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t
Jon Apezetxeak 
17 urterekin debuta
Urtarrilaren 30ean Asperekin de-
butatuko du Jon Apezetxea goi-
zuetarrak. Bigarren mailako bi-
nakako txapelketa jokatuz hasi-
ko da 17 urteko aurrelaria.2005eko urtarrilaren 19a • XXVI. urtea

29Komertzioari buruz
ikerketa egin da
Bertizko Merkatarien Elkartea be-
zeroek gure herrietan erosteko
zenbait ekimen egiten ari da.
Hauen iritzia jakiteko inkesta egin
berri dute.
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ILBELTZAK 21
LARUNBATA

eskea

• 16:00etan herriko eskea: trikitilari,
txistulari, akordeolariek
lagundua.

• 21:30etan atsoguretuen 
bertso aparie.

• 00:00etan kontzertuak 
gazte asanbladak 
antolatuak.  

ILBELTZAK 22
IGANDEA
gurdien kalejira

•12:00etanatsoguretueneta gurdien
kalejira INCANSABLES txa-
rangarekin.

• 12:00etan Txu-Txu trena herrian
barrena.

• 14:30etan atsoguretuen Herri 
bazkaria.

•16:00etanTxu-Txu trenaherrian ba-
rrena. 

•18:00etan INCANSABLES txarangarekin
kalejira.

• 19:00etan GAU-BELA taldearekin 
dantzaldia karrapen.

• 23:30etan GAU-BELA taldearekin 
dantzaldia karrapen.

LLEEIITTZZAA
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ILBELTZAK 23 ASTELEHENA
eskea

• 09:00etan baserrietako eskea Arkiskil, Gorriztaran, Sakulu eta Erreka
auzoetara. Egun guztirako mendialdera.

• 15:00etan puzgarriak amazabal pilotalekuan. Kultur Taldearen eskutik.

• 19:00etan GAU-BELA taldearekin dantzaldia karrapen.

• 23:30etan GAU-BELA taldearekin dantzaldia karrapen. 

ILBELTZAK 24 ASTEARTEA
eskea

• 09:30etan baserrietako eskea Erasote auzora txistulariekin.

• 14:30etan Aurrerako bazkide eta eskalarien bazkaria.

• 16:00etan Ume eta gaztetxoentzat ekitaldia.

• 17:00etan Ume eta gaztetxoen kalejira INCANSABLES txaranga eta 
buru haundiekin.

• 18:00etan txokolatada plazan.

• 19:00etan GAU-BELA taldearekin dantzaldia karrapen.

• 23:30etan GAU-BELA taldearekin dantzaldia karrapen. 
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URTARRILAK 27 OSTIRALA
baserriak

• Goizeko 9:00etan gosaria Itturbu-
ru ostatuan herriko gazteak.

• 2 taldetan banatu eta baserrie-
tara joan, Modesto eta Jose Angel
kordioilariekin.

• Bazkaria Ixtola eta Ulibeltzak
Elkartean.

• Arratsaldean, herriko haurrek txo-
kolatadaUlibeltzak elkartean eta  16:00

etatik 18:00ak arte musika Salabe-
rrierekin.

• 20:00etatik 22:00ak arte
dantzaldia udaletxeko arkupeetan Salaberrirekin.

• Gaueko 21:30etan eskean dabiltzan gazteak afaria
Itturburu ostatuan. 

• Emakumeen afaria Ulibeltzak elkartean, 
ondoren sorpresa eta dantzaldia Salaberrirekin.

URTARRILAK 28 LARUNBATA
herria

• Goizeko 10:00etan gosaria Itturburu 
ostatuan.

• Herrian zehar eskean ibili Salaberri eta
Modestorekin.

• Bazkaria Fonda ostatuan eskean dabiltzanak.

• 18:30etatik 20:30ak arte haurrentzako mo-
zorro besta ulibeltzak elkartean. (haur guz-
tiak mozorrotuak joatea beharrezkoa

• 20:00etatik 22:00ak arte dantzaldia udale-
txeko arkupeetan Modestorekin.

• Gazteek afaria Bustitz ostatuan.

SSUUNNBBIILLLLAA
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URTARRILAK 29
IGANDEA

karrozak

• 11.30etan karrozen desfilea, opillak,
gaztainak, hezur salda, tortilla eta ardoa ba-

natuko dira ikusleen artean.

• 14.30etan bazkaria Ulibeltzak elkartean
eta bazkaldu ondotik dantzaldia Jalisko
Band taldearekin.
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Otsailaren 26an Joaldunek eginen duten lehen puxka biltze eta afaria-
rekin hasiko dira Iñauteak Aurtitz, Ituren eta Zubietan. 

Larunbatean izanen dute segida, afaria eta dantzaldia egiten baita egun
horretan.

Igandean, jantzi osoa paratuz lehen ibilaldia eginen dute joaldunek karri-
kaz karrika.

URTARRILAK 30 ASTELEHENA

• Zubietako joaldunak mozorro eta karrozek la-
gunduta Aurtiztarrei bisita eginen diete, herria-
ri bira eman eta salda beroa hartu ondotik Iturene-

ra joanen dira. Lasagako Zarandia parean, denak el-
kartu eta herriari buelta emanen diote. Joaldunek aperi-

tiboa hartzen duten bitartean, plazan karroza bakoitzak be-
re ikuskizuna eginen du.

• Eguerdian 15:30ak aldera, bakoitza bere herrira itzuli eta
bazkaria izanen dute elkarteetan.

• Gauean ordu ttikiak arte bestak segituko du.

URTARRILAK 31 ASTEARTEA

• Ituren, Aurtitz eta Lasagako joaldunek bisita
bueltatuko diete Zubietarrei, urtero-urtero, batzuen us-
tez natura ernatzeko eta uzta berri eta ugariak emateko
egiten den ohiturari eutsiz.

ttipi-ttapa Inauterietako Gehigarria  6
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OTSAILAK 1 ASTEAZKENA

• Asteazkena lasaiagoa izaten da, bakoitza bere he-
rrian gelditzen baita, eta bazkari eta afarien ar-
tean besta egiteko eta azkeneko gau eta egun lu-
zeetan gertatutakoen balantzea egiteko erabiltzen
dena. 

• Aurtitz eta Iturenen, halere, etxez etxe dirua eta
puskak biltzen eta kaferen bat hartzen ibiltzen di-
ra gazteak eta Zubietan berriz bazkalondoren egiten
dira inauterietako kontuak. 

KONTUEN EGUNA
Kontuen eguna izaten da, hain zuzen, Iñauteetako azkena. Egun
horretan ez da joarerik jotzen. Zubietan asteakenean egiten du-
te. Iñauteak akitu eta hurrengo larunbatean egin ohi da Iturenen
eta Aurtizen igandean. Iturenen bazkaria izaten dute Herriko Etxe-
an. Bazkaldu aitzinetik herriko dantzariak bertsolariak eta aizko-
ra apostua izanen dira herriko plazan. 
Bazkaldu ondotik dantzaldia izanen da eta, mozkorraldia izuga-
rria ez bada, bederen, bestarekin segitzeko aukera dago, afari
eta dantzaldian.
Aurtitzen xaharren afaria egiten dute eta Iturenen kontuen afa-
ria, iñauteak heldu den urtera arte agurtuz.

z   eettaa ZZuubbiieettaa
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