


Uztailaren 13tik 16ra, TXU-TXU TRENA egongo da!
11:30 - 13:30 / 16:30 - 20:30

ondo-ondo pasa jaiak eta errespetuz gozatu!
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ALARABIREN AGURRA

HERRITARROK BETI LEZ

DANA ANIMETAN

JENTIE BATUKO DA 

EKINTZA DANETAN

GERATU DAIXEN DANON

OROITZAPENETAN

ERRESPETUZ JOKATUZ,

GOZATU JAIXETAN!!!
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Markina-Xemeingo kultur eta kirol 
elkarteak, Jai batzordea

ondo-ondo pasa jaiak eta errespetuz gozatu!





ondo-ondo pasa jaiak eta errespetuz gozatu!

Markina-Xemeingo ume eta gaztetxoei eskola kirol jarduera zabalago 
bat eskeini asmoz, herriko ikastetxeetako guraso elkarteek indarrak batu 
zituzten orain dela 13 urte. 

Pausorik pauso eskola kirolaren bitartez umeak baloreetan heztea izan 
da ESKOLARTEKO GURASOEN FEDERAZIOAREN helburua. BERDIN-
TASUNA, HEZKIDETZA, KULTURARTEKOTASUNA, BESTEENGANAKO 
ERRESPETUA, LANKIDETZA eta TALDE LANA dira, besteak beste, gure 
oinarri. 

Bekobenta, Berakruz eta Etxebarriko Manuela Zubizarreta ikastetxee-
tako guraso elkarteek eta Markina-Xemeingo Guraso Elkarteko kideek 
osatzen dute federazioaren muina, baina ume, guraso eta herritarren 
parte-hartzea ezinbestekoak dira aurrera egiteko, talde bat gara eta 
denon artean egiten dugu eskola kirola.

Aurtengo ikasturtean 10 jar-
duera eskeini ditugu, eta 326 
umek parte hartu dute. Urtez 
urte goraka doan partaidetza-
ren arrakasta, proiektu polit ho-
nen sortzaileen eta gure aurre-
tik egon direnen lan bikainaren 
fruitua da. 

Gaur egun federazioa osatzen 
dugunok ere bide beretik ja-
rraitzen dugu lanean, etorkizunean etorriko direnei proiektu indartsu 
eta osasuntsu bat uzteko asmoz.

ESKOLARTEKO GURASOEN FEDERAZIOAK jai zoriontsuak opa 
dizkizue!!!

Gora eskola kirola!!!
Gora Markina-Xemeingo jaiak!!! 

PREGOIA ESKOLARTEKO GURASOEN FEDERAZIOA
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XEMEIN ABESBATZA

XEMEINGO GAUA, EKAINAK 29, 22:00etan

Xemein Abesbatza 40 urtetik gorako ibilbide musikala duen kultur tal-
dea da, eta, bide luze honetan, helburu nagusitzat  euskal kultura eta 
musika zabaltzea  izan du. HIRU HARRI proiektuarekin ikusentzunezko 
kontzertuak antolatzen hasi ginen 1999. urtean. Herriko beste kultur 
taldeekin gehienetan eta talde gonbidatu esanguratsuekin elkarlanean  
besteetan, 2011. urtean antolatu zen I. XEMEINGO GAUA. Eta, harrez 
gero, 2012, 2014 eta 2016 urteetan burutu izan da.

Aurten, maila goreneko gonbidatuak ditugu gurekin: Bilboko Orkestra 
Sinfonikoa eta Kirmen 
Uribe idazle ondarruta-
rra. Kontzertu sinfoniko-
korala eskeiniko dugu, 
eta egitarau zabala be-
zain aberatsa izango 
da aurtengoa. Estilo eta 
garai ezberdinetako mu-
sika eta poesia uztartuko 
dituena. Kirmen Uribek 
bere poemekin Bach, 
Verdi eta euskal kan-
tautore esanguratsuen 
obrak lotuko ditu. 

Beste urte batez, Mar-
kina-Xemeingo herriari 
eta hurbilduko zareten 
guztioi musikaz goza-
tzeko aukera emango 
dizuen kontzertu hunki-
garri bezain ederra es-
keini nahi dizuegu Xe-
mein Abesbatzako kide 
guztiok.
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KARTEL LEHIAKETA
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16 urtetik beherako kategorian:
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Aurtengo Karmen jaietan ere izango dira profesionalek jokatutako Zesta 
Punta partidak, Zesta Eskolak udalaren laguntzarekin antolatuak. Iaz ez 
bezala, eta hainbat ahalegin egin eta gero, Wold Tour ekimenarekin 
adostasun batera heldu eta beste pilotari handi batzuen artean Iñaki 
Osa Goikoetxea eta Erik Irastorza izango ditugu “Uni”-an.
Baina profesionalen jaialdi hauek, garrantsitzuak izanda ere, Markina-
Xemeinen Zesta Puntaren inguruan urtean zehar egingo diren ekime-
nen artean zatitxo bat baino ez dira. 
Egiten ari garen lanak helburu argi batzuk ditu: ume eta gaztetxo, nes-
ka eta mutikoen artean kirola bultzatzeaz gain, Euskal Herri osoari eta 
batez ere gure eskualde eta herriari hainbeste onura ekarritako kirolari 
arnasa ematea, azken urteotan Zesta Puntaren egoera asko okertu den 
arren. 
Norabide horretan, aipa-
tu beharrekoa da gazte-
txoen artean une hone-
tan Eskolan ditugun 14 
nesken partaidetza. Au-
rreko urteetan jarritako 
helburuetariko bat, Zesta 
Punta emakumeengana 
hedatzea, indarrez  hasia 
da bere bidea egiten. 
Eta ezin ahaztu zestaren 
inguruan dabiltzan gu-
raso, monitore, pilotari 
diren eta izandakoen 
lana.  Ea guztion artean, 
itzaltzen zegoen argi iz-
pitxoa, une honetan gar 
txiki bat dena, orain dela 
urte batzuk izandako su 
bihurtzen dugun!

Gora Jai Alai!

ZESTA PUNTA ESKOLA
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MARKINA-XEMEINGO II. JAZZALDIA
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UZTAILAK 6 BARIKUA

UZTAILAK 7 ZAPATUA

XX. ATLETISMOA 
17:00 - 20:00 GAZTEEN LASTERKETAK ZELAIAN

    Kross txikia: 2 km
    Parte-hartzaileak: infantilak 13-14 (2004-2003) eta kadeteak 
    16-17 (2001-2002), neska eta mutil.

    Kross nagusia: 7.8 km
    Izen ematea: bertan egunean doan zelaian.
    Goizean: 11:00 - 13:00
     Arratsaldean: 15:00etatik aurrera, norbere lasterketa hasi baino ordu 
     erdi lehenago.

20:00 - 22:00  HERRIA KANTUZ KANTUJIRA MUSIKATUA
   BENTAZAHARREKO MUTIKO ALAIAK taldearekin

22:00   ZESTA PUNTA PARTIDAK:
   
     1.partidua           
     DIEGO – IRASTORZA & HORMAETXEA – LEKE
     2. partidua          
     GOIKOETXEA – EKHI & BARANDIKA – ALDAZABAL

16:30 - 18:30 TXIRRINDULARITZA: 78,6 km 
Junior mailako XXIV. Bizkaiko Itzuliaren 2. etapa:

     Ibilbidea: Markina-Xemein – Berriatua – Ondarroa – Lekeitio – 
     Oleta – Milloigane – Plazakola- Markina-Xemein – Iruzubieta – 
     Ziortza-Bolibar– Gontzugaraigane – Munitibar – Aulesti –
     Gizaburuaga – Oleta – Milloigane – Plazakola –Markina-Xemein
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JUBILATUEN EGUNA
12:30   MEZA, Karmengo elizan

14:00   JUBILATUEN BAZKARIA, Bauskainen

Ostean  ERROMERIA 
   JAINAGA ETA NARBAIZA taldearekin

20:00   ZERUTXU DANTZA TALDEAREN IKUSKIZUNA 
   “UNI” frontoian

UZTAILAK 12 EGUENA

19:30 - 21:00 EUSKORLEANS DIXIE BAND, 
   alde zaharrean, kalez-kale

UZTAILAK 8 DOMEKA

*Oharra: Hilaren 11 eta 12an umeen (herriko) egunak izango dira 
eta barrakak gehienez euro 1.





KARMEN JAIAK 2018
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UZTAILAK 13 BARIKUA

BADATOR ALARABI!
18:00   ALARABIREN JAITSIERA, 
   Xemeindik udaletxe aurrera

18:00    MX3T NAGUSIEN BOLO TIRALDIA
   Uhagon  atzeko bolatoki berrian
   
18:15    JAIEN HASIERAKO TXUPINAZOA, 
   Goikoportalean. Alarabi aurkeztea.
   Ondoren, udaletxeko balkoitik pregoia 
   irakurri eta txupina botako du 
   ESKOLARTEKO GURASOEN FEDERAZIOAK

Ondoren   BURUHANDI ETA ERRALDOIEKIN 
   TXISTULARIEN KALEJIRA ETA 
   KUADRILLEN BIZIKLETA KALEJIRA

21:00    DANBORRADA, Xemeinen hasita

22:00    KONTZERTUAK zelaian:

“Azalera”
“Vendetta”

“ZOO”
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UZTAILAK 14 ZAPATUA

KUADRILLEN EGUNA
9:30   TXISTULARIEN KALEJIRA

11:30    ESKU PILOTA PARTIDAK, pilotaleku txikian 
   Lau partida jokatuko dira

12:30    KALEJIRA: trikitilariak  eta Alarabi

Eguerdian   EIBARKO “CASA GALIZIA” 
   GAITEROEN KALEJIRA

14:00    HERRI BAZKARIA

16:20    HEMEN BE BAI merkatari elkartearen SARI 
   BEREZIA Merkatari elkarteko dendetan 
   egindako erosketa tiket handienari

16:30 - 18:00  HERRITXOUA

18:00 - 21:00  MOTXALLA BAND ELEKTROTXARANGA

Zelaia jaso ostean  ERROMERIA, 
   TXIMELETA TALDEAREKIN, zelaian

18:30    MX3T TIRALDIA 
   Uhagon atzeko bolatoki berrian
18:30 Umeen Bolo Tiraldia
19:00 Nagusien Bolo  Tiraldia

22:00 - 01:00  GOZATEGI, zelaian

Eszenatoki inguruan Axpe 
sagardotegiaren kupel 2 
(50 litrokoak) egongo dira 
nahi duenak TXOTX egite-
ko, DOAN.
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MX3T

 Kaixo markina-xemeindarrok; askontzat kirol ezeza-
gune da gure hiru txirlue, nahiz ta Lea Artibain oso 
hedatute egon. Horren adibidie Amallo, Santutxu, 
Izubitxe, Bariña, Gorozike, Zeinke eta Santa Eufemiko 
bolatokixek.
Bola joku ezberdiñek daz, Bolo-palma, Arabakue, Pasa bolue… 
Oin dala urte asko ezagunaue zala be esan bida, baña urtik pasau ahala 
beste kirol batzuk hartu dabe leku gehixa (futbola, saskibaloie, motor 
mundue…) ta alde batera gatu da.
 Gure herrixen afiziñoie bada, dozenatik gora gizon eta emakume bi ga 
federaute. Antonio “Lauzirika” markina-xemeindarra da gure kirol mate-
rixala eskuz eitxen dabena; arta egurraz. Herrixen zaletasune sortzeko 
asmuaz udaletxera jo gendun gure proposamenan barri emoteko eta 
horren ondorixoz sortuko da bolatokixe, Uhagoneko atzealdien Udal 
biltegixan hormie aprobe-
txaute. Gure nahixe, kirola 
herritxarron eskure egotie da 
eskola kirol agendan sartuaz, 
urtien ziher jaurtialdixek an-
tolatuaz eta egun konkre-
tuetan txapelketak.
 Aurten, lehelengoz jaixetako 
egitarauen agertzen ga ta 
egunero eukiko dabe bole-
tan eitxeko aukerie, bai gaz-
teek  bai helduek. Karmen 
egunin 1. Karmen txapelketi 
jokatuko da, ta txirlo gehixen 
botatzen ditxunak txapela jantziko dau. Baña, sari gehixa be banatuko di 
sailkapen eta kategorixa diferentitan. Jaurtialdi hau, Bizkaiko txapelketa-
rako puntuagarrixe izango da, beste bost bolatokiaz bata (Amallo, San 
Juan “Trabaku”, Bariña, Santutxu ta Izubitxe).
 Gure erronka pertsonala, datorren urtera begire, Euskal Herriko 30. Txa-

pelketie bertan jokatzie da, eta baitxe gaur 
egun gazen taldie haunditzie be.

 Egitaraue beitxu ta urratu gure kirol zaharra 
ezagutza, probeta, ta, zelan ez, ondo paseta! 
Ezarie damutuko!

GORA KARMEN JAIXEK TA 
AURRERA BOLIE!
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UZTAILAK 15 DOMEKA

KARMEN BEZPERA
9:30   TXISTULARIEN KALEJIRA

11:30    MARKINA-XEMEIN TRIKITIXA 
   ESKOLAREN ETA ALARABIREN KALEJIRA,  
   BURUHANDIEKIN ETA ERRALDOIEKIN
   

11:30    UMEEN PARKEA zelaian + Arkupe parean  

(11:30-13:00 / 16:00-19:00) - Puzgarriak    
    - KULKI egurrezko jokoak  
    - Sormen txokoa 
    - Kirol egokituaren gunea (goizean)

12:00 - 13:30  HERRI KIROLAK FRONTOI PAREAN

I. Markina-Xemeingo “Hiru lurralde” arteko  txapelketa

Aizkoran: 10 enbor talde bakoitzak
Bizkaia: Aitzol Atutxa eta Ioritz Gisasola
Gipuzkoa: Aratz eta Ugaitz Mugerza
Nafarroa: Iker Vicente eta Eneko Saralegi

Harri jasotzen: 3 harri ezberdinekin
Jon Gisasola
Karmele Gisasola

Sokatira: munduko txapeldunen erakustaldia
Gaztedi Taldea (Laukizeko neskak)
Bi talde egingo dituzte eta euren artean egingo dute erakustaldia
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UZTAILAK 15 DOMEKA

KARMEN BEZPERA
16:30   MUS ETA BRISKA TXAPELKETA

   MUS:
   1. saria: 120 € eta txapela
   2. saria: 80 € eta garaikurra
   3. saria: 60 €
   4. saria: 40 €

   BRISKA:
   1. saria: 120 € eta txapela
   2. saria: 80 € eta garaikurra
   3. saria: 60 €
   4. saria: 40 €

* Lehenengo herrikoak: garaikurra
* 18 urtetik gorako parte-hartzaileak. Irabazleek, saria eskudirutan 
jasotzeko, NA aurkeztu eta dagokion ordainagiria sinatu beharko 
dute.

17:00 - 19:00  KUADRILLEN ARTEKO OLINPIADAK

19:00   MX3T TIRALDIA 
   Uhagon atzeko bolatoki berrian
19:00 Umeen Bolo Tiraldia
19:30 Nagusien Bolo  Tiraldia

22:00   EMEKI + KEPA JUNKERA eta SORGINAK 
   “UNI” frontoian
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EMEKI KORALA

10 URTE KANTUZ
KEPA JUNKERA ETA SORGIÑEN DOINUEKIN APAINDUA
UZTAILAK 15
GAUEKO 22:00etan
“UNI” FRONTOIAN

PAUSUZ PAUSU ETA ILUSIOZ BETETAKO HAMARKADA
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UZTAILAK 16 ASTELEHENA

KARMEN EGUNA
09:30   TXISTULARIEN KALEJIRA

11:00     XEMEIN ABESBATZAK ABESTUTAKO MEZA, 
   Karmengo elizan

12:30   AURRESKUA, Goikoportalean

13:00   EUSKADI BRASSen kontzertua

16:00   MXT3 TIRALDIA 
   Uhagon atzeko bolatoki berrian 
16:00 Umeen Bolo Tiraldia
16:30 Nagusien Bolo  Tiraldia
17:00 Bizkaiko “Hiru Txirlo” Bolo Txapelketarako tiraldi puntuagarria

18:00   ANE TA PIRATEKIN PARRANDAN 
   (Irrien lagunak) zelaian.

18:00   ZESTA PARTIDAK, PROFESIONALENAK. 
   TXAPELKETAREN FINALA “UNI” frontoian

19:00   BERTSO SAIOA Uhagonen: 
   Unai Iturriaga,  Xabat Galletebeitia, Oihana  
   Iguaran eta Miren Artetxe

20:00 - 21:30 JOSELU ANAIAK, Arkupe aurrean

22:00   DANTZA IKUSKIZUNA Goikoportalean 
   (euria eginez gero frontoi txikian)
   Dantza taldeak:
   Igorreko “Dantzarte”
   Markina-Xemeingo “Zerutxu”
   Poloniako “Kostrzaine”

Ostean  AGUR ALARABI
   ALARABI erretzea trikitilariek alaituta + 
   su ikuskizuna (ASTONDOA PIROTEKNIA)
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ARANTZARTE DANTZA TALDEA

Arantzarte dantza taldeak uztailaren 12tik 18ra IV. dantza topaketak 
zuon herrira hurbilduko ditu. Uztailaren 16an, gaueko 22:00etan,  Mar-
kina-Xemeinen Poloniako Kostrzanie, Igorreko Arantzarte eta Markina-
Xemeingo Zerutxu taldeen ikuskizunaz gozatzeko aukera izango duzue.

Euskal Herriko dantzen erakusketen ardura Igorreko Arantzarte eta 
Markina-Xemeingo Zerutxu taldeek izango dute. Poloniako Kostrzanie 
taldeak aldiz, beraien kultura gure herrialdera zabalduko du.

Gonbidatuta datorren talde atzerritarra, Kostrzanie, Poloniako Strze-
gom herrian sortu zen 1975. urtean. Taldeak Krakoviako, Brestko, Lod-
zeko eta Lublineko dantzak eta janzkerak erakusten ditu, besteak beste.



ARGAZKIEN TXOKOA














