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Karrikan jaiak asteburu ho-
netan ospatuko dituzte. Eta
hamabost egun barru abia-
tuko dira Etxeberrietan eta
San Estebanen. Aurreraxea-
go, Buruntzakoak.

[AGENDA, 8.ORRIALDEA]

Udako jaiak
Andoaingo
auzoetan

Gipuzkoako txokoetan edo-
ta Gaztelekuan bertan, Ur-
nietako haur eta gazteei zu-
zenduta ekitaldi ugari buru-
tuko dituzte hurrengo aste-
an.

[AGENDA, 8.ORRIALDEA]

Udal
aisialdia
Urnietan

Udako
albisteak
internet
sarean

Tokiko gobernua eta ardura
nagusiak zehazteko batzarra

Mendeurreneko ekitaldia Urnietan

Larunbat honetan,
Salkin elkarteko kideen
eskutik, Stock azoka
Bastero inguruan

Irailaren hasiera bitarte,
Aiurri astekariak udako ete-
naldiari ekingo dio. Paperari
dagokionez izango da hori,
webgunean eta sare sozialen
bitartez udako gertakarien
eta jaien berri emango baita.
Ohi bezala, udako argazkiak
eta bideoak internet sarean
ikusgai izango dira.

Irailaren 3an banatuko da
hurrengo Aiurri astekaria,
besteak beste, Sorabillako
jaien informazioarekin.Plazan efemeridea gogoan duen plaka ipini zuten. Mikel Pagola alkateak hitza hartu zuen herritarren aurrean.

Udal ordezkariak astelehenean deitu zuten aparteko bilkuran.

Aurreko igande
eguerdian, herritarrak
San Juan plazan
sagardoa eta gazta
dastatuz ari ziren
bitartean, udaletxeko
pleno aretoan ekitaldi
insituzionala burutu
zen.

Mikel Pagola alkateak harrera
beroa egin zien Urnietara hur-
bildutako ordezkariei. Tartean
ziren Ahaldun Nagusia eta es-
kualdeko alkateak.

[URNIETA, 2-3.ORRIALDEAK]

Andoaingo Udaleko
batzorde ezberdinetako
lehendakaritzak behin
behinean EH Bilduren
eskuetan geratu dira.

E
ta, aldiz, Udalaz gaindi-
ko mankomunitateetako
ordezkaritzak erabaki
gabe geratu ziren. EAJ-

PNV alderdiak botoa eman aurre-
tik denbora gehiago eskatu zuen,
alderdien artean are gehiago
eztabaidatzeko. EH Bilduk jara-
mon egin zien jeltzaleei, eta
beraz zaborren mankomunitate-
rako ordezkaritza gaur gaurkoz
erabaki gabe dago. Behin behi-
nekoak dira ere Tokiko Gober-
nu batzordeko kideen, alkate-

ordeen eta batzordeetako lehen-
dakaritzen izendapenak. Gaine-
rako alderdietako kideak ardu-

ra postuak hartzeko prest ager-
tu baitira Ana Carrere eta bere
koalizioa.

Abiatu den agintaldi berriak
abiadura hartuko du oporral-
diaren ostean. Hasteko eta
behin, hamazazpigarren zine-
gotzia izendatu beharko du
EAJ-PNV alderdiak. Izan ere,
asteleheneko aparteko batza-
rraldian Gregorio Olasagastik
bere errenuntzia martxan jar-
tzeko prozedura zabaldu zela
iragarri baitzuen. Gaur gaur-
koz, beraz, Andoaingo udalba-
tza hamasei kidek osatzen du-
te. Olasagastik hilabete eskas
egin du zinegotzi karguan,
ekainaren 13tik uztailaren
13ra zehazki. Independiente
modura aurkeztu zen herriki-
deak ibilbide motza egin du
hasi berri den agintaldian.

[ANDOAIN, 4.ORRIALDEA]

Uztailaren 17tik aurrera, sarean lanean:
• Jaiak, albisteak, gertaerak, deialdiak...
• Argazkiak, bideoak eta kronikak ikusgai

www.aiurri.com webgunean
• Aiurri, eskualdeko nortasun hitzak
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1615 URNIETA 2015

1615. urteko uztailaren 12an, urnietarrek hiritargo izaera izateko
eskumena lortu zuten. Dirutza jartzeaz gain, funtsezkoa izan zen
Donostia, Hernani eta Aiztondok jokatu zuten papera. Urnietako lu-

rrak hiru herri horien menpe zeudelako, eta beraz, hiritargo izaera
horien baimenari esker lortu zuten. Aurreko igandean ospakizun
ezberdinekin gogoan hartu zuten duela 400 urteko gertaera hura.

Zorionak zuri, Urnieta

A
lkateak horrelako ger-
taerak inoiz ahaztuko
ez diren uneak bizitze-
ko aukera ematen due-
la adierazi  zuen:

“Urnietaren urtemugaren leku-
ko izaten ari gara eta laurehun
urte bete dituela ospatzen ari
gara”. Bestalde, Rosa Aierbek
idatzi duen “Urnieta de tierra a
villazgo” liburua gogora ekarri
zuen, “Arbasoen nondik nora-
koak hobeto ezagutzeko eta herri
bezala nola sortu ginen ezagu-
tarazteko baliagarria izango da”.
Idazlea pleno aretoan bertan
zegoenez, aukera hori baliatu
zuen beste behin egindako lana-
gatik eskerrak emateko: “Urnie-
tarrei aukera eman diguzu gure
bizitzaren pasarte bat ezagutze-
ko, eskerrik asko”.

URNIETARRAK GORATUZ
Mikel Pagolak bere adierazpe-
nean urnietarrei 400 urte
hauetan zehar gauza on eta
txarrak bizitzea egokitu zaiela
azaldu zuen: herriaren ebolu-
zioa, populazioa handitzea, ge-
rrateak…. Denboran hain
atzera joatearekin batera,
orain 29 urteko gertaera gogo-
an hartu zuten ere. Izan ere,
Hernani eta Andoaingo herri-
tarrekin batera, urnietarrek ere
Lasarte-Oriari herri izateko
aukera eman baitzieten. 

GIPUZKOAKO ALTXORRETAKOA
“500 urte eta gehiago betetzea
opa dizuet”, adierazi zuen Mar-
kel Olano Ahaldun Nagusiak
hitza hartu eta berehala. Zo-
rionak emanez eta Gipuzkoa-

ko herrien garrantziari buruz
hizketan jarraitu zuen: “Gi-
puzkoak altxor bat dauka bere
88 herrietan, eta herri bakoi-
tzak bere nortasuna dauka.
Nortasun horien batasunare-
kin Gipuzkoa osoaren nortasu-
na lortzen da. Gipuzkoak, bere
bailaratan eta bere herrietan,
etorkizunaren hazi garrantzi-
tsu bat du. Hor dago gure nor-
tasunaren arima eta gure etor-
kizunaren giltzarik nagusiena”.
Foru Aldundia herrien eta bai-
laren oreka mantentzeko bide-
lagun izango dela azpimarratu
zuen, “gure helburu nagusia

Euskal Herri osoaren nortasu-
na eta biziraupena elkarrekin
mantentzea izango da. Boron-
datea duzuen bitartean herri
bezala jarraitzea opa dizuet,
eta izan zaitezte zoriontsu ibil-
bidean zehar”.

Ez zen Markel Olano Ahal-
dun Nagusia Urnietara hurbil-
du zen agintari bakarra izan.
Alkateak denei esker ona adie-
razi zien. Urnietan ziren, bes-
teak beste, Imanol Lasa Foru
diputatua, Maria Eugenia Arriza-
balaga Batzar Nagusietako or-
dezkaria, Donostiako alkate
Eneko Goia, Hernaniko Luis In-

txauspe, Lasarte-Oriako Jesus
Zaballos, Astigarragako Jesus
Santos, Urnietako alkate ohiak
Joxe Manuel Martiarena, Floren-
tino Ugalde eta Mikel  Izagirre,
Urnietako Udal hautetsiak eta,
azkenik, herritarrak. “Ongi
etorriak izan zaitezte, eta eske-
rrik asko Urnietaren urteurre-
na ospatzeko antolatu dugun
ekitaldi honetan izateagatik”.

SINADURA EKITALDIA
Ekitaldiari amaiera emateko,
etorkizuneko Urnietara begira-
ko printzipioak onartu eta si-
natu zituzten. “Hau izango da

etorkizunean Urnieta ikusteko
konpromisoa”, azaldu zuen al-
kateak. Banan-banan sinatu
zuten agiria, eta horrela eman
zioten amaiera udaletxeko eki-
taldi nagusiari. 

San Juan plazan jarritako
plakak ondo erakusten duen
bezala, Urnieta Goiburu, Late-
gi, Ergoien eta Oztaran baila-
raz osatuta dago. “Urnieta
errotutako herri sendo bat da,
bailarez inguratua. 400. urteu-
rren honetaz baliatu nahi dugu
herritarren artean, Urnietare-
kiko maitasuna eta herri izaera
barneratzeko”.

Herriarekiko konpromisoen agiria eskuetan, Mikel Pagola alkatea kargua hartu berri duten Udal ordezkari guztiekin batera.

Txanbolin txistulari taldeak mendeurreneko musika pieza berria eskaini zuen. Egape dantza taldeko kideek mendeurreneko oroigarriaren ondoan dantzatu zuten.
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Plazako oroigarri berriak
1615-2015 efemeridea era-
kusteaz gain, Goiburu,
Ergoien, Oztaran eta Late-
gi auzoen izenak eta haien-
gana gerturatzeko norabi-
dea zehazten ditu

Antton Jauregik mendeu-
rreneko kantua egin du,
Txanbolinek eta Egapek
eskaini zutena. Letrak zera
dio: “Gu izan baginen,
orain ere izan bagara,
aurrerago ere izango gara”

Urnietako Udal korporazioa Martiarena eta Ugalde alkate ohiekin, Buruntzaldeako alkateekin, Donostiako alkatearekin eta Gipuz-

koako Ahaldun Nagusi Markel Olanorekin batera.

Gazta eta sagardoa dastatzeko aukera izan zen Urnietan. Irudian Adarrazpi baserrikoak.

I
gandean 400 urte bete ziren
Urnietak herri izaera lortu
zuenetik, eta hori ospatze
aldera, goizean zehar oro-
tariko ekintzak antolatu

zituzten San Juan plaza inguruan. 
Erraldoi eta buruhandien to-

paketak herritar ugari erakarri
zituen. Urnietakoez gain, Asti-
garraga, Usurbil, Hernani eta
Lasarte-Oriako erraldoiak el-
kartu ziren, eta dultzaineroen
laguntzarekin, herrigunean
dantza eta itzuli ikuskizuna es-
kaini zuten. 

Plazan bertan Urnietako al-
kate Mikel Pagolak eta Ahal-
dun Nagusi Markel Olanok
adierazpenak eskaini zizkieten
bertaratu zirenei. Mikel Pagola
alkateak herriaren burujabetza
egun horretan bertan lortu zu-
tela gogorarazi zien urnieta-
rrei: “Gure aurretik pertsona
asko bizi izan bada ere, gauza
asko gertatu izan badira ere,
1615eko uztailaren 12tik au-
rrera lortu genuen herri bezala
onartua izatea. Urnietarrek
egindako aportazio ekonomiko
handi bati esker, erregeak
eman baitzuen Urnieta herri

izendapena ahalbidetzen zuen
baimena”.

LAU AUZOAK AIPAGAI DITUEN
OROIGARRIA PLAZAN
Harro egoteko moduko eguna
zela adierazi zuten. Urtemuga
betirako oroimenean geratze-
ko, lurrean ezarritako plaka
ikusgai jarri zuten une horre-
tantxe. Herritarrak jakin-mi-
nez begira zeuden bitartean,
Gipuzkoako Ahaldun Nagu-
siak eta Urnietako alkateak
plaka erakutsi zuten. Plakak
1615-2015 data erakusteaz
gain, Goiburu, Ergoien, Ozta-
ran eta Lategi auzoen izenak
eta haietara gerturatzeko nora-
bidea zehazten ditu, “Guztiok
Urnieta bakarra” osatzen du-
gula irudikatuz.

MENDEURRENEKO DOINUA 
ANTTON JAUREGIREN ESKUTIK
Horrez gain, urteurrenak mu-
sika berezi bat baduela eraku-
tsi zuten. Izan ere, Antton Jau-
regik mendeurrenaren harira
pieza berezia sortu du. Hala,
Txanbolinek abesti berezi hori
jo bitartean, Egape Dantza
Taldeak dantza egin zuen. “Gu
izan baginen, orain ere izan
bagara, aurrerago ere izango
gara”, zihoen kantuaren letrak.
Herritarren txalo zaparrada
handi batekin amaitu zen men-
deurreneko ikuskizuna. Ondo-
ren, herriko sagardo eta gazta-
gileen dastaketa izan zuten
plazan.

Aiurri.eus wegbunean men-
deurreneko argazkiak eta bide-
oak ikus daitezke.

U
ztailaren zazpian
abiatu zen agintal-
di berria. Udal anto-
lamendua trinkotu
egin dute, Mikel

Pagola alkatearen lanaldiaz
gain, hiru batzorde nagusi osa-
tuz: Antolakuntza (Vaquero),
Lurraldea (Segurado) eta Hiri-
tartasuna (Rosco). Maribel
Vaquero alkate-ordeak antola-
keta berriari buruzko xeheta-
sun gehiago eskaini dizkio
Aiurriri.

Udal antolamendu berrian, hiru
batzorde nagusi nabarmentzen
dira. Herritar askorentzat berri-
tzailea gerta daiteke formula-
zio hori. Nola definituko zenu-
ke zuk?
Maribel Vaquero. Ohiko siste-
matik aldentzen delako berri-
tzailea izan daiteke, bai. Bai-
na Udal administrazioari da-
gokionez hiru eremu zehaz-
ten ditu legeak: Udal antola-
menduarekin zerikusia duena
da bat. Bestea, herritargoari
begira egiten dena eta hiru-
garrena lurraldearekin lotura
duena da.  

Udal antolakuntza berri-
tzea lehendik ere kontutan
hartu izan da Urnietan. Ugal-
derekin hasi ginen lehen pau-
suak ematen, Izagirrerekin
ondoren... iaz, Bertan arreta
zerbitzua martxan jarri ge-
nuenean, hausnarketa egin
genuen. Abiapuntua oso sin-
plea zen: zein zerbitzu es-
kaintzen dugu? Eta eskain-
tzen duguna egokiena al da?
Bada, horrela konturatu gi-
nen hiru zerbitzu nagusi es-
kaintzen ditugula. Horietako
bat litzateke herria zaintzea,
hirigintza atalaren bitartez
nagusiki. Bestea, giza garape-
narekin lotuta dago: sustapen
soziala, babes soziala. Hiru-
garrenak Udal antolaketare-
kin zerikusia du: arreta zerbi-
tzua, web zerbitzua, langile-
goa...

Efizientzia areagotzea izan al
da zuen helburu nagusia?
M.V. Bai, halaxe da. Udal ba-
rruko lanak errepikatzea eta
biderkatzea saihestu nahi
izan dugu. Irizpideak batera-
tu eta inertziekin amaitu be-
har da. 

Efizientzian sakontzea
ezinbestekoa da. Bestalde,
gauzak egiten ditugun mo-
duari buruzko hausnarketa
bat ere bada. “Zergatik egi-
ten dugu hau?”, galdera hori
gure buruari etengabe egiten
diogu. Gauzak egin eta egin,
horrela ibiltzen gara, baina
nola egiten diren gehiegi
hausnartu gabe.

Hiru batzorde horietako ardu-
ra zugan, Roscorengan eta
Seguradorengan daude. Zenba-
terainokoa izango da esperien-
tzia falta eragozpen bat Segu-
radorentzat?
M.V. Hartu dituen ardurak
gertukoak zaizkio Seguradori,
bere ibilbide profesionalaga-
tik. Hirigintza oso ezaguna
zaio. Bestalde, sistema hone-
tan Segurado ez da bakarrik
arituko. Lurraldea batzordea-
ren baitan arlo ezberdinak
daude, bakoitza bere ardura-
dunekin. Mikel Pagola alkatea
bera ere oso gertu izango du. 

Aurreko asteko plenoan, PSE-
EEko bozeramailearen adie-
razpenak entzunda, ordezkari
politikoen liberazioa Gobernu
taldean sartzera lotu zenutela
ulertu zen.
M.V. Bai, horixe izan da gure
irizpidea. Gobernu taldeak
hamabostean behin erabakiak
hartzen ditu, ardura handiko-
ak: lizentziak, hitzarmenak,...
Liberazio politikoa hartzeko
garaian bi irizpide hartu ditu-
gu kontutan: Ardura handi
bat izatea, David Roscoren
kasua da hori, edo gobernu
taldean izatea. Oposizioko or-
dezkariei liberazio politikoa
eskaini genien, baldin eta ar-
dura postu bat hartzen bazu-
ten. Horregatik gobernu tal-
dean sartzea eskatu genien.
Udal kudeaketan sartu dira,
modu horretara.

Mikel Pagolaren bigarren agin-
taldia izanik, irailetik aurrera
udalgintzak abiadura berean
jarraituko al du?
M.V. Jarraikortasun bat dago-
en aldetik, hori gertatuko da.
Baina Urnietako jaiak kontu-
tan harturik, udal jarduera
bete-betean urrian jarriko da
martxan. Gehiengo osoa iza-
nik ere, ardura handiarekin
ekingo diogu. Herritarrekiko
komunikazioan sakondu nahi
dugu. Tresna berriak mar-
txan jarri ditugu, wegbunea
esaterako, eta orain herrita-
rrekin harremana areagotzen
asmatu nahi dugu. 

Udal antolamendu berria 
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ASTELEHENEAN EGIN ZUTEN LEHEN BATZARRALDIA

GREGORIO OLASAGASTIREN AGURRA

Aurreko astelehenean, uztailak 13,  Andoaingo udaletxean hainbat
erabaki hartzeko aparteko bilkura deitu zuten. Agintaldiaren ha-
siera izanik, dedikazio ezberdina izango duten ordezkariak izenda-

tu behar ziren eta baita batzorde ezberdinetako lehendakaritzak
ere. Udalaz gaindiko ordezkaritzaren izendapenak, eskualdeko
mankomunitatea esaterako, mahai gainean utzi zituzten.

Agintaldi berriko lehen
Udal batzarraldia

A
zkar igaro zen agintal-
di berriko lehen Udal
batzarraldia. Aparte-
ko izaera zuen, agin-
taldiari lotutako era-

baki teknikoak hartu behar bai-
tziren. Gobernu taldeko hainbat
kideren liberazioaz gain (behe-
ko artikuluan, xehetasunak), jel-
tzaleen aldetik Mari Jose Izagi-
rrek %70eko lan jarduera izan-
go du udaletxean. Antzekoa izan-
go dute sozialistek, baina gaur
gaurkoz erabaki gabe dago nor
izango den. Ganemos alderdiko
Olga Hernandezek %17ko lan
jarduera izango du.

Tolosaldeko Mankomunita-
teko ordezkaritza erabaki gabe
geratu zen, jeltzaleek alderdien
artean eztabaidatzen jarraitzea
proposatu eta gero.

Lehen batzarraldi horretan
ere gobernu taldeko kideen eta
alkate-ordeen izendapenak
egin zituzten. Baita batzorde
bakoitzeko lehendakaritza era-
baki ere. Postu horietan guz-
tietan EH Bilduko ordezkariak
agertzen dira, nahiz eta pleno-
an zehaztu zutenez, hurrengo

Ezker eskuin Irabazi, EAJ-PNV, EH Bildu, PSE-EE eta Ganemos alderdietako ordez-

kariak uztailaren 13ko Udal batzarraldian.

Jon Zulueta bozeramailea eta Ana Carrere alkatea, aurreko ostiralean.

Gobernu taldea “ilusioz” ari da lanean
Uztailaren 10ean, aurreko osti-
ralean, EH Bilduko ordezkariek
behin behineko Gobernu talde-
aren izenean agerraldia deitu
zuten. Nagusiki, lanari ekiteko
gogoz daudela adierazteko:
“Ekainaren 15etik eguneroko
lanean murgilduta gaude. Aste
nahasiak bizi izan ditugu, as-
kok herrian bizi ez den krispa-
zioa hedatu nahi izan dutelako.
Hala ere, ilusioz ari gara lane-
an. Sanjuanak oso giro onean
eta parte hartzailean igaro dira,
eta ondoren ere lanean jarraitu
dugu. Udal dinamika martxan
dago, batzordeak osatuta dau-
de eta lehen plenoa egitear gau-
de”. Hedabideen aurrean adie-
razi zutenez, gainerako Udal
ordezkariekin batera lanean
jartzeko gobernu egitasmoa

osatu dute, “zirriborro modura
aurkeztu diegu, epe motzean
ditugun erronkekin eta legeal-
dian zehar egin beharreko
proiektuekin. Epe motzean, le-
hentasun nagusia egoera eko-
nomikoa bideratzeko neurriak
hartzea izango da”. Gobernu
taldeak uraren kudeaketa Gi-
puzkoako Urak erakundeari
utzi nahi dio, bertatik lor deza-
keen diruarekin inbertsioei eki-
teko. Erabaki hori hartzeko, or-
dea, ez du gehiengo osorik.

Gaur gaurkoz EH Bilduko
ordezkariak dira batzorde ez-
berdinetako lehendakariak,
“baina beste alderdietako kide-
ak gobernu arduretara batzea”
baztertu gabe. Arduren bana-
keta, agintaldiaren hasieran,
honakoa da:

Tokiko Gobernu batzordea
Bost kidek osatua: Ana Carre-
re alkatea, Ainara Rodriguez,
Jon Zulueta, Esti Mujika eta
Agustin Alberro.
Lan sailak
• Gizarte zerbitzuak, kirolak,

ingurumena: Ana Carrere.
• Zerbitzuak, Udaltzaingoa,

lehen alkate-ordea: Pedro
Unanue.

• Euskara, langilegoa, komu-
nikazioa, bigarren alkate-or-
dea: Ainara Rodriguez.

• Sustapen ekonomikoa, enple-
gua eta gazteria, partaidetza,
bozeramailea, hirugarren al-
kate-ordea: Jon Zulueta.

• Kultura, hezkuntza eta ber-
dintasuna: Esti Mujika.

• Hirigintza, ekonomia, ogasu-
na: Aguxtin Alberro.

Liberazioak
Irailetik aurrera, Ana Carrere
egun osoz arituko da eta 2.230
euroko soldata eskuratuko du.
Ainara Rodriguez, Jon Zulueta
eta Esti Mujika %68ko lanal-

dian arituko dira, 1.617 euro-
ko soldata irabaziz. Aguxtin
Alberro eta Pedro Unanue
egun osoz arituko dira baina
soldatarik kobratu gabe. Biak
ere erretiratuak dira.

hilabeteetan oposizioko kideak
ardura postuetan izateko auke-
ra zabalik utziko den. 

Batzarraldia amaitzear zego-
enean, EAJ-PNVko Gregorio
Olasagasti zinegotziak hitza
hartu zuen “herritarren aurre-
an, nire kargua uzteko tramita-
zioa martxan dagoela” jakina-
razteko. Hilabete eskas egin
du zinegotzi lanetan, zeinak

berak aitortu zuen bezala, den-
bora tarte horretan “gauza as-
ko” gertatu diren. Ibilbide la-
burra izanik ere, Ana Carrere
alkateak Olasagastiri eskerrak
eman zizkion herri ordezkari
gisa egindako lanagatik.

Datozen asteetan, Andoain-
go EAJ-PNV alderdiak zinego-
tzi lanetarako Olasagastiren
ordezkoa izendatuko du.

Calparsoro fiskalak Andoaingo kargu hartze ekitaldiari buruzko ikerketa ekai-

naren 29an itxi zuen. Udal idazkaria eta Olasagasti deitu zituen deklaratzera.

Agintaldi honetan Olasagastik hilabete eskas egin du zinegotzi postuan.



Santioak 2012Santioak 2015Santioak 2015



40 urte beteko ditu Oinkarik azaroan. Nola
bizi duzue urteurrenaren urtea?
Oihana Iguaran. Urteurrenak betiko la-
naren zurrunbiloan harrapatu gaitu:
emanaldi berriak, dantza eskola, fes-
tak… Baina ilusio berezia dugu azarora
begira, lasaiago egotea espero dugu, ur-
teurrenari begira soilik lan egin ahal
izateko.
Eli Larrañaga. 40 urte hauetan Oinkari
dantza taldea osatu duten belaunaldi
guztiak biltzea da gure ideia eta guztiek
parte hartuko duten emanaldi berezi
bat prestatu nahi dugu. Izan ere, Oin-
kari dantza taldea ez baitute egun akti-
bo diren dantzariek bakarrik osatzen.
O.I. Urteurreneko ekintzen artean, esan
bezala, Oinkariren ibilbidea biltzea hel-
buru duen emanaldi bat izango da, bai-
na ospakizun informalago bat ere au-
rreikusten dugu, bazkari eta erromeri
festarekin. Eta besteak beste, Oinkarik
parte hartzen ez duen dantza emanaldi-
ren bat ere eskainiko da.

Zenbat kidek osatzen du egun dantza tal-
dea?
E.L. 3 urtetik 30era bitarteko 250 dan-
tzari gara guztira.

Herri mailako taldea izatetik maila pro-
fesionalagoan aritzera pausoa eman du
azken urteetan dantza taldeak. Oihartzun
handiko ikuskizunak taularatu dituzue,
Euskal Herriko mugak ere gaindituz…
O.I. Apustu eta lan aldetik profesional
maila horretara pausoa eman badugu
ere, herri mailako dantza taldea izaten
jarraitzen du Oinkarik, herri izaera man-
tenduz. Esaterako, emanaldietarako ez
dira dantzariak aukeratu edo kanpoan
uzten, bakoitzak ahal duen neurrian, de-
nok hartzen dugu bertan parte. Alde ho-
rretatik herri izaera mantendu dugu eta
baita, argi dagoenez, herri mailan dau-
kagun inplikazioagatik ere. Beste dizipli-
na batzuekin ausartu bagara ere, –tarte-
an baita antzerkiarekin ere-, zutabe na-
gusia euskal dantzek izaten jarraitzen

II  SANTIOAK
2015eko uztaila

Ane Urruzola, Eli Larrañaga, Jone Mendiluze, Oihana Iguaran eta Eneko Arteaga, Oinkariko Santiotako eki-

menak antolatzen ari diren lan taldeko kideak.

Txupinazoa Oinkariko dantzarien eskutik
AZAROAN BERROGEI URTE BETEKO DIRA OINKARI DANTZA TALDEA SORTU ZELA. URTEURRENAREN URTEAN, OINKARI DANTZA
TALDEKO KIDEEK BOTAKO DUTE JAIEN HASIERA IRAGARRIKO DUEN SUZIRIA. 

“Objektiboak izanda, Oinkarik
suziria botatzeko garaia badela

uste dugu”

“Urteurreneko ekintzen artean,
Oinkariren ibilbidea bilduko

duen emanaldi bat izango da”

dute eta horiek ondo menderatu arte ez
gara alor berriak lantzen hasten; ez bai-
tugu oinarria galtzerik nahi.
E.L. Edu Muruamendiaraz dantza garai-
kideko hainbat pauso erakusten hasi zi-
tzaigunean etorri zen berrikuntzarako
lehen pausoa. Geroztik Kukai edo Ana-
krusa dantza konpainiatako kideekin
izan dugu harremana, baita Agurtzane
Intxaurraga antzezlearekin ere. Beste
alor batzuk landu ditugu haiekin eta
guretzat erreferenteak izan dira, asko
ikasi baitugu.

Uztailaren 24ko txupinazoa botatzeko
ardura izango duzue aurten. Nola jaso
duzue berria?

O.I. Sorpresa izan da guretzat, suziria
besteren batzuek bota behar zutela uste
baikenuen.
E.L. Objektiboak izanda, hala ere, Oin-
karik suziria botatzeko garaia badela
uste dugu. Guk dakigula behintzat, 40
urte hauetan zehar ez baitu sekula dan-
tza taldeak halakorik egin eta azken ur-
teotan bereziki, inoiz baino gehiago ari-
tu baikara festetan lanean.

Atseden handirik gabe arituko zarete aur-
ten ere…
O.I. Bai, festako denbora hartuz gero,
loari kendu beharko diogu. Lehen lau
egunetan behintzat segida-segidan an-
tolatuko baititugu ekintzak. 

E.L. Lehen egunean txupinazoarekin
hasita, Erromeria eguna izango da uz-
tailaren 25ean, konpartsa herrikoia uz-
tailaren 26an eta dantza eskolako ema-
naldia uztailaren 27an. Sprintean abia-
tuko ditugu festak. Koadrilen eguna gu-
retzat hartzen saiatzen gara, baina dan-
tza taldearen txosna ere jartzen dugu-
nez, seguru asko aste guztian zehar
izango da zereginik. Batean ez bada
bestean, Oinkari egunero izango dugu
presente.
O.I. Umeen kasuan bereziki, urte guz-
tian zehar egindako lana herritarren au-
rrean erakustea oso gustagarria izaten
da. Konpartsa ere bereziki polita da,
dantzarekin edo Oinkarirekin harre-
man estua izan ez duen jende asko era-
kartzeaz gain, herri mailan ere ikusmin
handia sortzen duelako.
E.L. Oso esker-oneko ekimena da kon-
partsa, egindako lan guztiaren emaitza
oso polita izaten baita. Erromeria egu-
nak ere jende asko biltzen du plazan
eta asko eskertzen da egindako lanaren
ondoren jendea gustura ikustea.

Txupinazoaren inguruan ezer aurreratze-
rik bai?
E.L. Zer edo zer sinplea egiteko asmoa
dugu. Txupinazoaren garaian, herrita-
rrak festak hasteko desiatzen egoten di-
ra eta gu ez gara luzatuko. Dudarik ga-
be, dantza egongo da.
O.I. Oholtzatik bakarrik emandako txu-
pinazoa izan ez dadin saiatuko gara eta
baita plaza aktibatzen ere. Ikusi egin
behar lortzen dugun! Baina esandakoa,
festak dira protagonista eta haiei utziko
diegu lekua.

PARTE HARTZEKO DEIA
Herritarrei parte hartzeko deia luzatu nahi die-
te Oihanak eta Elik, “antolatzaile bezala izuga-
rrizko ilusioa egiten baitigu gure lanak jendea
erakartzen duela ikusteak eta herritar bezala
ere gauza ederra baita herria martxan ikustea”.
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O
inkari dantza taldeak bidera-
tuta, joan zen apirilaren
amaieran hasita, asteazkene-
ro entseguak egiteko bildu
dira dantzariak Txermingo

ikastolako ganbaran. Koreografiak
ikasteko lanak amaituta, guztira 50 bi-
kote inguru ibiliko da inude eta artzai-
nen paperean dantzan; panpina eskuan
inudeak, makila bizkarrean artzainak.
Danbor-joleak Txermingo jubilatuen
egoitza zaharrean egin dituzte entse-
guak eta datorren uztailaren 23an, dan-
tzari, musikari nahiz danbor-joleek el-
karrekin izango dute emanaldiaren au-
rreko azken entsegu orokorra. 

Ez da Villabonan Inude eta Artzainen
konpartsa kaleratuko den lehen aldia.
1992an eta 2008an ere kalez kale ibili
baitziren, antzinako hamaika pertso-
naiarekin batera. Aurten, hirugarrenez,
beraz, kolorez eta alaitasunez jantziko
dituzte herriko kaleak.

Uztailaren 26an, igandearekin, goize-
ko 11:30etan bilduko dira parte har-
tzaile guztiak Txermingo ikastolaren
atarian eta handik emango diote hasie-
ra kalejirari. Auzoz auzo eta kalez kale
dantza ezberdinak eskainiz igaroko du-
te goiza eta Txermingo ikastolaren az-
pian bazkaldu ondoren, arratsaldeko
kalejira eta gero, 18:00etan eskainiko
dute emanaldi nagusia Errebote plazan.

ERROMERIA EGUNA, UZTAILAREN 25EAN
Konpartsa egunaren bezperan, uztaila-
ren 25ean, Santio egun bete-betean an-
tolatu du Oinkari dantza taldeak Erro-
meria eguna. Santio eguneko Soka-dan-
tza arratsaldetik eguerdiko 13:30etara
aldatu dute eta arratsaldeko 17:30etan
Iskanbila txarangaren kalejirarekin be-
rrekingo diote goizaldera arte luzatuko
den egitarauari. Ohi denez, arratsalde-
ko 18:00etatik aurrera sagardo eta pin-
txo dastaketa izango da, aurtengoan
Maria Lasa eta Garazi Otaegiren trikiti
doinuz girotuta. Hainbeste urteren os-
tean, aurten aldaketa nabarmen bat

1992ko Inude eta Artzainen konpartsa plazara iristen.

Dantzarien entseguak Txermingo ikastolako ganbaran.

Inude eta Artzainen konpartsaren itzulera
UZTAILAREN HOGEITA SEIAN, SANTA ANA EGUNEZ, INUDE ETA ARTZAINEN KONPARTSAK HERRIKO KALEAK ALAITUKO DITU.
DANTZARI, DANBOR-JOLE, PERTSONAI NAHIZ MUSIKARIAK IBILIKO DIRA KALEZ KALE.

Uztailaren 26an, 
goizeko 11:30etan 

Txermingo ikastolako ataritik
emango zaio hasiera

konpartsaren kalejirari

izango da, ez baita zikiro afaririk izan-
go. Oinkariko arduradun Eneko Artea-
gak adierazi duenez, azken urteotako
bilakaeraren ondorioz hartu dute era-
baki hori, “urtez urte goitik behera eto-
rri baita”. Zikirorik afaldu gabe izana-
gatik, azken urteotako bideari jarraiki,
bertso saioa izango da Errebote plazan
22:30etan. Agin Laburu, Amets Arza-
llus, Andoni Egaña, Julio Soto, Maialen
Lujanbio eta Oihana Iguaran arituko
dira bertsotan, Amaia Agirreren esane-
tan. Ondorenean dantzarako aukera bi-
kaina izango da. 00:00etan hasita, Go-
zategi taldearen emanaldia izango da,

02:00etan Larrain-dantza herrikoia eta
02:30etan Unsain taldearen dantzaldia.  

DANTZA ESKOLA TAULA GAINEAN
Uztailaren 27an, astelehenarekin,
22:00etatik aurrera, dantza emanaldia
eskainiko dute Oinkari dantza eskolako
dantzariek Olaederra kiroldegian. Haur

nahiz heldu, dantza eskolako ikasle tal-
de osoak hartuko du parte eta zuzene-
ko musika eskainiko duten bederatzi
musikari arituko dira dantzariekin ba-
tera. Azken urteetan Poxpolo ta kon-
painia pailazoen laguntzarekin eskaini
izan dute saio hori. Aurtengoan dantza-
riak soilik arituko dira.
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Santioak Villabonan
Uztailak 24

OSTIRALA, JAIEN HASIERA
16:00 Frontenis finala Olaederran.
17:00 Pilota: Paxaka finala Olaederran.
18:00 Txupinazoa, aurten 40. urteurre-

na beteko duen Oinkari dantza
taldearen eskutik, Iraunkorrak
txarangak alaituta.

18:15 Buruhandi eta erraldoien kalejira,
Loatzo musika eskolako dultzai-
nero taldeak alaituta.

19:30 Futbito finala, Erreboteko plazan.
21:00 Herri afaria, Erreboteko plazan.
23:30 Danborrada, Iraunkorrak txaran-

gak alaituta. Musika eskolatik
abiatuko da.

00:30 Dantzaldia, Triki ta Ke.
01:00 Gazte garaiak oroituz, 40 urtetik

gorakoentzako DJ emanaldia
Txistulari plazan.

Uztailak 25
LARUNBATA, SANTIO EGUNA

08:00 Diana, txistulariek alaituta.
10:00 IV. Eskulangintza azoka, Malkar

plazan, Solano musika eskolako
trikitilariek alaituta.

10:30 XXXV. Herri krosa haurrentzat,
Altzin plazatik, Zunbeltz elkarte-
aren eskutik.

11:00 XXXV. Herri krosa helduentzat,
Altzin plazatik, Zunbeltz elkarte-
aren eskutik.

11:15 Udalbatzaren desfilea elizaraino,
txistulariek lagunduta. Mezaren
ondoren, Udalbatzaren bisita
Santio egoitzara.

12:00 Atari Bizi lehiaketaren eta egita-
rauko azal lehiaketaren sari ba-
naketa, Malkar plazan.

12:30 Erraldoien, ipotxen eta buruhan-
dien kalejira eta emanaldia Mal-
kar plazan. Donostiako Irrintzi
konpartsak eta Villabonako erral-
doi eta buruhandiek parte hartu-
ko dute.

13:30 Soka-dantza, Erreboteko plazan,
Oinkari dantza taldearen eskutik,
Udalbatza guztiaren parte-hartze-
arekin.

17:30 Erromeri eguna, Erreboteko pla-
zan, Oinkari dantza taldeak anto-
latuta. Kalejira, Lizartzako
Isk&bila txarangaren eskutik.

18:00 Halterofiliako III. Liga nazionala.
V. Santio saria, Zentro taberna-
ren ondoan. 
Parte-hartzaileak: Danok Danena
(Villabona-Zizurkil ) eta Anaita-
suna (Iruñea).

18:00 Erromeri eguna: Sagardo eta pin-
txo dastaketa.

18:30 Erromeri eguna: Maria Lasa eta
Garazi Otaegi trikitilariak.

22:30 Erromeri eguna: Agin Laburu,
Amets Arzallus, Andoni Egaña,
Julio Soto, Maialen Lujanbio eta
Oihana Iguaran bertsolariak.
Gai-jartzailea: Amaia Agirre.

00:00 Erromeri eguna: Gozategi.

02:00 Erromeri eguna: Larrain-dantza
herrikoia.

02:30 Erromeri eguna: Unsain taldea.

Uztailak 26
IGANDEA

09:00 Diana, Loatzo musika eskolako
dultzainero taldeak alaituta.

09:00 Plater tiraketa, Loatzo tiro elkar-
tearen eskutik, Atxutu-Mandoegi
zelaian.

10:00 Bola tiraldia, Behar Zana elkarte-
ko Bola taldearen eskutik.

10:00 Irristaketa lasterketa herrikoia,
haurrentzat, Eroski paretik abia-
tuta, Arratzain irristaketa taldea-
ren eskutik.

10:00 Xake jokoa, XXX. Santio txapel-
keta. “J.M. Ezkai memoriala”,
Txistulari plazan, Billabona Xake
joku elkartearen eskutik.

10:30 Irristaketa lasterketa herrikoia,
helduentzat, Eroski paretik abia-
tuta, Arratzain irristaketa taldea-
ren eskutik.

11:30 Inude eta artzainen konpartsaren
irteera, Txermingo ikastolatik.

18:00 Inude eta artzainen konpartsaren
emanaldia, Erreboteko plazan.

19:00 Herri kirolak, Malkar plazan: so-
katira, lastoa altxatzea, harrijaso-
tzaileak eta aizkolariak.

23:00 Dantzaldia, Joxe Mendizabalen
eskutik.

Uztailak 27
ASTELEHENA

11:00 Patata tortilla lehiaketa, 11-17 ur-
te artekoentzat, Txermingo ikas-
tolaren azpian.

11:30 Marrazki lehiaketa, Berdura pla-
zan, Oria merkatarien elkartea-
ren eskutik.
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Uztailak 24-31
16:00 Txirrindulari lasterketa herrikoia,

3-14 urte arteko haurrentzat,
Irrintzi elkartearen eskutik. Irtee-
ra eta helmuga, Eroski parean.

18:00 Sokamuturra, Erreboteko plazan,
dultzaineroek alaituta.

19:30 Buruhandi eta erraldoien kalejira,
dultzaineroek alaituta, Remiren
pasealekutik abiatuta.

19:30 Txekor jatea eta sagardo dastake-
ta, Zunbeltz elkartearen eskutik,
Txermingo ikastolan.

22:00 Oinkari dantza eskolaren emanal-
dia, Olaederra kiroldegian.

23:00 Incansables txarangaren kalejira
herrian zehar, Olaederra kirolde-
gitik abiatuta.

Uztailak 28
ASTEARTEA
GAZTE ETA JUBILATUEN EGUNA

10:00 Toka txapelketa, Salbadora jubila-
tuen etxearen eskutik, Olaederra
kiroldegiaren ondoan.

11:00 Jubilatuen esku-lanen eta margo-
en erakusketa, Berdura plazan.

11:00 Animalien ikuskizunak, Gorritire-
kin, Olaederra kiroldegiaren on-
doan.

14:00 Jubilatuen bazkaria, eta ondoren
dantzaldia Xabier Zubeldia eta

taldearekin, Txermingo ikasto-
lan.

14:30 Bazkaria, Berdura plazan, Onddo
gazte asanbladaren eskutik.

16:15 Zumba klase herrikoia, Txistulari
plazan.

17:00 Haur parkea, Arroan: Slide, ohe
elastikoak, Spiderman txirrista,
oihana,…

17:30 Poteo-kalejira, Orkresta Nazionala.
18:00 Pilota: Gomazko paletako eta es-

kuzko afizionatuen finala, Bear-
zana pilotalekuan.

18:00 Cycling mini-maratoia, Txistulari
plazan.

22:30 Eresargi abesbatzaren emanaldia,
Gurea antzokian.

23:00 Kontzertua: Lain eta Esne Beltza
Erreboteko plazan.

Uztailak 29
ASTEAZKENA, ATSEDEN EGUNA

Uztailak 30
OSTEGUNA, KOADRILEN EGUNA

14:30 Koadrilen bazkaria, Etxeondoko
parkean.

17:00 Koadrilen kalejira, Incansables
txarangarekin.

20:00 Dantzaldia, Tximeleta taldea.
21:30 Kafe eta likore dastaketa jubila-

tuentzat, Jubilatuen biltokian.
00:00 Zezen suzkoa, Erreboteko plazan.
00:00 Dantzaldia, Tximeleta taldea.

Uztailak 31
OSTIRALA
SAN INAZIO EGUNA

08:00 Diana, dultzaineroek alaituta. 
10:30 Ur parkea, Txistulari plazan.
11:30 Villabona-Hazparne, 86. errebote

partida.
12:00 Elkarteen arteko marmitako

lehiaketa, Berdura plazan.
12:30 Aniztasunaren kantujira, Banaiga

Band taldearen eskutik.
17:00 Erraldoi eta buruhandien kalejira,

dultzaineroek alaituta.
18:00 Sokamuturra, Erreboteko plazan,

dultzainero taldeak alaituta.
20:30 Disko festa, Erreboteko plazan,

Oihan Vegarekin.
23:00 Santioak iruditan: Herritarrek he-

larazitako argazkien proiekzioa,
Erreboteko plazan.

00:00 Dantzaldia, Iratzar taldearekin,
Erreboteko plazan.

00:30 80-90 hamarkadetako musikako
DJ emanaldia, osasun zentroaren
inguruan.

IZEN EMATEAK
HERRI AFARIA
Uztailaren 21etik 23ra, 08:00etatik 11:00tara,
Udaleko kultura saileko bulegoan.

HERRI KROSA
Uztailaren 25ean, 09:00etatik aurrera Zun-
beltzen edota herrikrossa.com gunean.

IRRISTAKETA LASTERKETA: 
Uztailaren 26an bertan, 09:00etatik aurrera
Eroski aurrean.

ZUMBA KLASE HERRIKOIA
Nahi duen ororentzat irekia. Nahikoa
da16:00etarako Txistulari plazara gerturatzea. 

CYCLING MINI MARATOIA
Uztailaren 22ra arte Olaederra kiroldegiko
harreran. Ordubetez edo bi orduz aritzeko eman
daiteke izena.

KOADRILEN BAZKARIA
Uztailaren 21etik 23ra, 08:00etatik 11:00tara,
kultura saileko bulegoan. Koadrilen bazkaria
eguraldiaren arabera, Etxeondon edo Txer-
minen izango da. Erabaki hori hartzeko, bile-
ra egingo da uztailaren 30ean udaletxeko arku-
peetan goizeko 11:30ean. Aulkiak eta mahaiak,
ohi denez, eguerdiko 12:00etan banatuko dira,
izen-ematearen hurrenkera errespetatuz.
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Remi gogoan,
uztailaren 31n

O
rain sei urte, 2009ko uztaila-
ren 31n, presoen aldeko elka-
rretaratzean Ertzaintzarekin
izandako ika-miken ondoren
zendu zen Remi Ayestaran zi-

negotzi billabonatarra. Geroztik, urtero
gogoan izan da Remi festetako azken
egunean, Remi Gogoan ekimenak bere
izena duen gertaera tokian bertan ome-
naldia eskaintzen diolarik. Aurten, bada,
omenaldi hori festetako egitarautik kan-
po geratu da eta Remi Gogoan ekime-
nak erabaki hori salatu asmoz, agerral-
dia egin zuen uztailaren 15ean, Remi
Ayestaran pasealekuan. Ondorengo ida-
tzia irakurri zuten, herritar ugariren ba-
besean eta, urtero bezala, uztailaren 31n
Remi gogoan mantentzeko omenaldira
gonbidatu zituzten herritarrak: “Urtero
moduan Remiri omenaldia antolatzeko
prestaketa lanetan ari ginela, harridura
eta haserrea eragin digun albistea jaso
dugu aurten. Udal gobernu berriak Re-
miren aldeko omenaldia jai egitarautik
kentzeko erabakia hartu duela, aldeba-
karrez, inori ezer esan gabe, jai batzor-

dean onartutakoaren kontra eta alkate
dekretuz. Ezin sinetsita eta arduratuta
geratu ginen. Are gehiago, gaur gaurkoz,
oraindik ez dugu jaso inolako jakineraz-
penik Udalaren aldetik. Baina guk ez du-
gu etsiko. Aurten ere, uztailaren 31n Re-
miren izena eta izana gogoratzeko eki-
taldia gauzatuko dugu, inori ez diogula-
ko Remi ahanzturara eramaten utziko!
Uztailaren 31 hartan udal hautetsi gisa,
herriak aukeratutako ordezkari gisa ari
zen lanean, jai gunean Ertzaintzaren
presentziak eragiten zuen tentsioa hara-
tago joan ez zedin eta jaiak bakean
amaitu zitezen. Baina ez zioten utzi!
Bihotza leherrarazi zioten! Zer gutxiago
beraz, jaien barruan, egitarau ofizialaren
baitan, haren ahalegina oroitu eta herri
honen alde egin zuen lana omentzea bai-
no? Nori egiten dio kalte egia jakiteak?
Guk ez dugu urteotan mendeku gosez
jokatu, egia, justizia errekonozimendua
eta erreparazioa eskatu ditugu, besterik
ez, baina gutxiago ere ez! Horregatik
EAJ-ko udal taldearen jarrera  gogor sa-
latu nahi dugu. Zauriak itxi eta herri ho-
nek etorkizunera begiratzeko bidean,
EAJ-k hartu duen erabakia traba baino
ez dela uste baitugu.

Herrian zureganako maitasuna zenba-
terainokoa zen argi geratu zitzaigun Re-
mi, liburua idatzi genuenean edota urte-
ro zure omenaldia prestatzerakoan la-
guntza eske joaten garenean. Denek
baiezkoa ematen digute berehala, muxu-
truk. Herritik sortutako ekitaldia izaten
baita. Herriak zuri eskainitakoa.

Hortaz, aurten ere hilaren 31n, ilun-
tzeko 20:00etan, zure izena daraman
ibilbidean hitzordu bat dugu denok!”.

“Herrian zureganako maitasuna
zenbaterainokoa zen argi geratu

zitzaigun Remi”

REMI GOGOAN EKIMENAK HERRIKIDEA GOGOAN IZANGO DU,
HAREN HERIOTZAREN SEIGARREN URTEURRENEAN.

Urtero bezala, Santio festen gertuko
jarraipena egingo du Aiurri aldizka-
riak www.aiurri.com gunean nahiz
Flickr, Youtube, Facebook eta Twi-

tter sareetan. Bertan festetako ekin-
tzen berri azaltzearekin batera, ar-
gazki eta bideoak ere ikusi ahal izan-
go dira.

Jaien eguneroko jarraipena
aiurri.eus webgunean

Aurten, bigarren aldiz, Santio feste-
tako ekintzak eta jai giroa biltzen di-
tuen argazkien proiekzioa egingo da
Errebote plazan festak amaitu aurre-
tik. Emanaldi hori osatzeko argaz-
kiak herritarrek bidali behar dituzte
Santioek irauten duten aste osoan ze-
har. Iaz arrakasta beroa izan zuen
ekimenak eta herritarrek argazki
ugari bidaltzearekin batera, jende as-
ko elkartu zen festek utzitakoa irudi

bidez ikustera. Argazkiak bidaltzeko
bi bide dituzte herritarrek.
Emailez:
santioakirudietan@gmail.com
Whattsapez: 
606455795
Jai guztietako argazkiak:
Uztailaren 24ko arratsaldeko
16:00etatik uztailaren 31ko arratsal-
deko 19:30ak arte bidali ahal izango
dira argazkiak.

Uztailaren 28an, Gazte egunaren bai-
tan, Lain eta Esne Beltza taldeek es-
kainiko dituzte gaueko kontzertuak.
Taldeen aukeraketa modu berezian

egin da aurtengoan, izan ere gogoko
taldearen alde bozkatzeko aukera
izan baitute herritarrek. Apirilaren
amaieran egin zen bozketan 328 boz-
ka jaso ziren. Horietatik 102 jaso zi-
tuen Lain taldeak, 78 Esne Beltzak.
Ondorioz, lehen postuak eskuratu zi-
tuzten taldeak arituko dira 23:00etan
abiatuko den kontzertuen gauean. 

Lain taldeko kideetako ugari herri-
koak izanik eta ‘Tximeletak’ euren
azken lana kaleratu berritan, nahiz
herriz herri eta hiriz hiri plaza eta
aretoak dantzan jartzen dituen Esne
Beltza taldeek Errebote plaza ondo
baino hobeto girotuko dutela aurrei-
kus daiteke, beraz.

Jaietako argazkiak ikusteko
aukera Errebote plazan

Lain eta Esne Beltza taldeen
kontzertua hilaren 28an



AMASA-VILLABONA VIIAiurri, gehigarri berezia

Dultzaina doinuekin dantzan
ERRALDOI ETA IPOTXEN KONPARTSAK ETA LOATZO MUSIKA ESKOLAKO DULTZAINEROEK EMANALDI BATERATUA ESKAINIKO
DUTE PLAZAN, JAIEN HASIERAKO SUZIRIA LEHERTU ETA KALEJIRARI EKIN AURRETIK.

harko liratekela aipatu du Joxeanek,
erraldoien kasuan bederen, kantuz kan-
tu dantzaria aldatu egiten baitute, pasa-
da handiegia litzatekeelako bestela. Dei
egin du erraldoi eta ipotxak dantzan
jartzeko taldera jendea anima dadin,
“baita neskak ere, orain artean denak

mutilak izan baikara eta ipotxek, bere-
ziki, ez baitute pisu handirik”.

DULTZAINEROAK, KALEZ KALE
Loatzo musika eskolako dultzaina tal-
dean hamar dultzainero biltzen da eta
bi urte daramatzate talde gisa. Guztira,
Euskal Herriko zazpi doinu prestatu di-
tuzte Santio festetan kalez kale jotzeko.
Villabonako festetan buruhandiekin ba-
tera nahiz goizeko dianan arituko diren
lehenengo aldia izango da, baina Iyuya
Urrutia taldekideak aipatu bezala, “he-
rrian bertan hainbat ekimen ezberdine-
tan hartu dugu aurrez parte: Korrika
herrira iritsi aurretik, Xixili egunean,
Joste eguneko festan…, eta gustura ari-
tzen gara”. Iñigo Arin eta Kepa Otegi
taldeko gazteenak prestaketa lanetan
gustura ari direla azaldu dute, “dagoe-
neko ikasi ditugu kantuak eta kalean jo-
tzeko gogotsu gaude, etxean baino gus-
turago jotzen baita kalean dultzaina”.
Erraldoi eta buruhandien konpartsare-
kin ez ezik, goizean goizeko dianan, he-
rritarrak esnatu eta festara atera daite-
zen gonbidatuz, dultzaina joz hartuko
dute parte aurtengoan. Julian Yarza
dultzaineroaren hitzetan, “betiko ohitu-
ra izan da txistularien diana Villabo-
nan. Egun batzuetan txistulariek eta
beste batzuetan guk hartuko dugu par-
te goizeko dianan. Dultzainaren hotsa
ezberdina da, fuerteagoa. Kaleko musi-
ka-tresna da eta indar handia duenez,
urrutitik ere entzuten da. Nire ustez,
goizeko dultzaina oso polita da, alaia,
festarako oso aproposa”.

U
ztailaren 24ko txupinazoaren
ostean, erraldoi eta buruhan-
dien lehen kalejirari eman
ohi zaio irteera. Aurtengoan,
hainbat aldaketa izango da;

erraldoi eta buruhandien konpartsa
osatuz, Pepita esne-saltzailea eta Santio
udaltzaina irudikatzen dituzten ipotxak
ere kaleratuko baitira haiekin batera.
Sarreran aipatu bezala, festetako lehen
kalejirari hasiera eman aurretik, txupi-
nazoa jaurti eta gutxira emanaldi bate-
ratua eskainiko dute erraldoi eta ipo-
txek Loatzo musika eskolako dultzaine-
roek jotako bi doinu Errebote plazan
dantzatuz. Zortzi izeneko baltsa izango
da horietako bat eta Baserritarrak ize-
neko fandangoa bigarrena, biak ere
balts erara dantzatuko dituztenak. Mu-
sikari nahiz ezohiko dantzariak entse-
guetan buru-belarri murgilduta dabiltza
emanaldi bateratua prestatzen.

BURUHANDI, ERRALDOI ETA IPOTXAK
Eta nondik sortu den ideia hori? Bada,
“herritarrentzat zer edo zer ezberdina
egin nahi genuen, ikuskizun moduan”,
azaldu du duela zortzi urtez geroztik
Villabonako erraldoiak dantzan jartzen
dituen Ander Nuñezek. Lau erraldoik
eta beste lau buruhandik osatzen zuten
konpartsak, bi ipotx dotore izango ditu
lagun aurrerantzean. Ostegun gizen
eguneko kalejira koloretsuan aurkeztu
zituzten ipotxak herritarren aurrean eta
geroztik, Behar Zana elkartearen fes-
tan, Senidetze egunean edota Donos-
tian Gure Esku Dago ekimenak antola-
tutako ekitaldian hartu dute parte. Ipo-
txaren barruan ibili ohi den Joxean Al-
tunak adierazi bezala, “oso harrera ona
izan dute bai herrian eta baita Donos-
tian ere. Jendea argazkiak egitera gertu-
ratu zaigu behin baino gehiagotan”.
Eneko Gorostidi billabonatarrak hogei
urte daramatza erraldoia dantzatuz eta
ipotxaren baitan ibili ondoren, “erral-
doiaren egitura askoz ere pisutsuagoa
denez, nekagarriagoa da hura mugitzea,
baina ipotxak beira-zuntzarekin eginak
daude eta askoz ere itxiagoak direnez,

bero handiagoa izaten da haien ba-
rruan”, argitu du. 

Buruhandien paperean gaztetxoak
ibiltzen dira kalez kale, maskuria es-
kuan, haurrak zirikatuz. Erraldoiak eta
ipotxak ibilbide guztian zehar dantzan
ibiltzeko, berriz, hamar bat lagun be-

Sustatzaileek herritarrak erraldoi eta ipotxak dantzan jartzeko taldera hurbiltzera animatu dituzte.

DIANAK
Uztailak 25. 08:00. Txistulariekin.
Uztailak 26. 09:00. Dultzaineroekin.
Uztailak 31. 08:00. Dultzaineroekin.

ERRALDOI, IPOTX ETA BURUHANDIAK
Uztailak 24. 18:15. Dultzaineroekin.
Uztailak 25. 12:30. Konpartsarekin.
Uztailak 27. 19:30. Dultzaineroekin.
Uztailak 31. 18:00. Dultzaineroekin.

Julian Yarza, Iyuya Urrutia, Kepa Otegi eta Iñigo Arin dultzaineroak. Eneko Gorostidi, Joxean Altuna eta

Ander Nuñez konpartsako kideak.



Azal lehiaketaren irabazle, bigarrenez

2015eko uztailaVIII  SANTIOAK • POLAROIDAREKIN

BIGARREN URTEZ IRABAZI DU JON ANDER ARTOLA BILLABONATARRAK SANTIOTAKO EGITARAUAREN AZAL LEHIAKETA. IRUDI
ALAI ETA KOLORETSUA EGIN DU, FESTETAKO EZAUGARRIAK ILUSTRAZIO EZBERDINETAN BILDUZ.

Bigarren urtez jarraian irabazi du Santiotako azala diseinatzeko lehiaketa.

H
amabost lan aurkeztu dira
aurtengoan Villabonako Uda-
lak Santiotako egitarauaren
azala aukeratzeko antolatu
ohi duen lehiaketara. Jon An-

der Artola billabonatarrak bigarren ur-
tez jarraian jaso du lehen saria eskuratu
duela jakinarazi dion deia. Eta nola ez,
pozarren hartu du erabakiaren berri.
“Halako sariak jasotzea ohorea da nire-
tzat eta zer esanik ez herrian bertan”, ai-
tortu du. Iaz ere zorte hori bera izan
zuen eta beretzat oso pozgarria izan zen
berak egindako irudia kaleko karteletan
ikustea. Aurtengo lanaren bidez, jendea-
rekin interaktibitatea lortu nahi izan du.
“Koloreen bidez alaitasuna islatzen saia-
tu nahiz eta ilustrazio txukunen bidez
festetako hainbat ezaugarriren berri
eman dut. Hainbatek jeroglifiko itxura
duela esan dit eta, bai, horixe zen nire
asmoa: informazio guztia lehen begira-
tuan ez ematea”, gaineratu du.

Aurten beste lehiaketa batzuetara ere
aurkeztu ditu bere lanak, tartean Iruñe-
ako San Ferminetakora. Hori bai, bere
lanak irizpide batzuen arabera erabakia
epaimahaiak hartzen duen lehiaketata-
ra aurkeztea gustatzen zaio. Duela hiru
urte, esaterako, Anoetako Anitz dantza
taldeak abian jarritako izen eta logotipo
lehiaketa irabazi zuen eta orduz geroz-
tik berak osatutako irudia erabiltzen du
dantza taldeak.

Irunen diseinugintza grafikoaren lau-
garren urtea ikasten bukatu berri du eta
proiektua gauzatzea besterik ez zaio ge-
ratzen ikasketak amaitzeko. Dagoeneko
hainbat lan egiteko proposamenak jaso
ditu lagunen nahiz Facebooken bere
izenean duen kontuaren bidez eta pozik
dago pausoz pauso diseinugintzaren
mundu errealean sartzen ari delako.
Etorkizunean logotipoak edota identita-
te ezberdinak osatuz, branding lanetan
aritzea gustatuko litzaioke. Artea eta
diseinua ezberdindu egiten ditu eta “di-
senatzailearen lana bezeroek nahi du-
ten diseinuarekin haien beharrak bete
eta funtzionala izatea da”, adierazi du
Jon Anderrek.

POLAROIDAREKIN:
Santiozalea al zara? 
Bai, txikitatik, denak bezala. Herriko
festetan parte hartzea gustatzen zait.
Santioen zain nago, baina Garagardo
azokaren zain aurrena. Uztaila bete-be-
tea izaten dugu Villabonan.

Zein ekintzatan hartuko duzu parte? 
Lehen eguneko futbol torneoaren anto-
laketan lehenik, danborradan, gazte
egunaren antolaketan, koadrilen egune-
an edota pilotari naizen aldetik, uztaila-
ren 31ko Errebote partidan… Ahal du-
dan ekintza guztietan. Bi urtez taber-
nan lanean aritu naiz festetan, baina
aurten jai dudanez, disfrutatzen saiatu-
ko naiz.

Zeinetara ez duzu hutsik egingo? 
Zezenetara eta kontzertuetara. Musika-
zalea naiz eta gazte eguneko kontzer-
tuek erakartzen naute gehien, gainera-
koak dantzaldi eta emanaldiak izaten

baitira gehiago. Horiek ere gustatzen
zaizkit, baina kontzertuak bereziki.
Lain eta Esne Beltza taldeak arituko di-
ra aurten. Aukeraketa berezia izan da,
gainera: herritarrek bozka bidez auke-
ratu ditugu taldeak lehen aldiz. Herrita-
rren iritzia kontuan hartzea ondo irudi-
tzen zait eta aurten musika taldeak be-
zala, agian datozen urteetan beste alor
batzuk bozkatuko dira. 

Zer nabarmenduko zenuke egitarautik? 
Festetako egunik garrantzitsuena koadri-
len eguna izaten da. Etxe-Ondora bakoi-
tza bere koadrilarekin joaten bada ere,
denak nahastu egiten dira bazkalondoan
eta hori, berde, urdin…, kolore ezberdi-
netako kamisetak nahastuta etortzen di-
ra arratsaldean txarangarekin batera.
Oso egun aberasgarria da, adin ezberdi-
netako jendea elkarrekin ibiltzen baita
eta nahasketa horixe da festetako ekin-
tzarik onena. Aurten konpartsa herri-
koia ere izango da eta ekimen hori ere
oso polita da, sortzen den giroaz gain,
aurreko arrazoi berberagatik.

Gaua ala eguna nahiago jaietan? 
Egunean zehar ekintza interesgarriak
egin ohi dira, baina gazte bezala, gaua
nahiago dut festarako.

Festetan edateko? Eta jateko? 
Sagardoa edateko eta bokata jateko.
Lagunartean bokata jan orduko, jai gi-
roan murgiltzen baikara.

Mezuren bat herritarrei? 
Urteko momentu txar edo ez hain onak
alde batera utzi eta aste horretan ondo
pasa dezatela lagunekin, irribarre egi-
nez. Barrua askatzeko zazpi egun ditu-
gu eta aprobetxatu egin behar dira.

Festak eta gero, zer? 
Oporrak izango ditut. Festak amaitutako-
an Villabona oso triste geratzen denez,
abuztuaren hasieran Errioxara joango
naiz egun batzuk pasa eta kirol pixka bat
eginez, festetan hartutakoak botatzera.

“Halako sariak jasotzea ohorea
da niretzat eta zer esanik ez

herrian bertan”
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OSTIRALEAN HASI ETA IGANDERA ARTE JAIAK KARRIKA AUZUNEAN

Karrikako jaiak norbaitentzat bereziak badira, Co-
ron Dominguez familia aipatu behar da ezinbestean.
Play-backean, danborradan, sardina jatean... antola-

tzaile nahiz parte hartzaile gisa ez dute ekitaldirik
galtzen. Play-backean, urtero-urtero, familia osoak
aparteko showa eskaintzen du. 

Coron Dominguez familia,
Karrikako jaien arima

Begoña Coron.

Badatozela Karrikako jaiak...
Begoña Coron: Bai. Egia esanda,
ikusi egin behar da gure fami-
lia nola jartzen den mugimen-
duan bi aste lehenago! Barru-
ko har hori mugitzen hasten
zaigu, eta nork bere aldetik
ekiten dio zereginen bati; jan-
tziak eta zapiak plantxatu, su-
kaldeko mantalak prestatu,
sardinak erretzeko egurra ero-
si...

Familiarekin Anoetan bizi
naiz ni; ahizpa eta bere fami-
lia, berriz, Tolosan. Baina de-
nok, asteburu osorako guraso-
en etxera etortzen gara. Karri-
kako okupak gara jaiek irauten
duten bitartean.

Play-backerako jada prestatu al
duzue ikuskizuna?
B.C. Bai zera! Orain hiru urte
egin genuen ijito eta guardia
zibilen inguruko koreografia
ez beste guztietan, inprobisa-
zio askorekin ibili izan gara
beti. Ez daukagu erremedio-
rik! Urtean zehar, "aurtengoan
denboraz prestatu behar dugu,
denboraz!", esaten diogu elka-
rri, baina keba, ez gara kapa-
zak! Jaietako igandean bertan
ahizpari eta bioi bururatzen
zaiguna antolatzen dugu; gu
txapelketarako tortilla egiten
eta etxeko gizonak tokan joka-
tzen ari diren bitartean hain
zuzen. Behin ideia eta koreo-
grafia biribilduta, sardinen
erretzaile den Aritz bizilaguna-
rengana jotzen dugu, nahi du-
gun musika-pieza lor dezan.
Iaz, adibidez, horrelaxe osatu
genuen Heidi eta ahuntzen
ikuskizuna.

Etxeko umeek ere jaiarekiko
zaletasunari heldu diote.
B.C. Auzoko jaiarekiko gogoa
transmititu egin zaie; bestela
ere, etxean bizitzen den giroaz
kutsatuta geratuko lirateke.
Play-backeko ikusleak harritu-
ta geratu ohi dira Enetzekin,
taula gainean naturaltasunez
mugitzen delako; jakina, txiki-
txikitatik ohitu dugu ikuskizu-
naren parte izatera! Lur, bere

Rosi Dominguez (ama), Karol (alaba), Imanol eta Joseba (suiak). Behean, Leandro Coron (aita), Enetz (biloba) eta Begoña (alaba). 

aldetik, jaio eta hilabete gutxi-
rekin igo genuen oholtzara,
besoetan hartuta. Horrekin de-
na esana dago.

Play-backa izango da zuretzat
jaietako ekitaldirik kuttunena,
ala?
B.C. Etzazula pentsa! Danbo-
rradarekin gozatzen dut beste
ezerekin baino gehiago. Txiki-
txikitatik izan naiz partaide
bertan, ludotekako haurrak gi-
nenetik eta antolatzen hasi zi-
renetik. Karrikan bertan egin-
dako haurtzaroa eta gaztaroa
eta auzoko bizilagunen arteko
bizikidetza eta lagun giroa

danborradarekin identifika-
tzen ditut, ez dakit zergatik
den. Azken urteetan, danborra
jotzea ia-ia aitzakia izaten da,
zirkunstantzia ezberdinak di-
rela medio auzotik kanpo bizi
garenok bil gaitezen eta larun-
bat gaueko jaia elkarrekin os-
pa dezagun. Jaiolekura itzultze
horrek, badauka bere xarma.

Beste ekitaldiren bat, zuretzat
berezia dena?
B.C. Tortilla lehiaketak, toka
txapelketak eta sagardo dasta-
ketak osatzen duten igande
eguerdiak izugarri asebetetzen
nau, nahiz eta ez izan beste
zenbait ekitaldi bezain ezagun
eta jendetsua.

Nola ikusten duzu Karrikako jaien
osasuna?
B.C. Jai xume bezain politak
dira, auzo zein auzotarren nor-
tasunaren isla. Azken urteotan
desagertu ez izana da harriga-
rriena! Orain laupabost urte,
ikusita jendeak ez zuela anto-
laketan parte hartzen behar
adina, bertan behera geratu zi-
ren. Txanda hartan, auzoko as-
kok kexatuz erreakzionatu zu-
ten, baina horretan geratu zen
ezinegona: kexatu bai, baina
beren burua hurrengo urteko

Espainiatik egin duten estra-
dizio eskaeraren aurrean,
Andoaingo EH Bilduk elkar-
tasuna adierazi dio Erroma-
ko espetxean isolamendu
egoeran dagoen Carlos Gar-
cia herrikideari.

Postontzia,
EH Bilduren oharra:

“Carlos Garcia, une honetan
Erromako espetxe batean
isolamendu egoeran dagoen
andoaindarra da. Datorren
uztailaren 16an, Erromako
epaitegi batek Espainiatik
egin duten estradizio eskae-
ra aztertuko du, eta horrek
aurrera eginez gero, espai-
niaratu eta 2001etik ezarrita
duen 16 urteko espetxe zigo-
rra bete beharko du.

Carlos Garcia 1997 urtean
atxilotu zuen Ertzaintzak, La-
boral-Kutxaren egoitza erre-
tzea leporatuta. Prozedura ju-
dizial osoa eskandalu hutsa
izan zen, inolako taxuzko fro-
garik gabe aurrera eramanda-
koa. Carlosek bere errugabe-
tasuna aldarrikatu bazuen
ere, nahikoa izan zen lekuko
batek komisaldegian eginda-
ko deklarazioa kondenatua
izateko; eta ez nolanahiko
kondena, gainera: 16 urteko
espetxe zigorra banku baten
sukurtsal bat erretzeagatik.

Kondena bidegabe horren
aurrean, ihesari eman zion
Carlosek, eta urte askoan be-
re senide eta lagunak bere
berririk izan gabe egon oste-
an, Erroman atxilotu zuten
joan zen otsailean. Bertan,
bere bikote eta semearekin
bizitza arrunta egiten ari zela
jakin genuen orduan. Lerro
hauetatik, gure elkartasuna
adierazi nahi diegu Carlosi
eta bere gertuko guztiei. Bi-
degabekeri honen aurrean
gure kezka eta desadostasuna
azaltzeaz gain, Carlosen ka-
suan behin-betiko justizia
egin dadila eskatu nahi dugu,
berehala aske gera dadin eta
judizialki bere egoera kon-
pon dadin”.

Elkartasuna
Carlos
Garciari

antolaketan parte hartzeko
aurkeztu ez. Jendeak pozik
hartzen ditu jaiak, baina bes-
talde, ez dakit ohartzen den
zenbaterainoko ahalegina es-
katzen duen bera antolatzeak.
Dena errazago izango litzate-
ke, auzoko mordoxka bat kola-
boratzaile izatera prestatuko
balitz; daukagunetik eta daki-
gunetik zerbait emango bage-
nu, ekitaldiren batean eta une
jakinen batean, alegia.

Azken urtetan, gainera, an-
tolaketa lanetan zebiltzan zen-
bait emakume ama izan dira,
eta ardurak utzi behar izan di-
tuzte. Nork hartu horiek utzi-
tako tokia? Gazteak nekez in-
plikatzen dira... Zailtasunak
zailtasun, jaiak aurrera doaz.
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“Ozen esan beharra dago,
greziarrak terrorismo ins-
tituzionalaren aurrean
errebelatu egin dira”

“Ez litzake batere gaiz-
ki egongo Sanmieletako
Jai Batzordearen (bere
osotasunean) lan itzela
goraipatzea”

G
rezia Mediterraneoko
lurralderik ederrene-
takoa da: argitsua,
urez inguratuta, irlak
harribitxiak bailiran...

Europako zibilizazio aberatsene-
takoa da: Arte ederretan, eskul-
turan, pinturan, filosofian, pen-
tsamoldeetan. Hainbat eta hain-
bat alorretan ispilu eta aitzinda-
ri. Zibilizazio aberatsa, benetan.
Turismo aldetik badago non
aukeratu, batetik bestera joate-
ko itsasontzia ere aproposa da.
Lurralde gisa paradisua. 

Lurraldea kudeatzerakoan,
ordea, politika egiterakoan ku-
deatzaileek ez dituzte gauzak
ondo egiten. Han ere, bakar ba-
tzuk ustelkeriaren bidez aberas-
tu dira, zorra ugarituz eta azke-
nean, herriak pairatu behar
izan ditu ondorioak, alegia, mi-
seria gorria eta horrek dakarren
bizimodua. Eskuina zen nagusi
azken aldian, “Nueva Demo-
cracia” deituriko indarra, eta
hemen gertatu ohi den bezala,
Europaren aginduetara makur-
tuz, murrizketa ugari egin zi-
tuzten. Hainbeste ezen herriak
ezin izan zuen gehiago eta hau-
teskundeak deitu zituzten. Ho-
rrelako egoeretan gertatu ohi
denez, populazioak ezkerre-
runtz jo zuen eta Syrizak iraba-
zi zituen hauteskundeak. Herri-
tarrengan poza eta ilusioa ber-
piztu ziren. Tsiprasek, alta, be-
re aginduak bete ahal izateko
orduan, Europakoa harresiare-
kin topo egin zuen. Eta hor
hasten da paradisutik infernu-
rako bidea. Tsiprasek maila
handiko gobernua osatu zuen;
Varoufakis finantza ministroa
esaterako. Joan etorri asko egin
dituzte Europara. Zorra hain
da handia ezen ezin zuten or-
daindu eta derrigorrez negozia-

tu behar. Alemania orain harro
harro dabil baina ez da ahaztu
behar Alemaniari Europako
beste herrialdeek bigarren
mundu gerra bukatu ondoren
zorra barkatu ziotela. Memoria
ahula dute, nonbait, alemania-
rrek. Hor ibili dira negoziatzen
baina Eurotaldekoak behin eta
berriz, belauniko jarrarazi ditu
greziarrak eta, hauek erreferen-
duma egitera beharturik aurki-
tu ziren. Herriak erantzun zuen
eta, gehiengoz, ezezkoa atera
zen, alegia, Europako errefor-
mei ezezko borobila. Ezer gu-
txirako balio izan dio Tsiprasi
herritarren ezezkoak. Jarraitu
dute elkarrizketek, baina egu-
nez egun, Greziako gobernua
zapalduta, umiliatua izan da.
Benetako terrorismo moduekin
kolpez kolpe makurtu dute
duintasuna lapurtu arte. Ikusi
denez, alemaniarrak -Kristau
Demokrazia deituko dira gero-
kolpe honen aitzindari izan di-
ra. Eta azkenez, gaur jakin du-
gu akordio batera iritsi direla,
akordio baino gehiago inposa-
keta esango nuke nik. 75 ordu
eman dizkiote legeak aldatu eta
neurri gogorrak martxan jartze-
ko, hala nola: pentsioak, BEZa,
pribatizazioak etab. Umiliazio
handiagorik! Hauek dira kate
luze honen ondorio krudelak.
Tsiprasen alderdiaren barnean
izanen dira hausturak eta, nire
irudiko, hauteskunde berrien
atarian gaude. Baina, nik uste
geratutakoaren aurrean haus-
narketa egin behar dela azalean
geratzeko arriskua ekidituz.
1.Europar Batasunaren eskuin

jokoa bistan geratu da. Eko-
nomiak bai, baina baita ide-
ologiak ere zer ikusia izan

du arazo honen inguruan.
Eta nik uste, azkar edo be-
randu izanen duela Europan
bertan ondorioa. Europako
ezkerrak lanean jarraitu be-
har du balizko beste Europa
bat eraikitzen.

2. Greziar herriak eta aginta-
riek jarrera duina eta etikoa
agertu dute. Bai, ozenki esan
beharra dago, terrorismo
instituzionalaren aurrean
errebelatu egin dira, eta bes-
te balio batzuk jarri dituzte.
Eta ez da gutxi gaur bizi du-
gun gizarte giroan. Miresten
ditut Tsipras, Varoufakis eta
hainbat intelektual zeintzuk
beste akordio bat posible ze-
la esan duten. Beste akordio
bat giza balioetan oinarritua.

Elkartasun sentimenduaren
eraginez Kavafis poeta grezia-
rraren “Itacarako bidaia”ren
zatitxoa eskaini nahi nieke:
“Itacarantz abiatzen zarenean
bide luzea izan dadila eskatu
behar duzu, abenturez betea,
ezagupenez jantzia. Bidea luzea
izan dadila eskatu behar duzu,
egunsenti asko izan daitezela
zure begiek ezagutzen ez zuten
portuetan sartzeko, eta joan
zaitezela jakintsuen hirietara.
Izan bihotzean Itacaren ideia.
Hara iritsi behar zara, hau da
zure helmuga; baina ez bortxa-
tu inoiz zure ibilbidea. Hobe da
urte askotako bidaia izatea...”.
Aurrera Grezia!!!

Gaia aldatuz, Urnietari zo-
rionak. 400 urte, erraz esaten
da. Urnietan eman nituen
haurtzaroko urterik onenak:
Xoxoka, Oiarbi, Enbutegi,
Idiazabal kaleko zelaiak: San
Juan plazako umetako bizipe-
nak. Hainbat eta hainbat bizi-
pen. Zorionak Urnieta! Aurre-
ra egin ezazula tradizioak
gaurkotuz, modernizatuz.
XXI. mendean gaudela kontu-
ratuz, eta ez XX.ean.

Uda on guztioi!

Herria
maitatzeko 
era asko daude

D
enbora bat atze-
rrian daramazune-
an, barne iraultza
moduko batek he-
rrimina sentitzera

eramaten zaitu. Denek ez du-
gu neurri edo intentsitate ber-
dinarekin sentitzen, edo gu-
txienez, adierazten. Agian, ez
delako batere erraza herrimi-
na sentitzen dela onartzea be-
ra. Zure jendea ikusi gabe
zaudenean, zure gustuko
hainbat gauza egin ezinik aur-
kitzen zarenean, goizetan per-
tsiana irekitzean ikusten ze-
nuen paisaia faltan botatzen
duzunean, euskaraz hitz egite-
ko alboan inor ez duzunean,
lanbroak azala nola bustitzen
dizun sentitu nahiko zenukee-
nean.... guzti hori, maite du-
zun jendeari aitortzea, ez da,
ez, batere erraza. Beraiek, zu-
gandik entzun nahi duten
gauza bakarra “ondo nago”
baita, agian, horrela, beraiek
ere hobeto sentitzen direlako.

Nork bere erroak sentitzea
munduko gauzik naturalene-
takoa dela esatera ausartuko
nintzateke. Beraz, nik behin-
tzat, harrotasunez esan nahi
dizut, herrimina sentitzen du-
dala. Agian, lehenago herripo-
za bizitzea zer den ikasi nue-
lako, familiarekin, lagunekin,
euskal kulturaren mundutxo-
an murgildutakoan, edota, an-
tzerkiarekin, batukada taldea-
rekin eta jai batzordean.

Eta ondo gogoan dut, uztai-
la dela herriko jaiak, Sanmie-
lak, prestatzeko hilabeterik
nagusiena. Norbaitek pentsa-
tzen bazuen, jai egitaraua irai-
laren erdialdera, bat batean,
zerutik erortzen dela, edota,
Udalak, magoek untxiak beza-
la, txisteratik ateratzen duela,
esango diot ezetz. Jai egita-
rauen “atzean”, batez ere, he-
rriko mota guztietako elkarte-
etako kideek, borondatez,
muxutruk, egindako lan izu-
garria dagoela.

Bai, ondo gogoan ditut
jaien antolakuntzan bizituta-

ko une gazi eta gozoak. Ilu-
sioz beteta antolatutako eki-
taldiak, beste elkarteekin
adostasunetara iristeko lana,
eta baita ere, zertarako ezku-
tatu, turnoko zinegotzi edo
kultur teknikariren baten za-
puzkeriak jasan beharrak sor-
tutako tentsio uneak. Hori
bai, batzuetan, jai batzordea-
ren bilerek, “Aquí no hay
quien viva”ko komunitatea-
ren antza hartu izanagatik,
azkenean, jaiak beti aurrera
atera izan dira, eta urtez urte
hobetuz, eta herrikoiagoak
izanez, gainera.

Idatzitxo honen izenburuan
aipatzen dudan moduan, he-
rria maitatzeko era asko dau-
de, horietako bat, eta ez xin-
pleena, herriko jaiak, eta urte-
an zehar mota guztietako bes-
te hainbat ekitaldi antolatzea
da. Denbora, eta dirua ere,
hainbat kasutan, poltsikotik
jarriaz, eta behar baino gehia-
gotan hainbaten esker txarra
ordainetan jasoaz. Ez dakit,
Udalak dagoeneko erabaki
duen Sanmiel egunean nor
omendu. Iruditzen zait, ez li-
tzakeela batere gaizki egongo
jai batzordearen (bere osota-
sunean) lan itzela goraipa-
tzea.

Gaurkoan, Sanmielak gogo-
ratuaz, nire nostalgiatxoari
izen-abizenak jarri dizkiodan
honetan, eta nire egia batzuk
aitortu ondoren, espero dut,
laster, udazkenarekin batera,
aurtengo Sanmieletan, zure-
kin, zuekin Urnietako festa-
gunean topatzeko aukera iza-
tea, eta berriro, egun gutxi
batzuetan bada ere, sentitzen
dudan herrimin hau, herripoz
bihurtzea. Uda zoriontsua
izan.

JOXEBA LIZEAGA • MEXIKO

Grezia, paradisu eta infernu

FELIPE IZAGIRRE • URNIETA

DELTA K152 ANDOAINDIK NAFARROA ALDERA OINEZ

La Salle Berrozpe ikastetxetik oinez ibilaldi ederra antolatu dute. Uztailaren 1ean abiatu zen. Ibilaldiaren kontakizuna Igor

Berek egin du internet sarean. Argazki gehiago La Salle Berrozpeko flickr gunean ikusgai daude.
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KIROL ALBISTEAK

J
oan den ostiralean joka-
tu ziren eskuz binakako
XI. pilota txapelketako
finalak Goiburun, Ando-

aingo Gaztetxeak antolatzen
duena. Gaztañaga-Arruti eta
Loidi-Amondarain bikoteek nor
baino nor jardun zuten finale-
an, eta lehena irten zen garaile,
alde txikiarekin.

GAZTAÑAGA-ARRUTI 22
LOIDI-AMONDARAIN 20
FINALA. Partida latza, jokaldi ikus-
garriez jositakoa, Goiburu auzo-
ko frontoira ostiral gauean arri-
matu zirenek ikusi ahal izan
zutena. Lau pilotariek izerdi
franko atera zuten eta zartako
ederrak eman eta gero pilotari.
Loidi eta Amondarain aurretik
joan ziren partidaren zati handi
batean Loidik asmatu jokoan
asmatu zuelako batez ere, bai-
na hamazazpigarren tantoan ber-
dindu ostean, partidak iraulke-
ta jasan zuen. 

Gaztañaga-Arruti bikotea
sendoagoa zela erakutsi zuen
kantxan, eta txapela lortu zu-
ten azkenean, aurkariak 20
tantotan utzi eta gero.

SANTA KRUTZ-JAUREGI
USANDIZAGA-LOPEZ DE MUNAIN
3-4. POSTUA. Santa Krutz-Jaure-
gi eta Usandizaga-Lopez de
Munainek osatutako bikoteek
jokatu zuten hirugarren eta lau-
garren posturako partida. Lopez

Gaztañaga eta Arruti eskuz
binakako txapeldunak

Finalak eta antolatzaileak elkarrekin, sari banaketa ekitaldia amaitu eta gero.

Gaztañaga pilotari emateko prest, Loidi eta Amundarain adi-adi daudela. Aurreko

ostiraleko argazkiak eta bideoa internet sarean ikusgai daude.

Ikusle ugari hurbildu zen aurreko ostiralean, Goiburuko pilotalekura.

Kaletxiki-San Esteban 
abuztuaren 8an Desapiyua

Urnietako igerilekua zabalik

Ziurrenik, bi auzoen arteko
desafioa ikuslerik gehiena
erakarriko duen ekitaldia
izango da, San Estebango
jaietan. Etxekoak irten ziren
irabazle Kaletxikiko jaietan,
uztailaren 5ean ospatu zen
neurketan. Gehiago izan zi-
ren Kaletxikiko kirolariek,
nahiz segundo gutxiren alde-
arekin izan, eta harrezkero,
errebantxaren eguna noiz
etorriko zain geratu ziren
Goiburuko neska eta muti-
lak. 

Herri kirolak izango ditu
oinarri desafioak oraingoan
ere, baina aldaketaren bat
edo beste iragarri da. Ziurta-
tu diren kirolen artean, ho-
nakoak aipa daitezke: pirrin-

ka, lokotxak aletzea, jartzea
eta biltzea, txinga, harria ja-
sotzea eta txapel jaurtiketa. 

Goiburuko auzotar ugari
bilduko da beren ordezka-
riak animatzera, eta Kaletxi-
kikoek ere jarraitzaile franko
eramango dituzte goi paraje
horretara. Afari batekin
emango diote amaiera herri
kirolen inguruko jaialdiari.

Batzuek irabazi, bestek
irabazi, argi dagoena da An-
doaingo auzoen arteko desa-
fioek jai txikien eredua abe-
rastera etorri direla. Ezin
aproposagoak dira ikuslego-
ari ikuskizun polita eskain-
tzeaz gain, auzoen eta berta-
ko auzotarren arteko harre-
manak estutzeko. 

Urnietako igerileku irekia
zabalik izango da uda osoan.
Astelehenetik igandera arte
zabalik izaten da, egunero,
goizeko 10:00etatik arratsal-
deko 20:30ak arte. Bazkide-

ak direnak txartelarekin sar-
tzeko aukera dute. Ez dire-
nak, ordea, sarrera ordaindu
beharko dute; 21 urte arte-
koek 3’70 euro eta 21 urte-
tik gorakoek 6 euro.

Tenisa eta igeriketa ikasgai
Urnietan, uda honetan
Urnietako Udal Kiroldegiak
ikastaroak eskaintzen ditu
uda osoan; horien artean na-
barmenenak tenis eta igerike-
ta ikastaroak dira. Ekaina
amaieran lehen zikloak hasi
baziren ere, oraindik bada
ikastaroetan parte hartzeko
aukera. Izan ere, uztailaren
27an hasiko dute hirugarren
zikloa bi ikastaroek, abuztua-
ren 7ra arte luzatuko dire-
nak. Horren ostean, abuztua-
ren 10etik 21era laugarren zi-
kloa izango da. Oraindik ize-
na emateko aukera zabalik
dago, eta horrela jarraituko
du ikastaroa hasi baino egun
batzuk lehenago arte.

TENIS IKASTAROAK
Adina: 4-5 / 6-7 / 8-9 / 10-
12 / 13-16 eta helduak. Or-
dutegiak: 10:00-13:00;
16:00-19:00. 
Taldeak: Gutxienez, 4 haur
eta gehienez, 8 taldeko.

IGERIKETA IKASTAROAK
Antolaketa mailaren arabera
egingo da. Ordu erdikoak:
1. maila: 13:05-13:35; 3:40-
14:10 | 2. maila: 11:50-12:20;
12:30-13:00 | 3. maila: 10:30-
11:05; 11:10-11:45.

IZEN-EMATEA: 
943 008 328, 
Udal Kiroldegia.

de Munain beteranoa eta Usan-
dizaga gaztea saiatu ziren gogo-
tik, baina neurketa ez zen fina-

la bezain lehiatua gertatu, eta
Santa Krutzek eta Jauregik ira-
bazi zuten, alde handiarekin.
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Agenda
UZTAILAREN 17TIK AURRERA • AGENDAN IRAGARTZEKO:  andoain@aiurri.com

17:30 Haur antzerkia eta
txokolatada. 

18:00 Sagardo dastaketa.
20:30 Afari merienda.
23:00-04:00 DJ Nemux.
Abuztuak 2, igandea
10:00 Krosa eta Rosi Mon-

teirori omenaldia. 
18:00 Herri kirolak. 
19:30 Toka txapelketa. 
19:30 Txorizo-jatea.
20:30-22:30 La Jodedera.

San Esteban, Andoain
Uztailak 31, ostirala 
06:00 Oilasko jokuaren ha-

siera. 
14:30 Oilasko jokua. Gaz-

teen bazkaria Txerto-
tan eta ondoren triki-
poteoa. 

Abuztuak 2, igandea 
22:30 Jaiei hasiera emateko

suziri eta kanpaiak
ermitatik. 

Abuztuak 3, astelehena 
12:00 Meza ermitan abes-

batzarekin. Ondoren
hamaiketakoa. 

12:30 Pilota desafioa Ando-
aingo eskolakoekin. 

16:30 Lehen mus txapelke-
ta. Izen ematea ordu
erdi lehenago. Toka
txapelketa eta haur
txokoa plazan. 

18:00 Baltzola anaiak. 
Abuztuak 7, ostirala 
11:00 Ortzaikako karobia-

ren piztea eta hamai-
ketakoa. 

19:30 Kantu jira. 
21:00 Auzo afaria. 

Txartelak salgai Urra-
tsen eta Txertotan.
Abuztuaren 2ra arte,
27 euro. Egunean ber-
tan 32 euro. 12 urte
arteko haurrak 17 eu-
ro. 
Ondoren, Unai Orma-
etxea: “Abizen euskal-
dun 1”. 

00:00 Ingo al deu?.
Abuztuak 8, larunbata  
10:30 Malkar krosa. Goizen

zehar III. azoka bere-
zia auzoko plazan. 

17:00 Labrador retriever

Oharra: Biltzar argitaratzaileek ez dute beregain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien gaineko inolako erantzukizunik.
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Jaiak
Karrika, Andoain
Uztailak 17, ostirala
19:00 Txupinazoa.
19:15 Buruhandiak.
19:30 Haur txokolatada.
20:00 Sardin jatea.
22:30 Karrika Fest: 

UK Bill, Highlights.
Uztailak 18, larunbata
11:00 Haur ludoteka.
11:00 Motozaleen bilkura.
11:30 Haur puzgarriak.
12:30 Paella lehiaketa.
16:30 Haur puzgarriak.
18:30 Apar festa.
19:00 Kirol erakustaldia.
20:30 Afaria.
22:30 Danborrada.
23:00 DJ Nemux. Diskofes-

ta, baratxuri zopa.
Uztailak 19, igandea
11:30 Meza.
12:30 Patata tortila eta sa-

gardo dastaketa.
12:45 Toka txapelketa.
17:30 Play back saioa.
19:30 Txorixo errea.
20:30 DJak.
23:00 Jaien amaiera. 

Etxeberrieta, Andoain
Uztailak 30, osteguna
17:00 Txupinazoa.
17:30 Marrazki lehiaketa

haurrentzat. 
18:00 Txokolatada.
18:30 Apar-festa.
20:00 Danborrada.
22:30 Danborradako kide-

en afaria. 
23:00-04:00 D.J. Txingudi.
Uztailak 31, ostirala
10:00 Kalejira.
11:30 Meza Alberto Agirre

abesbatzarekin.
12:00 Kantujira.
14:00 Bazkari herrikoia. 
20:00 Sardina-jatea.
23:00-04:00 Ingo al deu? 
Abuztuak 1, larunbata
11:00-14:00 Haur parkea.

Apar-festa. 
12:00 Patata tortilla txapel-

keta. 
16:00 Mus txapelketa Ika-

tzan.
17:00 Haur jolasak.

ZORION AGURRAK

zakurrekin “kobro”
erakustaldia. 

18:00 Desapiyua: San Este-
ban-Kaletxiki. 

23:30 Gabenara taldea. 
Abuztuak 9, igandea 
12:30 Pilota eskolako neska

mutilen eskuzko eta
palazko pilota parti-
dak. 

Plazan bazkaltzeko aukera. 
17:30 Patata tortilla, taloak

eta sagardoa: Saraso-
la, Irigoien, Zabala,
Otsua enea, Gaztaña-
ga, Aburuza, Kalon-
ge, Eguzkitza, Etxe-
berria, Larrarte. 

Buruntzako Jaiak
Abuztuak 8, larunbata
06:00 Oilasko biltzea, auzo-

an barrena.
14:30 Oilasko biltzaileen

bazkaria.
Abuztuak 15, larunbata
10:00 Kros igoera.
20:30 Bertso afaria eta

Elustondo anaiak tri-
kitilariak.

Abuztuak 16, igandea
11:30 Garai bateko elizaren

inguruan meza, ber-
tsoak, trikitixa eta
dantzariak. 
Pintxoak eta edariak
salgai.

Azokak
Andoain
Stock azoka, Salkin merkata-
rien elkartearen eskutik. 
10:00-19:00 Produktuak

stock-ean.
10:00-12:00 / 17:00-19:00

Bastero inguruan puz-
garriak haurrentzat.

Uztailak 18, larunbata.

Irteera
Andoain
Santa Krutz erretiratuen
zentroak antolatuta: 
Castro Urdiales-Isla.
Irteera: 09:00, Olagain au-
zotik bertatik.
Uztailak 18, larunbata.

ZORIONAK

Danel, abuz-
tuaren 17an lau
u r t e  be t e ko
dituzu. Zorionak
eta muxu poto-
lo asko Oier,
aitatxo eta ama-
txoren partez.

ANDOAIN

ZORIONAK 

Datorren abuz-
tuaren 5ean
Inge Igarrizek 8
urte beteko ditu.
Zorionak poli-
tta! Muxu haun-
di bat etxekoen
partez!

ANDOAIN

ZORIONAK 

Markel Lantz
Audikanak uztai-
laren 29an 10
urte beteko ditu.
Zeinen ondo
ospatuko dugun!
Muxu handia.
Etxekoak.

ANDOAIN

ZORIONAK 

Aiara Aizpurua
Otañok  uztaila-
ren 30ean 4 urte
be teko  d i tu .
Muxu goxo han-
di bat Aimar, aita-
txo eta amatxo-
ren partetik. 

ANDOAIN

ZORIONAK MAIALEN
Azkenean iritsi da hain esperoan
zenuen 8.a. Uztailaren 16an izan
zen. Muxu potolo bat. Segi beti
bezain alai, politta! 

ANDOAIN

Gipuzkoako txokoak
ezagutzeko aukera
Urnietako Gaztelekuarekin,
irteerak. Informazioa: Garazi
eta Unai 608 928 311.
Uztailak 20, astelehena:
Leitzaran bizikletaz. Bizikle-
ta eta kaskoa eraman behar
dira.
Uztailak 21, asteartea:
Arditurri (Oiartzun) bizikle-
taz. Bizikleta eta kaskoa era-
man behar dira.
Uztailak 22, asteazkena:
Pasai Donibanera irteera.

Uztailak 23, osteguna:
Hondarribira irteera.

AISIALDIA GAZTELEKUAN
Uztailak 20, astelehena:
17:00 Batidoak.
Uztailak 21, asteartea:
17:00 Ur jolasak.
Uztailak 22, asteazkena:
17:00 Giltzatakoak.
Uztailak 23, osteguna:
16:30 Street futbola Gaztele-

kuaren kanpoaldean.

ZORION 
AGURRAK 
AIURRIN.
ERRAZA DA!
Whatsapp: 
619 163 537.
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