berriz ere 2.000 kilometro baino gehiago ibiliko ditu euskararen alde. Adin guztietako parte hartzaile ezberdinak, gelditu gabe,
egun eta gauez, eskuz esku lekukoa pasatzen ibiliko dira. Lekuko horrek barnean
lasterketa amaieran euskaldun ezagunen batek irakurtzen duen mezu bat izaten
du, ordura arte sekretuan mantentzen den mezua.
ZERGATIK DA GARRANTZITSUA KORRIKA?
Korrikaren hasierako helburua euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzea izan zen. Gaur egun, helburu hori ere betetzen du, baina batez ere euskararen
aldeko kontzientzia suspertzeko jarduera alaia eta anitza delako esango nuke nik
dela garrantzitsua.

31. zk. martxoa 2019

2019/00
IKASTURTERAKO
IZEN-EMATEAK
Haur Eskola
Musika Eskola

HIRI
KANPALDIAK
Aste Santua
Uda

KULTUR
JARDUERAK
Haurrentzat:
ipuinkontalaria,
antzerkia
Gazte eta
helduentzat:
bertso bazkaria,
irakurketa taldea

NOIZTIK EROSTEN DU IRULEGI EUSKARA TALDEAK KORRIKAKO KILOMETRO BAT?
Aurten Irulegi euskara taldeak 15 urte bete ditu. Elkarte bezala, 2009. urtetik ari
da Korrika Ibarretik pasatzen deneko kilometroak erosten. Beraz, aurtengoa 6. aldia izanen da Irulegi elkarteak Korrikako kilometro bat erosten duela. Aurtengoa
Mutiloatik pasako den Korrikaren 480. kilometroa izango da, Santxikiko pasealekuko errotonda baino lehenagotik, bide gorritik, Untxiko kalera arte joango dena.
Bertan, Udalak hartuko du lekukoa.

IRAKURRI,
GOZATU ETA
OPARITU
PROGRAMA

ZEIN JARDUEREN BIDEZ FINANTZATZEN DUZUE KILOMETRO HORI?
Kilometro hori erosteko jarduera ezberdinak egiten ditugu, adibidez, elkarteak Udalarekin batera urtero antolatzen duen Bertso Bazkarirako txartela Korrika urteetan
pixkatxo bat garestiagoa izaten da hain zuzen ere Korrika kilometro hori ordaintzeko.
Bestalde, Taxoaren antolatzen dugun Korrika Txikiak ere horretan laguntzen digu.

KORRIKA 21 eta
KORRIKA TXIKIA

ETA AURTENGOA ZENBATGARREN KORRIKA TXIKIA DA?
Aurten Irulegi elkarteak Udalarekin batera antolatzen duen 6. Korrika Txikia ospatuko
dugu. Taxoaren antolatzen den Korrika Txikia, Korrika handiko kilometroa ﬁnantzatzeko
egiten dugu; baina batez ere, Korrika aurreko giroa berotzeko eta Ibarreko elkarte eta
talde ezberdinen inplikazioa eta motibazioa handitzeko. Aurtengo Korrika Txikia martxoaren 31an izango da. Ibarreko talde, elkarte, koadrila… guztiak gonbidatzen zaituztegu bertan parte hartzera. Horretarako, bidali mezua irulegieuskarataldea@gmail.com
era edo deitu 669966941 telefono zenbakira, hurrengo martxoaren 25 baino lehen.
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GAZTE ETA HELDUAK

HAURRAK

0-3 urtekoen
aurrematrikulazioa
Martxoaren 1etik
15era irekita egonen da
2017tik 2019ra jaio diren
haurrentzako aurrematrikulazio epea.
Euskara Zerbitzutik TTIPI
TTAPA haur eskolan
euskarazko lerroan
izena emateko gonbitea
luzatzen dizuegu.
Edozein zalantza edo
informaziorako Euskara
Zerbitzuan zuen
eskura gaituzue.

Musika Eskola
matrikulazioa

Bertso bazkaria

Lino Otano Musika Eskolako
izen emateko epea
maiatzaren 2tik 20ra izanen
da ikasle berrientzako.
Aurten ere 3 urteko 6
ikaslek euskarazko lerroa
hautatzekotan, euskarazko
taldea ateratzeko
aukera izanen da.
Euskara Zerbitzutik Musika
Eskolan euskarazko lerroan izena emateko gonbitea
luzatzen dizuegu, garrantzitsua dela uste baitugu eskolatik
kanpoko herriko beste neska eta mutikoekin harremanak
euskaraz egiteko eta baita euskarazko beste erregistro
batzuk garatzeko ere.

Ipuinkontalaria
“Beldurrezko ipuinak”
Maider Galartza.
Doako jarduera, 4 urtetik
gorakoentzat.

Martxoak 13, asteazkena
18:00etan
Aranguren Ibarreko Kultur
Etxeko Auditorioan. Eguzki pl.
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Martxoak 16, larunbata.
14:30ean
Zolinako Kontzeju Etxean

2019ko m a rt xo a

Txartelak Euskara Zerbitzuan,
Kultur Etxean eta Aranetxean salgai egonen
dira martxoaren 12ra arte.

IRULEGI EUSKARA TALDEAREKIN
ELKARLANEAN ANTOLATURIK

Irakurle taldea
Irakurle Talde honen hurrengo irakurgai eta saioei buruzko informazioa
jaso nahi baduzu, bidali mezu bat irulegieuskarataldea@yahoo.es –ra eta
idatzi zure izena, zure abizenak eta zure sakelako telefonoaren zenbakia.

Aurtengoa, egitasmo honen bosgarren edizioa izango da Ibarrean, eta
martxoaren 18tik maiatzaren 31ra egongo da martxan. Euskaltzale
elkarte, liburutegi publiko eta liburu dendek elkarlanean antolatutako
egitasmo honen helburua irakurzaletasuna sustatzea da.
Kanpainaren izenak berak argi adierazten duenez, hiru
pausu eman behar dira bertan parte hartzeko:

Udako hiri kanpaldietan aurre izena emateko epea
maiatzean zehar izango da.
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Irakurzaletasuna sustatzeko programa: irakurri,
gozatu eta oparitu

Apirilak 23tik 26ra.
9:00etatik 14:00etara.
San Pedro Ikastetxe Publikoa (Mutiloa).
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Prezioaren zati bat korrika laguntzeko izanen da.

GUZTIENTZAT

Tailerretan izena emateko 012ra deitu beharko da
martxoaren 14 eta 15a bitartean 8:00etatik 19:00etara.
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Aukera barazkijalea ere egonen da.

IRULEGI EUSKARA TALDEAREKIN
ELKARLANEAN ANTOLATURIK

2007 eta 2015 bitartean jaiotako Ibarreko haurrek Erdi
Aroko, historiako garai xarmangarrienetariko batetako,
misterioez, arkitekturaz, musikaz, jolasez eta
lehiaketez gozatzeko aukera izango dute
Aste Santuko tailerretan.

0

20 euroren truke entsalada, kalderetea, postrea, kafea, kopa, ogia eta
edariaz gozatu ahalko dugu eta baita bi aparteko bertsolari hauek girotutako
bazkalondoaz ere. Txikien txartelak 7 euroren truke eskuratu ahalko dira.

JON ALONSO idazleak gidaturik, hilabete bakoitzeko
azken ostegunean Ibarreko euskarazko irakurle
taldea elkartzen da, 19:00etan, Kultur Etxean.

Aste Santuko
hiri-kanpaldiak
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Irulegi euskara taldeak prestatutako herri bazkari hau ENEKO LAZKOZ eta
SAIOA ALKAIZA bertsolariek girotuko dute.

Haur eta familientzako
antzerkia

Anita Maravillas eta Ivan
Alonsoren “Jon Braun”
antzezlana

Martxoak 17, igandea
18:00etan
Aranguren Ibarreko Kultur
Etxeko Auditorioan. Eguzki pl.
 Iraupena: 50 minutu
Sarrera: 3 euro
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1. Irakurri. Lehenengo pausoa irakurtzea da, euskaraz irakurtzea,
alegia. Horretarako, herriko liburutegi publikora joan, eta
euskarazko edozein liburu maileguan eskatu ahal izango dugu.
2. Gozatu. Liburua irakurri, liburutegira itzuli, eta ﬁtxa erraz
bat bete beharko da: zein izan den irakurritako liburua eta zer
iritzi dugun. Fitxa hori beteta, liburuzainak erosketa-txekea
emango digu, hitzartutako liburu dendan erabiltzeko.
3. Oparitu. Azken pausua, liburua oparitzea da: lagun
bati, senide bati, edo norbere buruari.
Liburutegian jasotako erosketa-txekeak, euskarazko beste edozein
libururen prezioaren %35 ordaintzeko aukera emango digu.
Gainera, apirilaren zein maiatzaren bukaeran, programan parte hartu
duten pertsonen artean 30 euroko erosketa txekeen zozketa egingo da.
31.zk. 2109ko
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GUZTIENTZAT

Ibarreko Korrika Txikia
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Irulegi euskara taldeak KORRIKAko kilometro bat erosi
ahal izateko Ibarreko talde eta elkarteen ekarpenak jasoko
ditu. Horretarako, zenbait jarduera antolatu ditu, beste
batzuen artean, Ibarreko Korrika Txikia Taxoaren.
Parte hartu nahi duten talde eta elkarteek beren erreserba
martxoaren 25a baino lehen egin beharko dute irulegieuskarataldea@
gmail.com -en. Ekarpena egiten duten guztiei Taxoareko Korrika
Txikiaren ibilbideko tartetxo bat gordeko zaie eta bertan gure
Ibarreko Korrikaren lekukoa eraman ahal izango dute.
Korrika Txikiaren ondoren, bazkaltzeko elkartuko gara. Bazkaria
Taxoareko frontoian izango da eta autogestionatua. Udalak guztiontzako
mahaiak eta aulkiak jarriko ditu. Bazkarirako izena emateko
martxoren 27a baino lehen Euskara Zerbitzura deitu edo mezua bidali
beharko da, eta parte hartuko duten pertsona kopurua zehaztu.
Festa euskarazko gynkana batekin amaituko da. Izena
emateko epea martxoaren 25ean bukatuko da eta
Euskara Zerbitzuaren bidez egin beharko da.

Martxoak 31, igandea
Taxoare
11:00: Korrika Txikia
14:00: Autogestionatutako bazkaria
16:00: Haurrentzako euskarazko gynkana

21. Korrika

481. KM ARANGUREN
IBARREKO UDALA
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480. KM. IRULEGI ELKARTEA
eta beste eragile batzuk

Apirilak 6, igandea
12:00etan, askari-bazkaria kiroldegian.
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14:35 (20 minutu lehenago joatea komeni da)
Mutiloa, Mugartea

Euskaldunen ﬁtxategia

2

009an Aranguren Ibarreko Udalak Ibarreko Euskaldunen Fitxategi bat sortzea erabaki zuen. Fitxategi horren helburua
hala nahi zuten biztanleei Ibarrean antolatzen diren euskarazko edo euskarari buruzko jarduerak modu eraginkorragoan jakinarazi ahal izatea da. Horrelako jardueren berri jaso nahi
baduzu edo ﬁtxategian egoteko ﬁtxa bete zenuenetik zure daturen
bat (e-posta, telefonoa…) aldatu baduzu, jar zaitez udaleko Euskara Zerbitzuarekin harremanetan.

☞ Euskera

Zerbitzua

Aranguren Ibarreko Udala, 1. pisua.
Mutiloa pl/ z/g. Mutiloa
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Apirilaren 6an apirilaren 4an Garesen hasi eta apirilaren
14an Gasteizen bukatuko den 21. Korrika Mutiloatik
pasako da. Udalak eta, Ibarreko talde eta elkarte
ezberdinen ekarpenaz, Irulegi euskara taldeak kilometro
bana erosiko dute. Bi kilometro horiek bata bestearen
atzetik doaz eta horietan parte hartzeko gonbitea
luzatzen dizuegu. Lehenengo kilometroa, 480.a,
Irulegirena izango da eta San Txiki pasealekuko errotonda
baino lehen hasiko da, bide gorrian. Bigarrena izango da
Aranguren Ibarreko Udalaren kilometroa, 481.a, San
Saturnino eta Untxiko kaleen gurutzean hasiko dena.
KORRIKAra indarrez iristeko, 12:00etan askari-bazkaria
egingo dugu Kiroldegian. Helduak 10 euro eta txikiak 6.
Eman izena apirilaren 3ra arte Euskara Zerbitzuan.

2019ko m a rt xo a

Euskararen Astea
Ibarrean
Maiatzaren 8tik 11ra.
Euskararen Eguna Mutiloan

Dagoeneko hasiak gara Ibarreko Euskararen
Astea antolatzen, edozein proposamen,
iradokizun edo ideia baldin baduzu, jarri
zaitez Euskara Zerbitzuarekin harremanetan.

Astelehenetik ostiralera, 9:00-14:00.
948 15 01 93
euskera@aranguren.es

