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Udalekuek aukera paregabea es-
kaintzen diete haur berangoztarrei 

oporrez gozatzeko. Udaleku horien 
helburua da udan lana eta familia 
bateragarri egiten laguntzea, bai 
eta espazio seguruak eta aukerak 
sortzea ere, haurrek beren inguruko 
adingabeekin harremanak izan eta 
ondo pasa dezaten, trebetasun eta 
jolas berriak ezagutuz.

Ildo horretan, Berangoko Udaleko 
Kultura, Kirol eta Euskara Saila uda-
lekuen edizio berri bat prestatzen ari 
da, eta 400 plaza eskainiko ditu 
guztira. Udalekuak ekainaren 26tik 
uztailaren 21era egingo dira, eta 
3 eta 17 urte bitarteko haur eta  
gazteentzat izango dira. Horrela, 
jarduerak adin-tarteen arabera ba-
natuko dira: ludotxikia, ludoteka, lu-
dokluba eta gaztelekua.

Iaz izandako parte-hartzea arrakas-
tatsua izan zen, eta guztira 395 
haurrek hartu zuten parte. Horri da-
gokionez, astero programatu ziren 
tailer eta jokoez gain, noizean behin 
bisitak egin ziren zentro didakti-
koetara, hala nola baserri-eskola 
batera, naturarekin eta animaliekin 
harremanetan jartzeko. Era berean, 
10 urtetik gorakoek Madrilgo Warner 
parkea bisitatzeko aukera izan zu-
ten, parke tematikoa, non atrakzio 
mekaniko ugariz gozatzeko aukera 
izan zuten.

Izan ere, udalekuak leku ezin ho-
bea dira lagun berriak egiteko, 
sozializatzeko eta hainbat espa-
rru eta kulturatako pertsonekin 
bizitzen ikasteko, baita jarduerak 
taldean partekatu eta egiteko ere. 
Gainera, kanpamentuan egoten 

diren egunetan hainbat jardue-
ra egiten dituzte, eta hori pizga-
rri fisiko eta intelektual handia da  
umeentzat ikasturtea amaitu ondo-
ren. Gainera, aisialdi eta denbora 
libreko eskaintza horri esker, euska-
raren erabilera indartu eta balioetsi 
dezakete. Era berean, udalekue-
tan egoten diren bitartean, eten-
gabe ikasten dituzte funtsezko 
alderdiak, hala nola besteekiko 
errespetua edo ingurukoez beste-
lako pertsonekin bizitzen jakitea.

Berangok 400 plaza eskaintzen 
ditu udalekuetarako
Udalekuak ekainaren 26tik uztailaren 21era 
egingo dira

EKAINAREN 26TIK-UZTAILAREN 21ERA 
3-17 URTE
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Nekazaritza azoka maiatzaren
7an itzuliko da Moreaga par-

kera. Aire zabaleko azoka da, eta 
aurten Berangoko Udalak antola-
tuko du. Guztira 40 postu izango 
ditu, Uribe Kostako baserritarren 
presentzia handiarekin. Horrela, 
azoka-barrutian euskal nekazaritzako 
produkturik onenak, barazki eta 
fruta bikainak, gaztak, txarkuteria, 
txakolina, marmelada naturalak, 

gozogintza, kontserbak eta loreak 
erosi ahal izango dira, besteak bes-
te. Gainera, musika emanaldiak eta 
umeentzako parkea eskainiko dira. 
Era berean, taloa txorizoarekin  
saltzeko postuak ere jarriko dira, 
baina aurten ez da ohiko euskal 
pastel lehiaketa egingo. Halaber, 
nabarmentzekoa da aurten, neka-
zaritza-azokarekin batera, ez dela 
artisautza-posturik jarriko.

Nekazaritza azokaren beste 
edizio bat maiatzaren 7an
Guztira 40 postu jarriko dira Moreaga 
parkean



3

Berangoko Erdi Aroko merkatuak
maiatzaren 19, 20 eta 21ean 

iraganera itzultzeko aukera ematen 
du. Urtero jende asko biltzen duen 
azoka da, jarduera-eskaintza za-
bala baitu. Zentzu horretan, aurten 
ere artisau tailerrak, antzerki ikuski-
zunak, magia, txotxongiloak, musi-
ka emanaldiak eta ipuin kontaketak 
izango dira Moreaga parkean; ber-
tan, kanpamentua eta Erdi Aroko 
zokoa instalatuko dira, garai hartako 
artisautza tipikoa erakusteko.

Aurreko edizioetan bezala, publi-
koak ekitaldi ugariz gozatu ahal 
izango du asteburu osoan zehar, 
esparru paregabean, eta era asko-
tako produktuak erosi ahal izango 
ditu: zezina, La Verako piperrautsa, 

Jerte ibarreko gereziak, turkiar go-
zokiak, euskal gozogintza, galiziar 
produktuak, espeziak, kosmetikako 
artikuluak, etab. Gainera, gastrono-
mia-gune bat ere egongo da, gustu 
guztietarako hamaika aukerarekin.

Ildo horretatik, gogoratu behar 
da azokaren aurreko edizioak 
arrakasta handia izan zuela. 
Azokan zoko arabiar handi bat ere 
instalatu zen, Erdi Aroko lanbideak 
erakusteko. Horrez gain, artisauen 
hitzaldiak eskaini ziren, eta taile-
rrak: zur-lanketa, harri-lanketa, da-
maskinatua, zeramika, buztina eta 
abar. Aldi berean, antzerki-emanal-
di ugari egin ziren Chechare tal-
dearekin, malabareak, zirku-ema-
naldiak, aireko akrobaziak, magia, 

ipuin kontalariak, haurrentzako 
parkea, atrakzio ekologikoak, 
falkoneria eta garai hartako lana-
besen eta tresnen erakusketa mo-
nitorizatua. Merkatarien postuak 
ere askotarikoak izan ziren. Gune 
gastronomikoan pulperia, kreperia, 
pizzeria eta gustu guztietarako ha-
maika aukera egon ziren, eta giro 
bikaina bizi izan zen.

Erdi Aroko azoka Berangora itzuliko 
da maiatzaren 19tik 21era
Artisau tailerrak, antzerki ikuskizunak, magia, musika 
emanaldiak eta ipuin kontalariak
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Datorren ekainean emango zaie 
amaiera Berangon udal tailer eta 

eskoletako jarduerei. Horretarako, 
herriko kultur eskaintza osatzen du-
ten taldeak beren azken ikuskizu-
nak prestatzen ari dira, ikasturteari  
ahalik eta ongien agur esateko, be-
ren aurrerapen guztiak erakutsiz. 
Alde batetik, programatu den  
lehenengo ekitaldia ekainaren 3an 
egingo da Antzokian. Egun horre-
tan, Kultur Etxeko zein Nagusien 
Etxeko dantza ikastaroetako ikas-

leen emanaldia eskainiko da. Ho-
rrela, haurrentzako dantza moder-
noa, aretoko dantza, sevillanak, 
karibeko dantzak eta hilaran dantza 
eskainiko dituzte. 

Bestalde, udal eskolak ere ekitaldi  
bereziak prestatzen ari dira.  
Zehazki, udal dantza eskolak  
ekainaren 18an eskainiko du ikas-
turte amaierako ikuskizuna Antzo-
kian, eta udal musika eskolak, be-
rriz, 21ean.

Udal eskolak ikasturte amaierako 
ikuskizunak prestatzen ari dira
ekitaldia egingo dute Antzokian ekainaren 18an eta 21ean, 
hurrenez hurren


