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Eneritz IRAOLA
Ez zen euskaldunen

gerra, baina bere ondo-
rioakjasanbehar izanzi-
tuzten Bortzirierako he-
rritarrek «borroka baten
antzeztoki izateko zori-
txarra izan zutelako»
azaldu digu Fernando
Mikelarena historialari-
ak. San Migel zubiko
gudaz ari da solasean,
baina baita ondorengo
urteetazere.Bertakoen-
tzako zoritxarra ez zela-
ko amaitu irailaren 1ean
zubi gainean azken tiro
hotsa entzun zenean.
San Migel zubiko batai-
laren ondotik, urriaren
7 eta 9 artean etorri zen
BerakoBigarrenGudua,
Manttale, Larunttiki eta

Larun mendietan. Dena
den guda horiek baino
kaltehandiagoakutzi zi-
tuen atzean azarora bi-
tarte iraunzuentropa in-
geles, portugaldar eta
espainiarrenegonaldiak.

HILDAKO ZIBILAK
XVIII. mende amaie-

ran Bortziriak 7.000 biz-
tanle inguruz osatutako

eskualdea zen. Lesaka
eta Berak, 2.000 biz-
tanle inguruko popula-
zioa zuten, Etxalarrek
1.400, Arantzak 1.000
eta Igantzik 600 inguru.
Nekazaritzaetaabeltzan-
tzatik bizi zen gehieng-
oa eta soldaduen olde-
ak beraien egunerokoa
hankaz gora jarri zuen.

Wellington jeneralak
zuzentzenzituen tropek
elikagai ia guztiak be-
retzat hartu zituzten.
Merkatua bertan behe-
ra geratu zen eta herri-
tarrek arto ekoizpen
osoa eta gari gehiena
galdu zuten. Bazka ga-
beziak, ganadu galera
handiak ere eragin zitu-
en. Horren ondorioz,

1 8 1 3 k o a b u z t u t i k
1814ko urtarrilera arte
550 hildako izan ziren
(biztanleriaren %8a).

LURREN BANAKETA
Tropa frantsesen zer-

gak, miaketak... jasan
izan zituzten eta Uda-
lek ere egoera ekono-
mikoari buelta emate-
ko zuzeneko eta zehar-
kako zergak igo eta he-
rri lurrak saldu zituzten.

GIZARTEA � 200. URTEURRENA

San Migel
zubia: 200
urtez historian
atzera egiteko
lokarria
1813ko gertakariek herritarrengan
utzitako ondorioak azpimarratu nahi
dituzte urteurreneko ekitaldietan

1813ko irailaren 1a zen. Ingeles eta frantziar
soldaduen arteko gudaleku bihurtu zen Bera eta
Lesaka arteko San Migel zubia. Historia
liburuetan aunitzetan aipatu izan den pasadizoa
da. Itzalean gelditu izan dira ordea, Bortzirietan
guda hark utzi zituen ondorioak. Isilean honda-
mena, gosea eta gerra ondorenak eragindako
hildakoak. 200. urteurrenaren harira, San Migel
Zubiko Lagunek begirada orduko herritarrengan
pausatu eta hitzaldiak, antzerkia… prestatu
dituzte. Auzolanean zubi xaharra ere berritu dute:
historian atzera egiteko zubia izaten segi dezan
etorkizunean.

UTZITAKO ARGAZKA
San Migel Zubiaren Lagunak egindako txukuntze lanen ondotik itxura hau du zubiak.

ONDORIOAK

«Gosea eta armadak
konfiskatutako uzten
ondorioz, biztanleria-
ren %8 inguru hil
zen»

Fernando MIKELARENA
Historialaria

� 200. URTEURRENEKO EKITALDIA

ABUZTUAK 31, larunbata

21:00 Herritarrek osatutako ikuskizuna, Herriko
Etxeko plazan. Aktoreak, musikariak, dantzari-
ak, bertsolariak... parte hartuko dute.

Duela 200 urteko bizimodua eta gizarte zibilean
gerrak utzitako ondorioak izango dira ikusgai.

IRAILAK 1, igandea
12:00 San Migel zubi berrituaren inaugurazioa.

LesakaetaBerakomusikarietadantzariekema-
naldia eskainiko dute.

ERREPORTAJEA | 3
ttipi-ttapa | 596 zk.

2013.08.08



Lurrikbaliotsuenakmer-
katari eta industria ar-
loko pertsonek erosi zi-
tuzten. Klase ertaine-
koek berriz, bordak,
gaztainondoak eta lu-
rrak erosi zituzten lube-
rritzeko. Lurren %4,2a
eskuratu zuten 300
erreal baino gutxiago-
ko errenta zutenek (po-
pulazioaren erdiak).

TESTIGANTZAK
Garai hartako testu-

ak bizi zen egoera la-
rriaren ispilu zirela azal-
du digu Mikelarenak
«Larpent epaileak eka-
inaren 18an idatzitako
testu batean aipatzen
zuen frantziarrek Lesa-
ka hustu zutela. Ez zu-
tela ogirik, lasto apur bat
soilik eta zazpi egun zer-
matzatela zaldientzat
pentsurik gabe eta be-
larra ere eskas zutela».

Cooke
ezizenez sinatzen duen
beste soldadu batek
honeladeskribatzenzu-
en egoera:

«Inguruko artasoro guz-
tiak ipurditik atera di-
tuzte eta eraman. Ho-
rren ondorioz, nekaza-
rietako asko ezer gabe
geratu dira eta elikagai
gutxi batzuekin biziraun
beharko dute».

Bazterretan pilatzen
joan ziren hilotzen ingu-
ruan ere bada aipame-
nik, Larpentek abuztu-
aren 14an idatzitako
testu batean aipatzen
du «orain dela hilabete
bat Bera herri ttiki polit
bat zen (…). Eskualde-
ko arto berde gehiena
atera dugu geure zaldi-
entzat (…). Ez da bazka
idorrik izanen azien-
dentzat udazkenean, ez-
ta neguan ere. Lasto zer-
bait bazen, baina hori
ere jana dago, eta gari
nahiz arto gehiena dese-
gin dute edo hartua da-
go (…). Beldur naiz he-

rritarrek ez ote du-
ten gosea pasatu
beharko neguan,
bertze lurralde
batzuetara emi-
gratzen ez ba-
dute, hori egin
beharko baitu-
te askok, eta
hemen geldi-
tzen bagara
nonbaitetik
ekarr i be-
harko digu-
t e j a n a » .
«Orain ari

gara ibar hauetan ge-
ronek eginaren ondori-
oak sumatzen: ezin da
luze ibili zaldi, mando
eta gizon hilen usaina
aditu gabe”.

EGOERARI BUELTA
Demografia aldetik

«susperraldia nahiko
azkarra» izanzelaerran
digu Fernando Mikela-
renak. Ekonomia alde-
tik ordea korapilatsu-
goa izan omen zen be-
rreskurapena, udaletx-
eekzorrakkitatzekozail-
tasunak izaten segi zu-
telako. Eraikinetako as-
ko guztiz suntsitu zi-
tuzten,bertzeakerreeta
herritarretako aunitzek
hutsetik hasi beharra
izan zuten. Hutsetik,
hutsa nagusitzen zen
inguruan.

OROIMEN HISTORIKOA
Historia kontatzera-

ko orduan ikuspegi mi-
litar batetik jaso izan di-
tuztegertatutakoak.Mi-
litarren izen abizen, bo-
neta eta armen inguru-
ko xehetasunak nagu-
sitzendira.Tropaingeles
eta frantsesen arteko
gudalekua izan zela ira-
kurri dugu liburuetan,
ikusi filmetan baina in-
guruan utzi zuen arras-
toaz ahaztu izan dira.
Marisol Tabernak, Ber-
ako alkateak ere hala
a i p a t z e n z u e n

«SanMigelZubiaren
inguruan

denok aditu dugu izan
zela guda bat. Baina ur-
te horretako udaberri
eta uda partean, gure
mendi eta herrietan
egondako so ldadu
oldeaz ezer gutxi daki-
gu. Zubikoa gudatxoa
izan arren, gerra horren

«Bera suntsituta

dagoen herrixka handi

bat da. Lesaka ere

ez da toki osasuntsua,

ikuilu zahar baten

parekoa da

eta herritar aunitz

hiltzen dira bertan».

Larpent 1813ko urriaren 9

San Migel Zubiko Lagunak burubelarri aritu dira zubia berritzeko lanetan.

LANEN FRUITUAK

«Hagitz gustora gaude
zubian egindako lana-
rekin emaitzak begi
bistakoak direlako»

Iñaki OIARZABAL
San Migel Zubiaren Lagunak

IRAILAREN 1EAN

«Zubi gainean gataz-
ka armatu bat irudi-
katu beharrean,
armak musika eta
dantzarekin ordezka-
tuko ditugu»

Ixa ORDOÑEZ
San Migel Zubiaren Lagunak

EMAITZAK

«San Migel Zubiko
Lagunak taldekoek
egindako lanak
herriaren historian
zegoen hutsune bat
betetzeko balio izan
du»

Marisol TABERNA
Berako Alkatea
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dimentsioa handia izan
zen eta baita ondorioak
ere. Herri osoa egon zen
gainezka eginda». Hu-
tsune hori betetzeko as-
moz sortu zen duela bi
urte San Migel Zubiko
Lagunak taldea.

SAN MIGEL ZUBIKO
LAGUNAK

2011ko irailean el-
kartu zen lehenengoz
herritar talde bat, urteu-
rrena zela eta zerbait
egin behar zela pentsa-
tuta. IxaOrdoñezeta Iña-
ki Oiarzabal taldekideek
azaldu digutenez lehe-
nengo bileretan argi iku-
si zuten zein zen eman
beharreko lehenengo
pausoa «zubia egoera
tamalgarrianzegoen,er-
di erorian eta konpondu
beharra zegoen». Hor-
tik aitzinera, astean bi-
tan, astearte eta oste-
gunean, egin dute hit-
zordua zubian, auzola-
nean berritze lanetan
aritzeko. Hainbat lanbi-
d e t a k o p e r t s o n a k ,
erretiroahartutakoakge-
hienak,elkartudira.Nor-
bere abilezia eta ilusioa
izan dituzte lehengai na-
gusiak, ez baitute diru-

laguntzarik izan proiek-
tua aurrera eramateko.
«Gure bizkarreko mine-
kin ari gara ordaintzen
egindako lanak» aitortu
digu Iñaki Oiarzabalek
baina «ahaleginak me-
rezi du». Berako udalak
materialaemandieteeta
LesakakoUdalak berriz,
k o m e n t u i n g u r u k o
harriak.

URTEAN ZEHAR
EKIMENAK

Ixa Ordoñezek azal-
du digu, 1813ko gerta-
karien inguruan infor-
maz ioa zaba l tzeko
beharra ikusi zutela «ez-
jakintasuna handia ze-
nez, informazio bilketa
bat egin behar izan ge-
nuen». Hitzaldi saioak
ere izandira,herritaroro-
ri zabalduak eta harrera
bikaina izan dutela dio-
te. Ikastetxeekinere lan-
keta bat egin eta zubia-
ren ingurukosolasaldiak
egin dituzte eta lehen
hezkuntzako ikasle guz-
tien artean, zubi sinbo-
liko bat marraztu dute.
Dena den, abuztuaren
31 eta iralairen 1ean iza-
nen dira urteurreneko
ekimen nagusiak, Iñaki
Oiarzabalek osatutako
gidoa taularatuko dute.
«Gogotsu» daude parte
hartzaileak, eta ez dira
gutxi, «adin guztietako
musikari, dantzari, ak-
toreak... izanen dira tau-
la eta zubi gainean».
Guztiek bat eginda,
«gauregungoherritarrek
duela 200 urteko herri-
tarrei eginen diegun
omenaldi polita izatea
nahiko genuke».

San Migel Zubiko Lagunek, ur-
teurrenaren harira, San Migel Zu-
bia 1813-2013 liburuxka argitara-
tu dute. Zuri beltzeko argazki, gra-
batu, postalak eta lehenengo per-
tsonan kontatutako lekukotzekin
osatu dute. «Gerrek zeharka popu-
lazio zibilaren gainean nolako era-
gina duten erakutsi eta ohartaraz-
teko» balio dezakeela uste dute eta
bide batez, «dokumentu guzti hau-
ek etorkizunerako altxatzeko». Sal-
gai jarriko dituzte liburuxkak esku-
ratu nahi duen ororentzat. Liburu-
az gain, erakusketa bat ere jarriko
dute martxan abuztu erdialdean.
Eta taldeak lanean segiko du etor-
kizunean ere, San Migel zubiko ha-
rri bakoitzaren azpian, gordetzen
den historia zatia denborak eza-
batu ez dezan.

Orduko lekukotzak, testuak eta
irudiak bildu dituzte

ARGAZKIA: E. IRAOLA
tan.

� SAN MIGEL ZUBIA 1813-2013 LIBURUXKA

� BERRITZE LANEN EMATZAIAK

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Goian San Migel Zubiko Lagunak berritze lanetan.Beheko irudietan zubiaren itxura ikus
liteke txukuntze lanak egin aitzinetik (ezkerrean) eta ondotik (eskuinean).

ZUBI BERRITUA

«Zubia xehatua
zegoen eta ikaraga-
rria izan da herritar
boluntario hauek
egindako lana»

Marisol TABERNA
Berako Alkatea
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Ez daukaguna nahi izaten dugu. Esamolde hori
inoizbainogehiago betetzendaoporretan.Hiri-
an bizi direnak herrira bueltatzen dira. Familia-

rekin bizi direnak bakarrik eta urrun igaro nahi izaten
dituzte,bakarrikdaudenakfamiliarekin,barnealdekoak
kostaldean,kostakoakmendian…Saharakobasamor-
tuko bero sargoritik ihesi gurean dira neska-mutikoak
frexkura eta bake bila. Han edo hemen, ongi pasa!

Oporrak bakean

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2003.08.14 / LURRA 30. zbk.

Amaiurko Komainekomendiko Bordako behokaren istorioa
Kontu berexi batekin ageri zitzaigun duela hamar urteko Lurra aldizkaria, hain
zuzen umezurtz gelditu eta behi bat amatzat hartu zuen behokarena. Luis Ji-
menez eta Maria Angeles Mugikak ziotenez, «segiduan saiatu ginen tututik eda-
nazten baina ez zuen nahi. Gero belar jaten hasi zen eta horrekin batera behi-
entzako ontzitik ura ere bai. Guk hori ikustean pentsatu genuen agian ontzi ho-
rretan esnea paratuz, edan eginen zuela. Halaxe egin genuen eta esnea eda-
ten hasi zen. Behin hortara egin zenean, behien ondora gaten hasi zen eta bi
egunen buruan behiari tititik esnea edaten hasi zitzaion».

Marx anaien pelikulen izenburuek Arratsal-
de bat zirkoan edo Egun bat karreretan zi-
oten eta honi Arratsaldea hondartzan dei-

tuko diogu. Hondartzara joateko bi modu daude,
ez dugu erranen bat txarra eta bertzea ona dire-
nik, ezberdinak baizik. Bata, idilikoa, norbera baka-
rrik, bere toaila, bere liburua, bere MP3a erama-
nez, mundutik eta bizitzatik deskonektatuz, itsas-
bazterrean pasiatuz eguzkipean, itsas brisaz goza-
tuz, denbora pasatzen dela ere konturatu gabe.
Eta bertze bertsioa, ezberdina: haurrekin joatea
hondartzara. Hor hasten da odisea, Marx anaien
pelikulen antza har dezakeena: poltsak, izozkailu
ttikia, aulkiak, sonbrillak, kuboak, palak eta gai-
nerako armategi puzgarria. Azkenean, nonbait tx-
okoa topatu, alde guzietatik arropa hedatu eta kre-
men txanda dator, erritual hori akitzerakoan bazka-
ria edo berendua dator. Bufff. Azkenean honda-
rrean errebozatutako janaria izan ohi da, are ale
gogorrak mastikatuz, baina beno. Ez balitz une-
txo horiengatik eta bertze batzuengatik, zeri bu-
ruz solastatuko genuen? Uda zoriontsua izan eta
hondartzataz gozatu, umeekin edo ume gabe.

Hondartzako egunak

Nire txanda
Ruben GARATE

Antonio VALDERRABANO
San Migel zubiaz solasean

San Migel Zubiko gu-
darenbigarrenmendeu-
rrenaren inguruko o-
pakizunak abuztuaren
31eta irailaren1eanegi-
nen badira ere, hilaren
16an zubiaren historiaz
solasaldiaeskainikodu.

Mikel NIEVE
Hamabigarren Tourrean

Bere lehen partehartze-
an, Frantziako Tour bi-
kaina egin du txirrindu-
lari leitzarrak.Azkeneta-
pa arte mendiko sailka-
penaborrokatuzueneta
12. izan zen azkenean,
euskaldunik onena.

Iñaki LIZASO
Azken agurra Galarretan

Oraingoanbai.SanFer-
min egunean Nafarroa-
ko zaleei adio erran on-
dotik, Doneztebeko
erremontelari handiak
bere azkeneko partida
jokatuko du abuztuaren
10ean Galarretan.

Argitaratzailea Ttipi-Ttapa Fundazioa • Egoitza Koskontako bidea, 07-1 • 31770 LESAKA
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AAbbuuzzttuuaakk 1144,, aasstteeaazzkkeennaa BEZPERA
20:00 txistulariak. Ondotik trikitilariak. 21:30 zopa handiak Herriko Ostatuan
eta Errandonean. 00:00 arbola altxatzea eta joaldunak. Ondotik dantzaldia
AIERRIK taldearekin.

AAbbuuzzttuuaakk 1155,, oorrttzzeegguunnaa AMA BIRJIN EGUNA
08:00 goizeko soinuak. Egunean zehar haurrentzako puzgarriak. 11:00 meza
nagusia. Ondotik txistulariak eta joaldunak. 12:30 aizkora apostua: Eratsun –
Loiarte / Larretxea - Saralegi. 18:00 Ibintza taldeko dantzariak. Arratsaldez-
gauez dantzaldia MADARIAGA akordeolariarekin.

AAbbuuzzttuuaakk 1166,, oorrttzziirraallaa 
08:00goizeko soinuak. Egunean zeharhau-
rrentzako puzgarriak. 10:00 haurren pilota
partidak. 12:00 futbitoa (helduak). 16:00
mus txapelketa. 17:00 patata tortilla lehia -
keta. Ondotik berendua. 19:00 muxikoak.
Arra tsaldez-gauez dantzaldia OIHANA eta
OIHANA trikitilariekin.

AAbbuuzzttuuaakk 1177,, llaarruunnbbaattaa HAURREN EGUNA
08:00 goizeko soinuak. Egunean zehar haurrentzako puzgarriak. 10:00 hau-
rrentzako betiko jokoak. 10:30 moto klasikoen kontzentrazioa. Eguerdin hau-
rrentzako bazkaria. 16:30 Kulki. 17:00 plater tiroketa herritarrentzat. Arra -
tsaldez-gauez dantzaldia ZESUMA taldearekin.

AAbbuuzzttuuaakk 1188,, iiggaannddeeaa  HERRIAREN EGUNA
08:00 goizeko soinuak. Egunean zehar haurrentzako puzgarriak. 11:00 gaz-
teentzako jokoak. 12:30bertso pilota. 13:30bertsolariak plazan:  Peñagarikano
– Jon Maia. 14:30 bertso bazkaria: Peñagarikano – Jon Maia 17:00 hau -
rrentzako futbitoa.  Arratsaldez-gauez  dantzaldia Astiazaran Anaiak taldearekin.
02:30 arbola botatzea bestei bukaera emanez.
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Abuztuaren 24an eginen den Arantza Rock jaialdia hemezortzigarrena izanen da, eta hori pres -
ta tzen burubelarri dabiltza Arantzako Gazte Asanbladako lagunak. Tartean daude Itziar Mitxelena 
eta Aintzane Pikabea. Maia tzean hasi ziren aurtengo jaialdia prestatzen, kontatu digutenez,
«taldeak erabakitzeko». Baina horrez gain, «ekipoa lortu, baimenak eskatu, ostatuei la-
guntza eskatu, publi zitatea eta rifak egin»... Horretan ere ibili dira. Ez dela lan haundia aitor-
tudute, eguna bera omen da lan gehien ematen duena: «eszenatokia muntatu, argiak,  txosna,
taldeei harrera egin, dekorazioa... Egun guztian zeregina izaten da, baina jendea bilduz
gero eta antola tuz gero, aisa egiten da», azpimarratu dute.
1995ean egin zen lehenbiziko Arantza Rock. Aterpeko lagunek musika talde batzuekin zuten
harremanak lagundu zuen jaialdia aitzinera eramaten. Hurrengo bi urteetan Aterpen egin zen,
baina geroztik 2006ra arte frontoian. Urtetik urtera arrakasta haundia lortzen joan zen eta urte -
rik jendetsuenean 3.000 lagunetik goiti ere bildu ziren Arantzan. Bi gazteek  aipatu digu te nez,
«garai hartan gazte gehiago aritzen ziren lanean, inplikazioa haundiagoa zen, kontzertuek
jende gehiago mugitzen zuten...». Urteekin, ordea, gauzak aldatuz joan ziren. Mitxelena eta
Pikabearen irudiko, hasierako urte arrakastatsuenen ondotik, «Arantza Rock indarra galtzen
joan zen, kontzertu apalagoak egin ziren, jende gutti ibili zen anto la ketan, motibazio
ttikia...». Dena den, bi gazteen ustez, «azken lauzpabortz urteetan  berriz indarra hartu du».
Gaur egun, formatu desberdinean egiten da Arantza Rock: «plazan egiten  da, giro beroagoa
eta herrikoiagoa sortzen da, sarrera debalde da, talde ezagunak  ekartzen dira, eta rock-
az gain, musika estilo desberdinak aditzeko aukera izaten da jende mota desberdinaren -
tzat». Urte apalagoak bizitu diren arren, «Arantza Rockek izena manten du  du».
Kaskezur, Gibelurdinek, Kop, Xutik eta DJ Elepunto izanen dira aurtengo talde gonbidatuak. Ho -
rre  tarako sei mila euro inguruko aurrekontua dute Gazte Asanbladakoek, «azken urteetan sei-
hamar mila euro ingurukoa izan da», gaineratu digute. Eta guztia aitzinera ate ratzeko herri -
ko  bestetan plazan paratzen duten txosna izaten dute diru iturri nagusia: «orain arte kamise-
tak ere egiten genituen; baina gaur egun kamisetak saltzea zaila da eta azken urteo tan 
ez dira egin. Joan den urtean, berrikuntza gisa, zozketa egin genuen eta aurten ere rifak
ate ra ditugu». Gazte Asanbladako kideek dituzte saltzeko, euro batean. 
Egunari begira, herritarrei parte hartzeko deia luzatu diete Mitxelenak eta Pikabeak: «antola -
kun tzan parte hartzeko, denen artean gauza politak ateratzen ahal dira. Eta bertzela ere,
egunean bertan, giroaz gozatzera etortzeko». Herriko gazteei, berriz, honako mezua: «etorki -
zu na  gure esku egoten ahal da, eta mugitu! Guk dugu gauzak aldatzeko indarra eta he -
rri bati bi zi tasuna emateko aukera». Azkenik, herritik kanpokoei Arantza Rockera joateko
gonbitea egin diete: «eskualdeko eta inguruko jendearentzat harremanak sendotzeko,
elkar ezagutzeko eta musika eta giro herrikoi batez gozatzeko aukera polita da». Gonbidape-
na, beraz, egina dago, Gazte Asanbladakoen izenean Aintzanek eta Itziarrek zuzenean egina.
Gonbidapena onartzen duenak herriko bestetan nahiz Arantza Rocken aurkituko ditu bi gazteak,
han eta hemen eskua botaz, biak ere ezbaitira geldirik egotekoak.

Itziar MITXELENA eta Aintzane PIKABEA  | Gazte Asanbladako kideak

«Jendea bildu eta lana antolatuz
gero, aisa ateratzen da aitzinera
Arantza Rock»

UTZITAKO ARGAZKIA

Itziar Mitxelena eta Aintzane Pikabea, Arantzako Gazte Asanbladako kideak.
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AAbbuuzzttuuaakk 1144,, aasstteeaazzkkeennaa
12:00 Altxaferua Herriko Etxetik. Ondotik kalejira. 12:30 Herriko dantzarien
emanaldia. 18:00 Haurrentzako tailerrak.18:30 Herri kirolak frontoian. 20:30
Gurpildun zezena.  21:00Dantzaldia JALISKO taldearekin. 00:00-04:00 Dantzal-
dia JALISKO taldearekin. Atsedenaldian bingoa.

AAbbuuzzttuuaakk 1155,, oorrttzzeegguunnaa AMA BIRJIN EGUNA
10:00 Argisoinuak herriko musikariekin. 11:00 Meza Nagusia eta prozesioa.
12:30 Herriko dantzariek zortzikoa dantzatuko dute.19:00 Profesionalen pi-
lota partidak frontoian. 20:00 Dantzaldia AI ENE taldearekin. 21:30 Suzko
zezena. 00:00-04:00 Dantzaldia AI ENE taldearekin. Atsedenaldian irrintzi
txapelketa.

AAbbuuzzttuuaakk 1166,, oorrttzziirraallaa HAURREN EGUNA
10:00 Argisoinuak herriko musikariekin. 11:30 Entzierro ttikia eta buru-haun-
diak.  Ondotik luntxa. 16:00 Haurrentzako puzgarriak frontoian. 17:00 Plater
tiroketa Usua Ehiztari Elkartearen eskutik. 19:00 Bertso saioa. 21:00 Dantzal-
dia TRIKIDANTZ taldearekin. 21:30Suzko zezena. 22:00Auzoko afariak. 00:00-
04:00 Dantzaldia TRIKIDANTZ taldearekin.

AAbbuuzzttuuaakk 1177,, llaarruunnbbaattaa
10:00 Argisoinuak herriko musikariekin. 11:00 Herriko pilota txapelketako fi-
nalak, Ekaitza Elkarteak antolatua.13:00 Kantu poteoa.14:00 Herri bazkaria.
Ondotik poteoa eta kalejira txarangarekin.20:00 Dantzaldia plazan OBANEUKE
taldearekin. 20:30 Bokadilo jatea plazan. 00:00-04:00Dantzaldia plazan OBA-
NEUKE taldearekin.

AAbbuuzzttuuaakk 2244,, llaarruunnbbaattaa ARANTZA ROCK
IlunabarreanPoteo musikatua kostaldeko nafarrekin.22:30Kontzertuak plazan:
Kaskezur, Gibelurdinek, Kop, Xutik eta DJ Elepunto.
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AAbbuuzzttuuaakk 1144,, aasstteeaazzkkeennaa
19:45 Agerraldi ixila ‘Euskal Presoak Euskal Herrirat’. 20:00 Altxaferua, txis-
tulariak, trikiti lari ak, txaranga EGHOAK, buruhaun diak eta kankailuak. Txan -
paina, goxoki eta globoak banatuko dira. 21:30 Afaria frontonean. Txartelak
hartzeko epea abuztuaren 11n akautuko da. Txartelak 20€ balioko du. Epez
kanpo erosten duenak 5€gehiago ordaindu beharko ditu. 23:30-03:30Dantzal-
dia GAUENARA taldearekin. 

AAbbuuzzttuuaakk 1155,, oorrttzzeegguunnaa
ANDREMARI EGUNA

10:30 Argisoinuak musikari, buruhaundi eta kankailuekin. 11:30 Meza nagu-
sia. Andremari eguna. 12:30Herriko dantzarien saioa txistulari eta musikariekin.
Ondotik Eskola Zaharreko atean hamaiketakoa dantzari eta musikarientzat.
18:00Aizkora apostua: Larretxea aita-semeak, Etxeberria-Erasun. Txinga-era-
mailea; emakumezkoetan Euskadi eta Nafarroako txapelduna. 19:00 Harrija-
sotzaileak.  Unai Bertiz eta ‘Santxin’.  20:00-22:00 / 00:00-04:00 Dantzaldia
JALISKO BAND taldearekin.

AAbbuuzzttuuaakk 1166,, oorrttzziirraallaa
HAURREN EGUNA

10:00 Argisoinuak herriko trikitilarien eskutik, buruhaundi eta kankailuekin.
11:00-13:30 / 15:00-17:30 Haurrendako joku parkea eta tren txutxua. 13:30
Asau ttiki.  Txartelak 9€ balioko du. Txartelak hartzeko epea abuztuaren 11n
bukatuko da. Epez kanpo erosten duenak 5€ gehiago ordaindu beharko ditu.
Bertze urtetan bezala, berendua prezioan sartua dago. Guraso Elkarteak an-
tolatua. 18:00 Herriko gazteen herri kirol desafioa. Aurten ere herriko bi talde
lehiatuko dira. 19:30-21:30 SALTOKA taldearen animazioa. Zahar eta gazte,
denak dantzara!! 00:00-03:00  Dantzaldia GOZO-GOZO taldearekin.
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AAbbuuzzttuuaakk 1177,, llaarruunnbbaattaa
10:30 Argisoinuak herriko txistularien eskutik, buruhaundi eta kankailuekin.
11:00 Etxalarko haurren XXVII. esku pilota txapel ketaren finala. Aurre ben-
jaminak, benjami nak, alebinak eta kadeteak. 12:00 Etxalarko Gazteen arteko
II. esku pilota txapelketaren finala. 13:00 Sari banaketak pilota partida guz-
tienak. 17:30 XXI. Mus Txapelketa. Partidak bi txikotara jokatuko dira. Parte
hartu nahi dutenek, 17:00ak baino lehen eman beharko dute izena plazan.
Antolatzailea: Garbiñe Maia. 18:30 Herriko trikitilarien saioa. Ondotik beren -
dua eskainiko zaie 19:15 Mus txapelketako sari banaketa 19:30-21:30 TXU -
TXIN IBAÑEZekin Mariatxiak. 00:00-04:00 Dantzaldia DANTZADI taldearekin.

AAbbuuzzttuuaakk 1188,, iiggaannddeeaa
ASAU ETA JUBILATUEN EGUNA

10:30 Argisoinuak herriko txistularien eskutik, buruhaundi eta kankailuekin.
12:30Bertso saioa meza ondotik: EGAÑA eta LIZASO. 14:00 Jubilatuen bazkaria.
14:00 Asau ermitako zelaian. 20:00-22:00 / 00:00-03:00 Dantzaldia MODES -
TOrekin. 
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AAbbuuzzttuuaakk 1144,, aasstteeaazzkkeennaa 
20:00 Txupinazioa. 20:10 Kalejira trikitilari eta buruhaundiekin. 00:00 Musi-
ka DJ Julenen eskutik.

AAbbuuzzttuuaakk 1155,, oorrttzzeegguunnaa 
AMA BIRJIN EGUNA

09:00 argi soinuak auzoz-auzo. 11:00 Meza Nagusia. 12:00 Herriko gaztetxo -
en dantzaldia (meza ondotik). 12:30 Luntxa Herriko Ostatuan. 19:00 Kantaldia.
20:00DantzaldiaMENDIBERRIrekin. 20:30Magraren pisua asmatzea eta txapel
tiraketa lehiaketa. 00:00 Dantzaldia MENDIBERRIrekin.

AAbbuuzzttuuaakk 1166,, oorrttzziirraallaa
13:00 Aizkora apostua: Donato Larretxea-Oihan Larretxea | Floren Nazabal-
Ander Erasun. 14:00 Paellada herrikoia. 18:00 Pilota: raketa txapelketako fi-
nala. 20:00 Dantzaldia GABEZIN taldearekin. 22:00 Gazte afaria. Ondoren ‘Bat-
batean’ bertso saio musikatua. 00:30 Dantzaldia GABEZIN taldearekin.

AAbbuuzzttuuaakk 1177,, llaarruunnbbaattaa
11:00 Puzgarriak eta jolas-parkea haur eta ume -
entzat. 16:00 Puzgarriak eta jolas-parkea haur eta
umeentzat. 17:00 Mus tximista txapelketa. 18:00
Txokolatada. 19:00 Patata-tortila eta postre lehia -
keta. 22:00 Kantu zahar afari herrikoia, BIXENTE
akordeoilariarekin.

AAbbuuzzttuuaakk 1188,, iiggaannddeeaa
09:00argi soinuak auzoz-auzo. 14:30Herri bazkaria. Bertsolariak: Amets Arza-
llus eta Aitor Mendiluze. 20:00 Dantzaldia Trikidantz taldearekin. 22:00 Herri
afaria. 00:00 Dantzaldia Trikidantz taldearekin.
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AAbbuuzzttuuaakk 1144,, aasstteeaazzkkeennaa 
HAURREN EGUNA

10:00 Herri krosa. 12:00 Txupinazoa. Ondotik Kalejira herrian barna herriko
gaztetxoek animaturik. 14:00 Haurren bazkaria. 16:30 Haur eta gaztetxoen-
dako ginkana eta probak. 17:00 Mus zimizta txapelketa Ongi Etorri ostatuan.
21:00 Baztan Zopak. 00:30 Dantzaldia FRANTXISKOrekin. 06:00 Xingar jatea.

AAbbuuzzttuuaakk 1155,, oorrttzzeegguunnaa 
AMA BIRJIN EGUNA

11:00 Meza Nagusia. 12:00 Herriko haurren dantza
saioa. OndotikLuntxa. 17:30Pala txapelketako  finalak.
19:00 Trikitixa erakustaldia. 19:30 Kantaldia Leire
Onsalorekin. 20:30Dantzaldia JOXEANJELekin. 21:00
Koadrilen afaria. 23:00 Dantzaldia JOXEANJELekin.

AAbbuuzzttuuaakk 1166,, oorrttzziirraallaa
GAZTE EGUNA

10:30 Dianak. 12:00 Partxis txapelketa. 14:30 Gazteen bazkaria Azkazkorron.
Ondotik Kalejira txarangak alaiturik. 20:30 Dantzaldia eta gazte mozorro besta
Jaione Elizagoienekin. 21:30 Tortilla txapelketa. 23:30 Rock kontzertuak.

AAbbuuzzttuuaakk 1177,, llaarruunnbbaattaa
HERRIKO EGUNA

10:00 Kantatutako dianak. 14:00 Herri bazkaria.17:00 Dantzaldia JOXEAN-
JELekin. 20:00 Herri kirolak. 21:30 Txorizo eta patata tortilla dastaketa. 00:00
Gaixoa ni. 0ndotik DJ PALI.

AAbbuuzzttuuaakk 1188,, iiggaannddeeaa
RESAKA EGUNA

21:00 Auzo afariak.
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AAbbuuzzttuuaakk 1111,, iiggaannddeeaa
HAURREN EGUNA

08:00 Aurorak. 09:30 argi soinuak, IRUMAITA umeen txarangarekin. 11:00
Meza haurrak bertako jantzikin. 12:30 Gaztetxoen pilota partidak. 14:00 Hau-
rrentzako bazkaria ikastolan. 17:00 Zezenak eta ponyak LASTUR. 18:00 Hau-
rrentzako berendua. 18:30 Espuma festa (ELURRI  txaboia). Ondoren Dantzal-
dia  AIERRI taldearekin.

AAbbuuzzttuuaakk 1144,, aasstteeaazzkkeennaa
GAZTE EGUNA

11:30 Ikurriñari omenaldia. 12:00 Txupinazoa segidan, Trikitilariak, Erraldoiak
eta Buruhaundiak Brindisa HERRIRA txoznan. 13:00 Gazte bazkarikoen poteoa.
14:30 Gazte bazkaria. 18:00 Karrozaespres abiera. 19:30 UMORE-ONA peñan
irteera. 20:00 Gazteen txupinazoa eta txarangarakin kalejira. 00:00 Dantzaldia
GABEZIN taldearekin. 00:00 Gaztetxen DJ OATTOLO. Ondotik Txaranga.

AAbbuuzzttuuaakk 1155,, oorrttzzeegguunnaa
AMA BIRJIN EGUNA

07:00 Argi soinuak dultzaineroekin. 08:00 Entzierroa LASTUR. 10:30Meza na-
gusia. 12:30 Pilota partidak: bat gaztetxoen artean eta bestea Lujanbio-Etxe-
goien/Urkizu-Alberdi. 12:30 Erraldoiak eta baruhaundik. 18:00 Zezenak  LAS-
TUR. 19:30 Bertso saioa, gai librean: Maialen Lujanbio, Amets Arzallus eta Xa-
bier Silveira. 22:00Afaria  herrikoia Umore-ona Elkarten. 22:00-02:00Dantzal-
dia ITZARTU taldearekin. 01:00 kalejira  Igandea txarangarekin.
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AAbbuuzzttuuaakk 1166,, oorrttzziirraallaa
11:00 Buruhaundi eta erraldoiak. 12:00 Bakailo lehiaketaren hasiera. 13:00
Lehiaketarako epai-mahaia. 13:30 Txaranga. 16:00 Mus Txapelketa ISKIBIN.
18:30 UMORE-ONA dantza taldearen emanaldia. 00:00 Dantzaldia LAIOTZ
taldea. 00:00 Kontziertok Gaztetxeen: EMON eta GIBELURDIÑEK. Ondotik
Txaranga.

AAbbuuzzttuuaakk 1177,, llaarruunnbbaattaa
SAGARDO EGUNA

11:00-14:00 Haurrentzako PUZGARRIAK eskolan. 12:00 Sagardo probaketa.
16:00-18:00 Puzgarriak. 18:00 Zezenak LASTUR. 19:30 Profesionalen pilota
partidua “ASPE”ren eskutik; Apezetxea-Olaizola I / Olazabal-Peñagarikano.
Afizionatuak:  Errandonea-Olaizola// Mitxelena-Martinez. 00:00 Dantzaldia.
LAIOTZ taldearekin. 00:00 DJ BULL Gaztetxean. Ondotik Txaranga.

AAbbuuzzttuuaakk 1188,, iiggaannddeeaa
PEÑAREN EGUNA

08:00 Entzierroa LASTUR. 12:30 Peñaren ir-
teera ikastolako tabernatik. 13:00 Pelota par-
tiduk: Goizueta-Arano. 15:00 Umore Ona Peñaren
bazkaria. 17:00Peñan irteera. Ondotik Zezenak
LASTUR. 00:00 Jaien bukaera ofiziala. Ondotik
Dantzaldia GABEZIN. Ondotik Txaranga.
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AAbbuuzzttuuaakk 1144,, aasstteeaazzkkeennaa
PESTA BEZPERA

17:00 Haurrentzat merienda plazan. 18:00 Etxafuegoa botako da udaletxeko
balkoitik festei hasiera emanez. 18:30 Haurrentzat jokuak plazan. 19:00 Fron-
tenis txapelketako finala. 19:30 Patata-tortilla lehiaketa. 21:00 Herri afaria
karpan. 23:30 XXVIII. Mus txapelketa udaletxean.

AAbbuuzzttuuaakk 1155,, oosstteegguunnaa
AMA BIRJIN EGUNA

09:30 Diana 11:00 Meza nagusia izango da, bertan udal ordezkariak izango
dira eta herriko haur dantzariak arkua egingo dute. Ondotik udalak hamaike-
takoa eskainiko du plazan. 12:30 Haurrek Aresoko ingurutxoa dantzatuko dute
plazan. 13:00 Pilota partida: Olano-Altuna vs Onsalo-Peñas. 18:00 Herritarren
dantza saioa plazan. 19:15 Aizkolarien saioa plazan Rekondo-Zaldua vs Otae-
gi-Pellejero. 23:00 Aurtizko Oihana Elizalde eta Oihana Mindegia trikitilariak
ariko dira plazan.

AAbbuuzzttuuaakk 1166,, oossttiirraallaa
09:30 Diana. 11:30 Puzgarriak eta jokuak plazan. 11:00 Plater tiraketa Urtea-
gako parajean. 13:00 Gaztetxoen arteko pilota partidua plazan. 17:00 Eriz
Magoaren magia ikuskizuna plazan. 18:00 Umeen arteko pilota partidua Hegoi
Baraibar-Aimar Otermin vs Aitor Arraras-Yulen Aranalde.18:30 Herriko gaz-
teen arteko herri kirol desafioa. 20:00 Aresoko antzerki taldearen ikuskizuna
plazan, “Aresoko harria” antzerkia. 21:30 Guraso Elkarteak antolatutako herri 
afaria. 23:00 Musika plazan Gabenara taldearen eskutik.

AAbbuuzzttuuaakk 1177,, llaarruunnbbaattaa
09:30 Diana. 11:00 Kalejira hasiera plazatik, Jaiak Txarangaren laguntzaz.
Herriko auzo desberdinetan hamaiketakoa jarriko dute koadrilek. 15:00 Pae -
lla erraldoia karpan koadrila guztientzat. 17:30Koadrilen arteko jolasak plazan.
19:00 Txerrikumea harrapatzea. 21:30 Bokadilo jana karpan. 23:00 Ingo al
deu? Taldearen eskutik dantzaldia.

AAbbuuzzttuuaakk 1188,, iiggaannddeeaa
09:30 Diana. 14:00 Herri bazkaria. Gero, Leire Onsalo gitarrarekin eta Julio
Soto eta Beñat Gaztelumendi bertsotan. 18:00 “Errimak oinetan” dantza ema -
naldia. Ondoren Sari banaketak. 19:30 Sagardo dastaketa. 23:00 DJ Imanol.
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Aresoko pestetako zapi urdina prest du da-
goeneko Jabi Belauntzaranek. Baita osti-
ralean taula gainean eramango dituen jantzi-
ak ere. Misterioari eutsi nahi izan dio or-
dea, eta ez digu aurreratu zeinen papere-
an arituko den Aresoko harriaantzezlanean.
«Inauterietako antzerkiak izandako arra -
kasta» ikusita, apirila aldean hasi zen zortzi
laguneko herritar taldea antzezlan berria
prestatzen. Azken entseguetan burubela -
rri dabiltza orain eta aipatu digunez «gus-
tora gaude egiten ari garen lanarekin,
ongi pasten dugu eta hori da inportan-
teena guretzat». Apustu baten inguruan
osatu dute antzezlaneko gidoia eta «he -
rriko garai bateko gertaera, esaerak…»
sartu dituzte. Hortik aurrerakoen berri jakin
nahi duenak «antzerkia ikustera etorri
beharko du». Aurtengo pestetako berri -
kuntza nagusia da antzerkia eta ho rregatik uste du «jendeak nahiko barre egin, ondo
pasa eta ikusten gozatu» egingo duela. Pesta bezperan ere plaza betetzea espero dute,
lehenengo frontenis txapelketa mixtoko finalak jokatuko direlako. Bikote batzuen eta
besteen artean lehia piztu eta «irabaz lea nor den jakiteko ikusmina handia» dela gaine -
ratu digu. Orain arteko partidetan, «uste zena baino herritar gehiagok parte hartu» due -
la dio eta beste asko ikustera joan direnez «izandako eran tzunarekin pozik egoteko
moduan» daudela uste du. Aresoko bestak herritik he rriarentzat egindako pestak direla
azaldu digu, «pesta ba tzordekoak» arduratzen dira jaien antolakuntzaz eta «ekintza
gehienetan herritarrek parte har dezaten saiatzen dira». Horregatik pestaz gain, lana
ere egin behar iza ten dute gazte zein helduek baina Jabiren esanetan, «ez da lan nekeza,
emaitza onak direla ikusteak ilusioa ema ten digu denoi». Elkarlan horrek «giro poli-
ta» sortzen du bere ustez, «gauza batean ez bada beste batean parte hartzen dugu-
lako guztiok». Herri bazkaria eta batez ere «koa drilen eguna» gustatzen zaizkiola esan
digu, «oso polita izaten da, goizean goizetik txarangarekin kalejiran hasi eta adin
guztietako herrita rrak biltzen garelako pesta aitzakian, herrian giro dotorea  jarriz».
Pesta giroan «egunez hasi eta gauez edo eguna ongi argituta» amaitzen dutela aitor-
tu digu, «beti hurrengo egunean berriz ere juerga dugula pentsa tuz sartzen gara
ohatzera». Eta ia beti buruari galdera berdina eginez esnatzen omen dira zein ote be-
stondoa pasteko modurik hoberena? Aitortu digu «jakin nahiko» lukeen arren, oraindik
ez duela erantzunik topatu.

Jabi BELAUNTZARAN  | Aresoko antzerki taldeko kidea

«Apustu baten inguruan, garai
bateko gertaera eta esaerak bildu
ditugu antzezlanean»

ARGAZKIA: JAIONE OLAZABAL
Jabi Belauntzaran iazko pestetan.



18 |18 |

AAbbuuzzttuuaakk 1144,, aasstteeaazzkkeennaa
10:00 Besta hasierako suziria eta ezkil joaldia. Ondotik eskea harrian barna
Carles eta Xabi musikariekin. Ondotik bazkaria Herriko Etxean eskean ibili dire-
nentzat. 16:00Haurren jokoak frontoian. 22:00 Piperrada eta Sarako kantarien
emanaldia plazan. Arratsalde-gauez dantzaldia TRAKETS taldearekin.

AAbbuuzzttuuaakk 1155,, oorrttzzeegguunnaa
AMA BIRJIN EGUNA

12:30 Meza nagusia. Ondotik dantzarien emanaldia plazan. Aperitifa Herriko
Etxeak eskainita. 17:30 Pala txapelketaren semifinala eta finala. Ondotik
dantzarien emanaldia plazan.  Arratsalde-gauez dantzaldia TXIMELETAtaldearekin.

AAbbuuzzttuuaakk 1166,, oorrttzziirraallaa
12:00 Gorriti eta bere animalien ikuskizuna: basurdeak, oilarrak, pottokak…
16:00 Ahate jokoa. 17:00 Herri kirolak. Ondotik bertso-poteoa herriko osta -
tuetan barna bertsolariekin eta Sarako Xaranga musika taldearekin. 22:00Mo-
zorro afaria Azketan. Arratsalde-gauez dantzaldia JOSELU ANAIAK taldearekin.

AAbbuuzzttuuaakk 1177,, llaarruunnbbaattaa
10:00Plater tiroketa Alkurruntzen. 11:30Giganteak Carles eta herriko musikariek
lagunduta. 12:00 Meza adinekoendako. Ondotik bazkaria Azketan. 14:00
Zikiroko piperrak eta tipula prestatzen hasiko gara Akelarrenean. Arratsalde-
gauez dantzaldia GAUBELArekin.

AAbbuuzzttuuaakk 1188,, iiggaannddeeaa
08:00 Zikiroa prestatzen hasiko gara lezean. 12:00 Aperitifa herriko ostatue-
tan barna Urruñako Erburu txaranga, Los Incansables Txaranga eta Baigorriko
gaiteroekin. 14:30 Zikiro jatea lezean. 16:00 Haur jokoak. 19:00 Larraindantza
eta muxikoak plazan gaiteroek eta txarangak eskainita. Arratsalde-gauez
GAUBELA taldearekin dantzaldia. Ondotik ”gaixoa ni”.
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«Herri ttiki batean bizi den neska alaia
naiz, familia eta lagun onez inguratua eta
horiekin nire eguneko oren gehienak pa -
sa tzen ditut. Nire ametsa gauza berriak 
ikas ten eta bizitzen segitzea da». Halaxe
aurkeztu digu bere burua Ione Zozaia  19 ur -
teko zuga rramurdiarrak. Bere zaletasu nen
berri ere eman digu: «imajinazioa lan tzea,
margotzea, jendeari laguntzen saia tzea,
antzerkia...». Uztaileko goizak udalekuetan
begirale pasatu ditu, 2-12 urteko 35 neska-
mutikore kin hiru arduradun ibili dira  eta aipatu
digu nez,«arras gustura. Errepika tze ko es-
perientzia izan da». Horrez gain, eguerdian
jatetxe batean aritzen da lanean. 
Udako lanetik aparte, gan den urtean Batxi -
l er goa akitu eta unibertsitatean hasi zen Haur
Hezkuntza egiteko. Baina aitortu digunez,
«pix ka bat galdua nengoen, ikasten segi -
tu nahi nuen, baina ez nekien zer egin eta hori auke ratu nuen. Bi hilabetetan ikasketak 
utzi eta urte sabatikoa hartu nuen». Tatuaje titulua atera tzeko aprobetxatu zuen, eta albai -
tari-laguntzaile izateko ikasten ere hasi zen etxetik. «Horre kin segitzen dut». Eta heldu den
urtean Hernanira gateko asmoa du: «era gile soziokulturala izateko ikastera».
Akelarre Elkarteko kidea ere bada duela bi urtetik. «Akelarre Elkarteko kideak aldatu be-
har zirela eta, bilkura bat egin zen. Jendea behar zen, bestak berritzeko gazteak behar
ziren ideia berriak sartzeko eta koadrilako hiru animatu ginen». Beraz, bestak antolatzeko
ardura berea ere bada, elkartea osatzen duten bertze bortz lagunekin batera. «Oraingoz as-
ki gustura gaude», dio. «Jendea pixka bat erreta zegoen. Kritikatu egiten dugu baina
eskerrak eman ez». Herrita rrak Akelarre Elkartean sartzera animatu ditu: «zenbat eta ideia
gehiago, zenbat eta jende gehiago, orduan eta besta hobeak». Jakinarazi digunez, «Zu-
garramurdin jendea animatzera gan behar da, gero gustura parte hartzen dute, baina
eskatzera gan behar da». 
Aurtengo bestei begira, duela zortzi hilabete inguru hasi ziren prestaketekin. Erran digunez,
«bestetan zaudenean zuk prestatutako bestak bizitzea diferentea da. Baina kaosa da,
bai aitzinetik eta bai bestetan ere. Denaren gainean egon behar baita». Gaineratu di-
gunez, «trankil-trankil ere ezin dugu egon, baina saltsera batzuk garenez, gustura».Au-
rrekontu haundiko bestak dira Zugarramurdikoak. Kalkuluak ateratzen hasita, Ione bera ere
«harrituta» gelditu omen da: «43.000 euroko aurrekontua dugu. Txarangan aunitz ga ten
da eta zikiro-jatera 2.000 lagun inguru etortzen dira...».
Hondarreko eguna kenduta, zaila egin zaio bestetako egun bat aukeratzea: «lehenbiziko egu -
neko eskean, herrikoak arras gustura egoten gara. Giro pulita izaten da. Eta abuztua -
ren 16a ere polita da. 18a baztertuko nuke, kanpotarrendako eguna delako eta herr i -
ta rroi lana egitea tokatzen zaigulako». Gustuko ekitaldien artean, berriz, «lehenbiziko
eguneko eskea» aukeratu  du: «etxez-etxe kantatuz, jaten, eda ten.. ibiltzen gara». 16ko
mozorro gaua ere gus tuko due la  gaineratu digu.
Ioneren irudiko, «bestetan antolakuntza pixka bat gehiago behar da. Gan den urtean
kaosa izan zen eta gan den urteko pettoak kontuan hartuz, ea aurten hobeki antolatzen
garen». Eta berriz azpimarratu du jendearen partehartzearena: «jendeari laguntza galdetzen 
ez badiozu, dena Akelarre Elkartearen gain uzten dute. Baina bestak denonak dira».
Bere aldetik, aurten gauez gehiago gozatuko omen ditu bestak: «egunez lanean egonen
bainaiz». Hala izanda, bestondoa pasatzeko sekretua ere aitortu digu: «ernatu, dutxatu,
plazara aperitibora gan, familiako bazkaria egin eta berriz plazara». Akitzeko, mezu hau
igorri nahi izan du: «ilusioa ez galtzeak eginen du bestak ez galtzea». 

Ione ZOZAIA  | Akelarre Elkarteko kidea

«Bestak denonak dira eta
ilusioa ez galtzeak eginen du
bestak ez galtzea»

UTZITAKO ARGAZKIA

Udalekuetan begirale aritu da Ione Zozaia.
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AAbbuuzzttuuaakk 2222,, oorrttzzeegguunnaa
BEZPERA ETA HAURREN EGUNA

10:00 Haurren jokoak. 11:00 Gosaria. 12:00 Txupinazoa eta ezkil jotzea bestei
hasiera emateko. Ondoren, herriko gazteak etxez-etxe ibiliko dira trikitilariekin
alaituta. 15:00 Haurrentzako
koltxonetak, zezen mekanikoa
eta tailerrak, Jokulandiaren
 eskutik. 17:30 Txokolatada.
21:00 Zopak Herriko Ostatuan.
00:00 Dantzaldia BIXENTE ako-
rdionistaren eskutik.

AAbbuuzzttuuaakk 2233,, oorrttzziirraallaa
SAN FELIBE BENIZIO ETA GAZTEEN EGUNA

08:00 Aurorak. 11:00 Meza Nagusia, San Felipe Benizioren ohorean. Ondoren,
luntxa Herriko Ostatuan. 14:00 gazteen bazkaria Herriko Ostatuan. 17:30 Mus
eta Partxis lehiaketa. 18:00 dantzaldia AGERRALDE akordionistaren eskutik.
20:30 Tortilla patata lehiaketa. Ondoren, afaria herriko plazan. 00:00 Kontzer-
tua ZOPILOTES taldearekin. Ondoren, dantzaldia AGERRALDE akordionistarekin.

AAbbuuzzttuuaakk 2244,, llaarruunnbbaattaa
ZIKIRO JATE EGUNA

12:00 Bonba japoniarrak haurrentzako. 14:00 Zikiro jatea Iñaki Aleman, Bi ttor
Elizagoien eta Manolo Arozena bertsolariekin alaitua. 18:00dantzaldia MENDIBE -
RRI akordionistaren eskutik. 00:00 Dantzaldia AIERRIK taldearen eskutik.

AAbbuuzzttuuaakk 2255,,
iiggaannddeeaa

HERRI KIROLAK
12:00Bonba japoniarrak haurrentzat.
18:00Herri Kirolak. Herriko gazteen
arteko desafioa. Ondoren, dantzal-
dia IRUNE ETA ITXASO ahizpen es-
kutik. 23:00Gaixoa Ni, bestei amaiera
emateko.
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AAbbuuzzttuuaakk 2277,, aasstteeaarrtteeaa
20:00Altxaferoa. OndotikTanborrada musikarie -
kin. Kalejira trikitila riekin eta buruhaundiak. 21:00
Zopak. 00:00-05:00Dantzaldia JOXEAN JELekin.

AAbbuuzzttuuaakk 2288,, aasstteeaazzkkeennaa
SAN AGUSTIN EGUNA

07:00 Aurora. 10:00 Argisoinuak. 11:00 Meza Nagusia. 12:00 Luntxa Kuku elka-
rtean. 18:00Dantza saioa. 20:00Buruhaundi eta erraldoiak. 20:00-22:00Dantzal-
dia MODESTOrekin. OndotikKerren afaria. 00:00-03:00Dantzaldia MODESTOrekin.

AAbbuuzzttuuaakk 2299,, oorrttzzeegguunnaa
HAURREN EGUNA

08:00 Mendi itzulia. 10:00 Piragua jeitsiera eta ur jokoak. 14:00 Bazkaria.
17:00 Mus txapelketa. Arratsalde guztian Tirolina, aurpegi margoketa eta puz-
garriak. Ondotik Merendua. 21:00 Afaria. 21:30 Suzko zezena.

AAbbuuzzttuuaakk 3300,, oorrttzziirraallaa
10:00Argisoinuak. 11:00Haurrendako jokoak. 14:00Zikiro jatea. 17:00-23:00
DJ Txingudi. 00:00etatik aitzinera Dantzaldia.

AAbbuuzzttuuaakk 3311,, llaarruunnbbaattaa
10:00 Argisoinuak. 11:00 Laxoa partida. 18:00 Harri zulatze apustua eta er-
akustaldia. 21:30 Suzko zezena. 20:00-22:00 Dantzaldia AIERRIK taldearekin.
00:00-01:00 Rock kontzertua. Ondotik Dantzaldia AIERRIK-ekin eta Gaixoa ni. 

IIrraaiillaakk 77,, llaarruunnbbaattaa
SANTA LEOKADIA BEZPERA 

20:00 Altxaferoa. 21:00 Zopak.

IIrraaiillaakk 88,, iiggaannddeeaa
SANTA LEOKADIA EGUNA 

11:00 Meza Nagusia. 14:00 Bazkaria. Arratsaldean Akordeoilaria.
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AAbbuuzzttuuaakk 3311,, oorrttzziilleerriiaa
12:00 Altxaferoa, segiden txistulariek. 14:00 haurren bazkarie. Izena emateko
hondar egune abuztuaren 26a Zubiondoan. 15:30 Haurren jokuek eta ondotik
txokolatada.19:30  Dantzaldie AGERRALDErekin. 20:30 Mutildantzak.21:30
Baztan-zopak. Txartelak hartzeko Arraiozko batzartegian abuztuaren 21etik
25era, 20:00etaik22:00etara biztertian. 01:00 Dantzaldie AGERRALDErekin.

IIrraaiillaakk 11,, llaauunnbbeettaa
10:00 Argi soinuek. 11:00 Herriko xaharrendako karta jokoak eta hameke-
takoa. 11:30 Plater-Tiroketa.14:30  gazteen bazkarie. 17:00 Mus txapelketa
(Arizti elkartean). 18:30 Tortille txapelketa eta segiden tortille dastaketa. 19:30
herriko kantarien emanaldie. 20:00 dantzaldie herriko musikariekin: muxikoak
eta bertze. 23:30 kontzertua SKAKEITAN taldearekin. Gaita-joleak. Gaupa sa
TRIKIDANTZ taldearekin. DJ Julen.

IIrraaiillaakk 22,, iiggeennddeeaa
10:00 Argi soinuek. 18:00 Herri kirolak. 20:00 kantaldie: Anje DUHALDE.

IIrraaiillaakk 33,, aasstteelleehheennaa
14:30 Zikiro-jatea bertsolariekin eta AGERRALDErekin. Txartelak hartzeko
Arraioz ko batzartegian abuztuaren 21etik 25era, 20:00etaik 22:00etara bizter -
tian. 20:00 Dantzaldie AGERRALDErekin. 00:00 GAIXOAK GU.
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Saltsa guztietan sartua dago Fernando Etxe-
berria, Arkupeak Elkartean, Ttipi-Ttapako
berriemaile... eta beste milaka kontuetan.
Festak iristean ere ezin geldirik egon, «ahal
dugun neurrian laguntzen saiatzen gara
eta beti egoten da zer egina» azaldu digu.
Udala arduratzen da festen antolakuntzaz
baina «frontoia garbitzeko, bazkaria pres -
ta tzeko... herritarren laguntza ezinbes -
tekoa» izaten da. Besta garaian herriko
argazkilari ofiziala ere bihurtzen da Fer-
nando «argazki kamera soinean era-
maten dut beti eta gustora aritzen naiz
festetako ekitaldi guztietan argazkiak
ateratzen», gaur ateratako argazkiak bost
urte barru ikusteak «ilusio berezia» ema -
ten baitu. Egitarau aldetik ez da aldaketa
haundirik egon azken hamar urteetan,
«denetarik dago musika, herri kirolak,
pilota partidak...» betiko osagaiak direla dio baina «jendearen gustokoak» direnak.
Azken bost urteetan egon den berrikuntza bakarra «igandeko herri bazkaria egiten
hastea» izan dela azaldu digu.  Aizkora munduan herriak betidanik izan duen «afizio eta
kasta» dela medio, Amabirjin eguneko aizkora apustua bertako eta kanpokoentzat galdu
ezinezko ekitaldia dela esan digu eta ez omen da harritzekoa, «Mindegia aizkolari han-
dia herritarra izanda». Festetako ekitaldirik politena, «herriko gazteen arteko herri kirol
apustua» da beretzat eta «baita herri guztiarentzat ere» gaineratzen du. Ekitaldirik «jen-
detsuena» da eta giro «bikaina sortzen» omen da plazaren bueltan.  Baina plazako argaz-
ki horixe bera, kezkarako motibo ere bada bere ustez. Proban parte hartzeko taldeak osa -
tzeko komeria dezente izaten dituztelako azken urteetan «garai batean jende gazte au-
nitz zegoen herrian, baina gaur egun herri kirolak antolatu ahal izateko herritik kan-
po bizi direnak etorri behar izaten dute. Momentu honetan hogei urtetik beherako
hamaika pertsona bakarrik bizi dira herrian, gazteria ia-ia desagertzen ari da».
Herriak bizi duen egoera zailaren adierazle dira datu hauek, «azkeneko hamar urteetan
berrogeita hamar pertsona gutxiago bizi baikara Ezkurran». Ekitaldi honek «irautea
lortuko balu, herriarentzat seinale txarra ez» litzatekeela izango ere aipatu digu. Fes-
ta bezperan hasi eta igandean amaituz, «herri ttikiek ere zer eskainia» badutela ikusi
nahi dutenak «Ezkurrako bestetara etortzera» animatu ditu, «ziur behin etortzen de-
na  hurrengo urtean itzuliko dela».

Fernando ETXEBERRIA  | Ezkurrako erretiratua

«Herriko gazteen arteko herri kirol
apustua da ekitaldirik ederrena,
ea irautea lortzen duen»

UTZITAKO ARGAZKIA

Fernando Etxeberria Ezkurrakoa.
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AAbbuuzzttuuaakk 1144,, aasstteeaazzkkeennaa
FESTA BEZPERA

21:00 herri afaria. Ondoren dantzaldia akordeonistarekin.

AAbbuuzzttuuaakk 1155,, oosstteegguunnaa
AMA BIRJIN EGUNA

10:00 argi soinuak. 12:00 meza nagusia ama birjinaren ohorez. 13:00 aizko-
ra apustua: Olasagasti-Rekondo. 18:00 pilota partidak: gazteak eta afiziona -
tuak. Arratsaldez-gauez dantzaldia BASAJAUNen eskutik.

AAbbuuzzttuuaakk 1166,, oossttiirraallaa
10:00 argi soinuak. 10:00-14:00 umeen parkea. 16:30 umeen jokoak. On-
dotik txokolatada. 18:30 herri kirolak herriko gazteen artean. Arratsaldez-gauez
dantzaldia ILUNTZEren eskutik.

AAbbuuzzttuuaakk 1177,, llaarruunnbbaattaa
10:00 argi soinuak. 10:30 mus txapelketa. 16:00 mus
txapelketa final erdiak eta finala 18:00 aizkora apustua,
Euskal Herriko gazteen txapelketa. Iker Vicente, Joxean
Etxeberria, Oier Kañamares, Julen Larrea, Aitor Jaure-
gi. 20:00-22:00 dantzaldia OIHANA-OIHANA trikitila -
riekin. Gauez dantzaldia inpernupe-ren eskutik.

AAbbuuzzttuuaakk 1188,, iiggaannddeeaa
10:00 argi soinuak. 14:00 herri bazkaria JOXE ANGEL akordelolariarekin.  Arra -
tsaldez dantzaldia JOXE ANGEL akordelolariaren eskutik.
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AAbbuuzzttuuaakk 1144,, aasstteeaazzkkeennaa BEZPERA
20:00 Su-ziriak eta ezkil jotzea. FANFARRE MI FA herrien barna. 21:00 BAZ-
TAN ZOPAK  FANFARRE MI FAk alaiturik. 00:30 Gaupasa GAUBELA taldearekin.

AAbbuuzzttuuaakk 1155,, oorrttzzeegguunnaa AMABIRJIN EGUNA
10:00etaik aitzinera Baztan bidasoako XI.ardi eraskusketa eta lehiaketa, ar-
di-gasna lehiaketa eta artisauen erakusketa, trikitilariek alaiturik. 11:00 Meza
nausie.Ondotik,Gaztelu Taldearen emanaldia elizen. 12:00 Herriko txistulariek
herrien barna. 13:00Mutildantzak eta hamaiketakoa. 17:00Artzain zakur des-
filea trikitilariek alaiturik. 17:30 XXXVIII. ARTZAIN ZAKUR LEIHAKETA eta Patxi
Etxeberriaren IX.Memoriala. 20:00 IÑAKI PERURENA harri jasotzen eta  MIKEL
LASARTE motozerrarekin. Ondotik mutildantzak, muxikoak eta gaita. 23:00tik
aitzin Dantzaldia FRANTZISKOREKIN.

AAbbuuzzttuuaakk 1166,, oorrttzziirraallaa HAUR ETA GAZTEEN EGUNA
11:00 Haurren esku-pilota finalak. Ondotik, Herriko txistulariek plazan. 12:00
Mus zimizte. 12:;30 Haurren jokoak plazan. 14:00 Haurren bazkarie elkartean.
14:00Bazkari autogestionatue presan. 17:00KART-ak eta PUZGARRIAK. 19:00
Txokolatada. 20:00 Muxikoak Gaztelu ostatuan. 23:00 Kontzertuek plazan: LA
JODEDERA, SOFOKAOS eta BASERRITARS.

AAbbuuzzttuuaakk 1177,, llaarruunnbbaattaa
ZIKIRO JATE EGUNA

11:00 Esku pilota partide. 12:00 Herritarren
arteko XI. Pala txapelketako finala. 12:00 He -
rriko txistulariek. 13:00 XII. boneta jaurtiketa.
14:00ZIKIRO JATEA Mendiberrik alaiturik. 18:30
Zerrikume harpatzia. 20:30 Mutildantzak eta
gaita. 00:00 Dantzaldia TRAKETS taldearekin.
06:00 Zinger jatia monolitoan.

AAbbuuzzttuuaakk 1177,, llaarruunnbbaattaa ZIKIRO JATE EGUNA
13:00 Dianak. 16:00 Herri kirolak 18:00Amaiur dantza taldea 19:30 Kantaldie:
MIKEL MARKEZ eta ERRAMUN MARTIKORENA 21:00 Mutildantzak, muxikoak
eta gaita. 21:30 Zardin eta ziztor jatia plazan. 22:30 Txokolatada Gaztelu os-
tatuan. 23:30 Dj Tirri&Tery gañeko ostatuen. 
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AAbbuuzzttuuaakk 2222,, oorrttzzeegguunnaa BEZPERA
18:00 Pilota partidek. 20:00 Txupinazoa, bestei hasiera emateko. 21:00 Ez kil
jotzea. 22:00 Baztan zopak, Hiru Iturri ostatuan, Herriko soziedadian eta he -
rriko edozein txokotan. 00:00Agerralde akordionista, herriko giroa alaitzen la-
gunduko digularik.

AAbbuuzzttuuaakk 2233,, oorrttzziilleerriiaa GAZTEEN EGUNA
10:00Argi soinuak herriko karrika eta auzoetan barna. 12:00Gaztiak iratzartzeko
ordue. 14:00 Gazteen bazkaria eta ondotik Xabi Urtasun trikitilariak eta Maia -
len Kaminok pandero-joleak bazkal ondoa animatuko du. 18:00Gaztien jokuek
eta haurren arteko pilota partidek. 19:00 Haurren mozorro lehiaketa. 21:30
Mutildantzak, Gaita eta Larraindantza txistulari eta gaiteroekin. 23:30Kontzertuek:
Plan de Emergencia - Belatium - Gozo-gozo taldeak, dantza eta kantatatzeko
gogoak piztuko digute beren musikarekin.

AAbbuuzzttuuaakk 2244,, llaarruunnbbaattaa SAN BARTOLOME
10:00 Argi soinuak herriko kale eta auzo ezberdinetatik barrena. 12:00 Meza
nagusia. 13:00 Herriko dantzariak eta ondotik gaita eta mutil-dantzak. 14:00
Luntx herrikoia. 18:00 Zaldi ikuskizuna: - Doma - Saltuen zirkuitua - Herrita -
rren arteko laisterketa - Joku sorpresa. Oharra:  Lekarozko futbol zelaian iza-
nen da, ostatu eta puzgarrietaz akonpainaturik. 20:00-22:00 Dantzaldia Triki-
dantz taldearekin. 22:00 mutildantza, gaita eta larraindantza. 01:00 Dantzal-
dia Trikidantz taldearekin. 06:00 Xinger jatia.

AAbbuuzzttuuaakk 2255,, iiggeennddiiaa HAURREN EGUNA
10:00 Argi soinua. 10:00 Argi soinuak herriko kale eta auzoetan barna. 11:30
Haurren jokuak. 14:00 Haurren bazkarie. 16:00-19:00 jumping eta puzgarri-
ak. 18:00 Mus txapelketa. 19:30 Txokolatada eta herrikuendako luntxa. 20:00
Aitor akordioniste. 21:30 Mutildantza, gaita eta larraindantza. 00:00 juergak
segi dezala!!!

AAbbuuzzttuuaakk 2255,, iiggeennddiiaa
HAURREN EGUNA
10:00 Argi soinuak herriko kale eta auzo
ezberdinetatik barna. 12:00gaztiak vs. Hel-
duek futbol partide. 14:00herriko bazkarie,
Agerraldek akonpainaturik. 20:00 Joxe Angel akordioniste. 21:30Mutildantza,
gaita eta larraindantza. 00:00 Gixajua ni eta Joxe Angelekin dantzaldia. 



rrentzako ekintzak
abuz tuan. 1. Txotxongi-
loak, 2. kanpoan margo-
tu, 3. ingeles ikastaro trin-
koa eta 4. magia potagia .
Informazio gehiago eta
izena emateko: http://pin-
tayrepinta. blogspot.com
edo 948 453478.

DENETARIK
salerosketak

ORONOZ. Egurra xehe-
tua salgai. Pagoa eta ha-
ritza. Etxera eramaten da.
�676 242520.

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua.�659 867287/ �699
461394.

Agotza paka ttikiak sal-
gai. �948 450216.

Kozina kalefaktorasal-
gai, hagitz egoera onean ,
gutti erabilia. 800 euro.
�629 540549.
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badu, ur beroa eta bero-
gailua zentralak dira. Ikas-
leendako egokia, baita
beste gisa ere. 600 euro
hilabetean, komunitate
eta berogailu gastuak
barne. �610 508206
(Santi).

ORONOZ-MUGAIRI. Pi-
su berria errentan ema-
teko. Mobleztatua, igo-
gailuarekin eta berogai-
luarekin. Sukalde-egon -
gela, logela bat, bainu -
gela eta trastelekua dauz -
ka. Hilabetean 270 euro.
�663 312557.

BERA. Pisua errentan
emateko. Mobleztatua.
Hiru logela. �626 774582.

ELIZONDO. Pisua erren -
tan eman edo saltzeko.
Mobleztatua. Hiru loge-
la. �676 707620.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

LESAKA-BIDASOA.Pi-
su edo etxe ttiki bat lur

Neska bat edozein la-
netan aritzeko prest. Ba-
du esperientzia. �650
797669.

MOTORRAK
salgai

Nissan Almera Tino 1.8
monobolumena salgai.  
5 atekoa. Gasolina. 2005
urtekoa. 67.000 km. ITV
bi urterako pasatu berria.
�628 572273.

Quad bat salgai, Yama-
ha Kodiak 450, gorria.
6.400 kilometro, gutti era-
bilia. Txaketa eta kaskoa
opari. 4.500 euro. �654
712900.

ANIMALIAK
oparitzeko

Katakumeak oparitze-
ko. �661 006327.

DENETARIK
zerbitzuak

Diana Iniestarekin hau-

pixka batekin errentan
har tuko nuke. Hilabe tean
350-400 euro or dain   -
tzeko prest. �636 777478
(Deitu 16:00etatik aitzi-
nera). 

ETXEBIZITZAK
konpartituak

DONOSTIA. Amara au-
zoan mutila behar da pi-
sua konpartitzeko. �948
580384/ 688 623735.

IRUÑEA. Malerrekako 3
neska unibertsitate publi -
koaren ondoan dagoen
pisua konpartitzeko nes-
ka baten bila ari dira.
�639 439509.

LANA
eskariak

19 urteko neska bat
udan haurrak zaintzen,
etxeko lanak egiten, os-
tatu batean lanean edo
bertze edozertan ariko li -
tzateke. �669 102860.

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Etxe bizitza salgai, mo-
bleztatua dago. Bero-
gailua, igogailua eta tras-
telekuarekin. 16 milioi pe-
zeta/ 100.000 euro. � 948
585036.

UITZI. Bi duplex salgai.
Batek 114,93 m2 ditu eta
besteak 94,66m2. Pre-
zio interesgarria. �699
461213.

BARAÑAIN. Pisua sal-
gai (Merkataritza etor-
bidea). 90 m2 + traste-
lekua + garaje plaza. Hi-
ru logela, sukalde-jan-
tokia eta bi bainugela.
210.000 euro. �647
880770/636 680013.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ETXALAR. Pisua erren-
tan  emateko .  � 948
635014/ 628 351470.

IRUÑEA. Azpilagaina au-
zoan, pisu argitsua erren -
tan emateko. Bi uniber -
tsitateetatik hurbil. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea
eta komuna. Igogailua

MERKATU TTIKIA

948 63 54 58
info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
INTERNETen hilabete batez agertuko da 

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz 
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunik

BAZTAN, BIDASOA, 
ULTZAMA eta 
IPARRALDEAN  
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, bor-
dak, lokal komertzialak eta
nabeak salgai.

IPARRALDE eta BIDASOA
alderdietan
- Eskaintzagatik baserriak,
bordak eta lurrak behar
ditugu.

URDAZUBI
- Etxe berri bat salgai,
mobleztatua. 2000 m2ko
lursailarekin.

DONEZTEBE
- Aukera: 102 m2ko pisua sal-
gai. Egoera oso onean
dago. 3 logela, jangela,
egongela, 2 komun, sukal-
de mobleztatua eta 17 m2ko
trastelekua.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 44 € (=)

Zerri gizena
1,430 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,810€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,28  
1.koa 4,02 
2.koa 3,87 
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,34  
1.koa 4,06 
2.koa 3,92 

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   135,00
idixkoak  210,00 

Aretze nabarrak:
urruxak 155,00 
idixkoak 165,00 
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 7,30/7,40 
8-10 kilokoak: 5,90/6,60 

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(Uztailaren 12tik 19ra bitarteko prezioak)

BASERRIA
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,36€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

ENERITZ gure
lankide gipu -
txiak urteak 
beteko ditu
abuztuaren
13an. Aunitz ur-
tez! Ongi pasa
eta indarrez
bueltatu.

Berako amatxi
BITTORIk urteak
beteko ditu
abuztuaren
25ean. Zorionak
Nahia eta
Ekainen
 partetik.

ORTI AROTZENA

PORTU lesaka-
rrak 9 urte bete-
ko ditu abuztua-
ren 16an. 
Aunitz urtez eta
9 muxu haundi
familia osoaren
partetik.

ORTI AROTZENA PORTUk 9 urte bete-
ko ditu abuztuaren 16an. Zorionak
denen partetik eta bereziki hain-
bertze maite zaituzten Lexuri
 arreba eta Elorri eta Aiert anaien
partetik.

Sunbillako MAREN IRIGOIEN
ARRETXEAk 3 urte bete ditu uztaila-
ren 20an. Zorionak familia guzia-
ren partetik.

ATTONA MANOLOk 64 urte beteko
ditu abuztuaren 29an. Hasi auto -
txokeko karneta ateratzen kamioia
uzten duzunerako, gurekin jolaste-
ko! Orti, Lexuri, Elorri, Aiert eta
Jare biloben partetik.

Berako ENAITZ eta JUNE ERKIZIA

LASAGAk abuztuaren 18 eta 22an
7 eta 4 urte beteko dituzte.
Zorionak familia guztiaren 
partetik bikote!
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Zorionak IÑAKI!
Baztango lagu-
nen partetik
muxu eta besar-
kada aunitz!
197/2006 doktri-
na eten! Preso
gaixoak askatu!
Baztango Herrira.

Donamariako ALAITZ IRIGOIEN
JUANENAk 12 urte beteko ditu abuz-
tuaren 27an. Zorionak familiaren
partetik eta berexiki ahizparen parte-
tik. Ongi pasa zure egunean, hori
bai, zure afari goxo-goxoaren zain
egonen gara e? Muxu haundi bat!

JOANES eta JON lehengusu leitza-
rrek 7 urte bete dituzte abuztuaren
3 eta 4an. Zorionak eta muxu asko
familiaren partetik. Beti bezain alai
segitzeko, besarkada haundi bana.
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