
2015eko maiatzaren 6a, 439 zenbakia X. urtea     Andoainen eta Urnietan doan banatzen da OSPAKIZUN NAGUSIA MAIATZAREN 16AN

Euskadi
mailako
saria

Santa Krutz
jaiak
gogoan

Euskal Autonomia Erkide-
goko abeltzaintza ustiape-
nen XV. lehiaketan, esneta-
ko behien lehenengo saria
irabazi du Urnietako Sabor-
degi baserriko Ibon Peñagari-
kanok. Joan den apirilaren
25ean egin zen sari banaketa
ekitaldia Gasteizko Arkaute-
ko nekazal eskolan.

Baliabideen kudeaketa ja-
sangarria egiten duten abel-
tzaintza ustiategiak saritzea
da Eusko Jaurlaritzak zuzen-
dutako txapelketaren helbu-
ru nagusia. 

Oso pozik agertu da Ibon
Peñagarikano irabazitako sa-
riarekin: “guretzat lana eta
bizimodua denaren erreko-
nozimendua da… gauzak
ondo egiten saiatzen ari ga-
rela adierazten du sariak”.

Eusko Jaurlaritzako Neka-
zaritza eta Abeltzaintza zu-
zendaritzak hiru kategori sa-
ritzen ditu lehiaketa hone-
tan: esnetarako behi-azien-
da, okelatarako behi-azienda
eta esnetarako ardi-azienda.
Lehen horretan urnietarra
garaile izan da. Zorionak!

Aurreko asteburu luzea os-
pakizunetan murgilduta
eman dute andoaindar
gehienek. Hitzordu ugari
izan dira lau egunetan, giro
ederrean igaro direnak. Jaiak
gogoan hartuz, Aiurrik irudi
eta bideo ugari landu ditu.

[GEHIGARRI BEREZIA]

Andoaingo historia
ezagutzeko asmoz,
bisita gidatuak antolatu
dituzte maiatzaren 16
eta 17an Andoaingo
historian zehar eraiki
izan diren
eraikuntzetara. 

B
i ibilaldi egingo dituz-
te herriko erretira-
tuen gidaritzapean.
Batetik, 1615ean lor-
tutako burujabetasu-

nak eta herri bezala antolatze-
ko eskubideak ekarritako alda-
ketak ikusiko dituzte. Hala,
Buruntzako San Martin aztarna-
tegian hasi eta Goikoplazara
joango dira, eliza berria, udale-
txea eta azoka plaza ikusteko.
Horrez gain, Karmentxoenea
edo jatorri zaharragoa duen Ene-
korena etxea ere bisitatuko dute.
Bestetik, bigarren ibilialdian,
dorretxeez gain, Gurutze San-
tuaren ermita eta Izturitzaga
jauregia bisitatuko dituzte.

Andoaingo erretiratuek bo-
rondatezko gidari lanak egingo
dituzte, eta aurrez prestatuta-
ko materialarekin, azalpenak
emango dituzte. “Ekimen oso
polita da. Denbora libre asko
dugunez, horrelako ekintzak
egitea gustuko dugu, eta hau
ere gogoz hartu dugu”, azaldu
du gidari lanetan arituko den
Eloi Artolazabalek. 

Beraien ezagutza herritarrekin
elkarbanatu nahi dute. Izan ere,
Eloiren ustetan, andoaindarrek
ez dakite garai bateko Andoain

nolakoa zen. Horregatik, onda-
rea ezagutzeko aukera “parega-
bea” da. Eloi gidari lanetan ari-
tzeko prest eta gogoz dago, bizi-
tza guztian ikusitakoa azaltzeko
aukera izango duelako. Gainera,
ikasteko ere balio diola dio:
“Txikitatik ezagutzen dut Kar-
mentxoenea etxea, baina ez ne-
kien horren zaharra zenik”.

Ekimena polita dela irizten
dio. “Andoainek ez du gainon-
tzeko herriek dituzten etxe do-
tore edota monumentu ikusga-
rriak. Andoain nahiko apala da
horretan”, aitortu du. Hala eta
guztiz ere, Andoainek bere his-
toria baduela eta hori ezagutu
egin beharra dagoela uste du. 

Gainera, andoaindarren eze-
zagutza azpimarratu nahi izan
du: “Askok ez dakite Burun-
tzaldean zegoela herria eta
XVIII. mendean etorri zirela

egungo plaza eta udaletxea”.
Hala, haurrez gain, helduek ere
oinarrizko zenbait kontu ez da-
kizkitela adierazi du. Horrega-
tik, ibilaldi hauetara joateko
deia luzatu diete guztiei, gazte
zein helduei: “Poztuko nintza-
teke jendea animatuko balitz”. 

Ibilaldiak bi hizkuntzatan
egiteko aukera egongo da, eus-
karaz edo gaztelaniaz. Parte
hartu nahi dutenek izena eman
beharko dute maiatzaren 11tik
14ra bitartean, Bastero Kultur-
gunean edota udaletxeko Ata-
ria zerbitzuan.

Andoaingo ondarea ezagutzeko 
ibilaldiak maiatzaren 16 eta 17an

Herriartekoa ostiral honetan Arraten

Lehen ibilaldia Buruntzako San Martingo aztarnategitik abiatuko da, maiatzaren 16an. 

Egun osoko ospakizuna:
jolasak, bazkaria,
ikuskizuna, afaria eta DJ
festa

ANDOAIN-ARRASATE
HERRIARTEKOA 2015
Maiatzak 9, ostirala. 
20:30. Arrate. Joanekoa.
Kadeteak: 
Asier Iraola–Eñaut Iruretagoiena.
Jubenilak:
Ander Olasagasti–Imanol Usandizaga.
Nagusiak: 
Jon Eskudero–Unai Etxeberria.

O
stiral honetan pilotaren
bidez norberaren herria
defendatzeko txapelke-
ta abiatuko da. Aurka-

ria oraingoan Arrasate izango da
eta txapelketa hauetan etxeko
partidak irabazteaz gain, mar-
kagailuan aldea ateratzea kome-
ni da. Andoainen Herriarteko-
ak partida gogoangarriak eskai-

ni ditu. Zaletu ugari erakartzen
du, urte osoan ez bezala pilota-
riak eta pilotazaleak bat eginez.
Zaletuek ere ‘jokatzen' dute par-
tida horietan, horregatik behar
beharrezkoa da andoaindarren
hauspoa hiru bikoteek partidak
aurrera atera ditzaten. Ostiral
honetan, 20:30ean Arraten.

[KIROLAK, 6. ORRIALDEA]

IBILALDIAK ANDOAIN BARRENA
MAIATZAK 16, LARUNBATA
Euskaraz:
18:00 Buruntzako San Martingo aztar-

nategia.
19:00 Goikoplaza, Udaletxea, San Mar-

tin eliza.
19:45 Karmentxoenea edo Enekorena.
Gazteleraz:
17:30 Berrozpe.
18:15 Sagarmendi.
19:15 Izturitzaga jauregia.
20:00 Jauregi eta Santa Krutz eliza.
MAIATZAK 17, IGANDEA
Gazteleraz:
11:00 Buruntzako San Martin.
12:00 Goikoplaza, Udaletxea, San Mar-

tin eliza.
13:00 Karmentxoenea edo Enekorena.
Euskaraz:
10:30 Berrozpe.
11:15 Sagarmendi.
12:15 Izturitzaga jauregia.
13:00 Jauregi eta Santa Krutz eliza.

“Ekimen oso polita da.
Denbora libre asko dugu-
nez, horrelako ekintzak
egitea gustuko dugu, eta
hau ere gogoz hartu dugu”

Eloi Artolazabal
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M
unduko herririk
altuena dela esaten
dute. Lapiko edo
kazuela bat bezala

da, ertzetan lau mila metroko
altueretan daude. Inon ez zidan
eman “goietako gaitza” –“mal
de altura” gazteleraz edo “sero-
txe” kitxueraz–, baina La Pazen
bai, eman zidan, sigi-saga egi-
nez kaleak igotzen ikasi genuen.
Jesuiten etxean pasa genuen
egun bat edo beste eta gero
Cochabambara joan ginen, han
ere jesuiten etxera bildu ginen.
Hemen bikote bat genuen gure
ikasle lagunak, Bogotan ikas-
taro bera egiten ari zirenak;
herria erakutsi ziguten, oso
herri polita da. Bertatik mea-
tegi asko dagoen lekura, Oru-
rora: langile asko ditu, eta iku-
si gabe utzi genituen Santa
Cruz, Jauja, Potosí, eta atera
ginen, azkenik, trenez Quiaca-
ra. Muga bakoitzean lehenbi-
ziko lana dirua trukatzea, eta
Argentinan dolarretik pesora
pasatzea.

Trenean joatea oso bitxia
da, mundu bat da, zutik, lu-
rrean eserita, gauzak saltzen
eta abar. Bide luzea zen hau
eta ilunabarrean heldu ginen
Argentinaren atarira: “La
Quiaca”-ra. Argentina oso
handia da, neurriz zazpi aldiz
Espainia. Oroitzen naiz gal-
detu niela ba ote zekiten non
zegoen-edo joan behar ge-
nuen herria, eta baiezkoa ja-
so genuen, eta poztu ginen.
Gau hura nola edo hala herri

horretan pasatzea erabaki ge-
nuen eta eliza bat ikusi ge-
nuen eta baita sartu ere. Eliz
barruan, lau emakumerekin,
prozesioa egiten ari ziren;
motxilak utzi eta gu ere el-
kartu egin ginen, eta gero,
bukatzean, sakristiara joan
eta apaizari esan genion zer
genbiltzan: bi apaiz ginela,
senideak bisitatzera gindoa-
zela eta lotarako zakua bage-
nuela eta sakristia bera nahi-
koa genuela lo egiteko.

Eta harrigarria bere eran-
tzuna: “ni Mallorcakoa naiz
–esan zigun–, bai poza nire
herritarrak hemen aurkitzea”,
eta etxe osoa guretzat zegoela
esanez hartu gintuen. Bera
okupatuta zegoela baina nes-
kameak emango zigula afaria
eta logela jantzi, eta oso ondo
hartuak izan ginen. Autobusa-
eta aseguratu hurrengo egune-
rako eta lau probintzi egin be-
har genituen segidan: Salta,
Jujuy, Tucumán eta Córdoba.
Oso menditsuak dira Argenti-
nako iparraldeko lurraldeak.
Irteera hau Tucumán herrira
izan zen. Han ere jesuita ikas-
tetxe bat zegoen eta ohea,
mantenua, harrera ona, eta
notiziez bazkatu ginen. 

Egunetik egunera urduria-
go genbiltzan, zenbat eta ger-
tuago gure lehengusuak or-
duan eta larriago: aurkituko
ote ditugu, nola bizi ote dira,
nola hartuko ote gaituzte...
Azken aurreko etapa geldi-
tzen zaigu, Córdobara iristea.
Eta azkenekoa, lehengusue-
kin topo egitea.

La Paz
herrian (V)

IÑAKI ARANZADI • URNIETA

Mikel Pagola alkategaiaren aurkezpen ekitaldia Urnietan

EAJ-PNVko zerrendakideak

Maiatzaren 16an ekitaldi irekia egingo dute Lekaion

‘Aulki zuriak’, aurkezpena

Maiatzaren 16an urteurreneko ekitaldiak antolatuko dituzte

Bosko anitz 25 urtez
Maiatzaren 16an, larunbatare-
kin, Bosko Anitz aisialdi talde-
ak 25. urteurreneko festa anto-
latuko du. Egun osokoa izango
da, herrikide guztiei irekia.
Goizean ‘Altxorraren bila’ jo-
koa antolatuko dute herrigune-

an. Bazkaldu aurretik jolasari
amaiera emango diote ikaste-
txean bertan. Bazkaria 10 euro-
koa izango da, aukera zabalare-
kin. Arratsalderako puzgarriak,
jokoak eta sorpresak iragarri
dituzte. Ondoren  iritsiko da

ikuskizuna Bosko Anitz taldeko
txikienen eskutik. Onddi ikus-
kizuna eskainiko dute.Aldez
aurretik izena eman dutenek
afaria dohainik izango dute.
Eta egun osoko festari amaiera
emateko  DJ festa iragarri dute.

M ikel Pagola Urnietako
EAJ-PNVko alkate-
gaiak gizarteari eta
herritarrei protago-

nismoa emango zietela azaldu
zuen apirilaren 29an egin zuen
aurkezpen ekitaldian. Parte har-
tze aktiboa sustatuz, esaterako,
“herritarei galdetu nahi diegu
zertan inbertitu nahi dituzten 4
milioi euro, lehentasunak ezarri

A
urreko larunbat goizean
“Aulki zuriak - Escaños
en Blanco” hautes-zerren-
dako hautagaiak informa-

zioa banatzen aritu ziren Idiaza-
bal kalean. Bertan izan zen Jose
Luis de Zubicaray zerrendaburua.
Bilbotarra da bera, eta eskuorriak
banatzeko garaian alboan izan
zuen zerrendan hirugarren pos-
tuan aurkeztu den Daniel Liza-
rralde urnietarra. 

Demokrazian sakondu beha-
rra dagoela azpimarratu zuten,
hauteskunde sistema hobetu
behar dela aldarrikatuz.

Urnietako EAJ-PNVko hautagaitza Joseba Egibar Gipuzkoako jeltzaleen buruzagiarekin batera.

Argazkiaren eskuinaldean, Zubicaray eta Lizarralde Udal hautagaiak.

ditzaten”. Kudeaketa gardena
egingo duten konpromisoa har-
tu zuen, herritarrei erantzun ego-
kia ematen jarraituko dutela argu-
diatuz. EAJ alderdi “serioa” dela
eta herritarrenganako dedikazioa
ezin zaiela ukatu esan zuen:
“Herria hazi arazi egingo dugu.
Zuek denok zaituztegu bide hone-
tan eta aurrerantzean gurekin
etorri nahi duzuen guztiok beso-

ak zabalik jasoko zaituztegu”.
Hurrengo asteetan borroka “latza”
dutela azpimarratu zuen, Urnie-
tan bi alderdiren artean egongo
baita alkatetza. Duela lau urte boz-
ka gutxi batzuk EH Bildu eta EAJ-
PNVren arteko lehian erabakiga-
rri izan zirela gogora ekarriz.
Alkategaiak Florentino Ugalde eta
hil berri denJosu Garmendiagogo-
an izan zituen.
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URTEROKO USADIOA

Sargori zela eta aurreko urteetan baino parte hartze handiagoare-
kin, giro ederrean igaro zen Santa Krutz eguna Azkorte ermitaren
inguruan. Igandearekin egokitzeak jendea Buruntzako magalera

hurbiltzea erraztu zuen. Lasarte-Oriako Ttakun elkarteak hartu
zuen jaia antolatzeko ardura. Euskal jaia izan zen trikitilari, herri
kirolari eta bertsolarien parte hartzearekin.

Santa Krutzen omenez,
erromeria Azkorten

Ikusle ugari hurbildu zen egunaz eta egitarauaz gozatzera.

Azkorteko erromerian dantza egiteari eusten diote oraindik ere.

Cañamares eta Mugertza aizkoran eta Telleria sendikoek harria jasotzen erakustaldi aparta eskaini zuten.

Lasarte-Oriako Ttirrika Ttarraka musika eskolako kideek goiza alaitu zuten.
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L
uzea egingo zaie kanpai-
na hautagaiei. Luzea,
eta animoei dagokio-
nez gora-beherez bete-
rikoa. Egunez egun kale-

an entzun eta ikusitakoaren ara-
bera, hautagai bakoitzak bere
aukerak goian ala behean ikusi-
ko ditu. Udal hauteskundeetan
herri mailako “sondeo” edo
aurreikuspenak norberak egiten
dituelako, aldartearen arabera
kasu gehienetan. Bat baino gehia-
go urduritzen has daiteke. Hau-
tagai berriek lortuko al dute
ordezkaritza? Ordezkari baka-
rra duenak eutsiko al dio aulkia-
ri? Eta alkatetzara nor iritsiko
da? Alegia, nork irabaziko du?

Irabazteak agintzea ziurtatuko
al die denei? Galderak ez dira
falta. Erantzuna, ordea, urrun da.
Maiatzaren 24a tokitan dago. 

“Buka dadila behingoz kan-
paina, ager daitezela emai-
tzak!”. Datozen hamabost egu-
nak irensteko makina asmatze-
ko gogoz izango dira andoain-
dar asko. Eta ez politikariak
bakarrik. Baita herritar asko
ere. Horien artean aldez aurre-
tik botoa nori eman erabakita
dutenek –botu emaile gehie-
nek–, edota politikarekin inte-
resa ez dutenek ere –askotxo,
gauza onerako–. Baina bada
boto kopuru bat aldakorra de-
na, eta hortxe egon daiteke 17
zinegotzi berriak aukeratzeko
koxka. Maiz boto gutxi batzuk
ordezkari bat gutxiagorekin
utzi dute alderdiren bat, beste
alderdi baten mesedetan. 

Hautagai politiko gehienek
azterketa aurretik izaten den
urduritasun sentsazio hori ber-
tsua dute. Zerbaitetan behin-
tzat bat egiten dute. Lurtarrak
dira, beraz. 

Estatu mailan politikaren oi-
narri klasikoak hankaz gora jar-
tzera doazela dirudienean, An-
doaingo Udal hauteskundeetan
alderdi nagusiek jarraikortasu-
naren aldeko apustua egin du-
te. Aurpegi berririk ez dago al-
katetza eskuratzeko hautagaien
artean. EH Bildu, PSE-EE, EAJ-
PNV eta PP lau alderdietako

hautagaiak agintaldi honetako
kargudunak dira. Udalgintza
zer den badakite, aurkariak
ezagun dituzte. Zaharrak berri.
Eta hori, ona edo txarra al da?
Ikuspegiaren arabera, beti be-
zala. Estrategiei erreparatuta,
kasu batzuetan hasitako ildoari
jarraipena eman nahi diote;
beste kasu batzuetan lehen le-
rroan jarri nahi izan dituzte da-
goeneko udalgintzan trebatu di-
ren hautagaiak.  

Ana Carrere alkatea da, Mai-
der Lainez sozialista oposizioko
buru aritu da, Marijose Izagirre
jeltzalea hainbat urtez zinegotzi
lanetan ibilitakoa da. Gauza be-
ra Asun Guerra popularraren
kasuan. Abantaila badute dato-
zen lau urteetarako, dagoeneko
elkar ezagun dutela. Eska die-
zaiegun –plenoetara joaten ga-
renok ondotxo dakigu– adosta-
sun maila handiagoa edozer de-
la aztergaia. Laurak emakume-
ak dira, dagoeneko irakurleren
bat ohartu da detaileaz, horre-
tan behintzat Andoaingoa ka-
sua eredugarria da.

Hauteskunde kanpainan sei-
kotea osatzera iritsi dira bi
hautagaitza berri: Irabazi An-
doain eta Ganemos Andoain.
Biak izenez eta izatez bikiak
direla esan daiteke. Kosta egi-
ten da egoera ulertzea. Haien
gertuko botuemaile askoren-
tzat nahasgarria gertatuko da.
Irabazi, Ganemos... Ez ote du-
te biek galdu behar!

ELKARRIZKETAK AIURRIN
Maiatzak 14, osteguna
Andoaingo hautagaiak.
Maiatzak 21, osteguna
Urnietako hautagaiak.
Maiatzak 24, igandea
Udal hauteskundeen jarraipen
berezia.

UDAL HAUTESKUNDEAK MAIATZAREN 24AN

Hamabost eguneko maratoia

JON ANDER UBEDA • ANDOAIN

Estatu mailan politika-
ren oinarri klasikoak han-
kaz gora jartzera doaze-
la dirudienean, Andoai-
nen alderdi nagusiek
jarraikortasunaren alde-
ko apustua egin dute

AURREKARIAK
Andoaingo bost ildo politiko nagu-
siak lehiatu direneko emaitzak:
1999 ekaina
EH 2.287 29,48% 5
PSE-EE  2.224 28,67% 5
EAJ-PNV 2.065 26,62% 5
PP  810 10,44% 2
IU-EB 265 3,42% 0

2011 maiatza
BILDU 2.500 33,6% 7
PSE-EE 2.062 27,71% 6
EAJ-PNV  1.363 18,32% 3
PP 561 7,54% 1
EB-B  369 4,96% 0
ARALAR 237 3,19% 0
Hamaikabat 203 2,73% 0



2015, maiatza

Penak etxean utzita, alaitasuna kalera



II  SANTAKRUTZAK 2015
2015eko maiatza

Z
umea plazan haurrek eman
zioten hasiera jaiari. Ikasle ba-
tzuk bertso zati batean gazte-
txo askoren asmoa laburbildu
zuten: “Festa gogoz zaudete,

hori da nabari. Paga asko eskatu aita ta
amari”.

Zubiaurre etxean, berriz, Pedro Mari
Sarasolak irakurri zuen pregoia, denda-
ri ohien izenean: “Aurten auzoko den-
dari erretiratuak gara pregoia botatze-
ko arduradunak. Mila esker antolatzai-
leei. Guretzat ohorea da, bereziki ber-
tan jaio eta bertan bizi garenontzat.
Balkoi honetatik bultzada eman nahi
diegu gure lekukoa hartu duten denda-
riei. Badakigu momentu txarrak direla
askorentzat, baita dendarientzat ere.
Animo eta aurrera; dendarik gabeko
auzoa, auzo iluna baita. 

Eskerrak eman nahi dizkiogu Udala-
ri, auzoko elkarteei, jaietan laguntzen
duzuen guztioi, eta bereziki, festak an-
tolatzen dituen jai batzordeari”. Omenaldia jaso zuten auzoko dendariak.

Eskarmentua dutenen animoak dendariei
“UTZI PENAK ETXEAN ETA ATERA ALAITASUNA KALERA. GORA SANTAKRUTZAK! GORA ANDOAIN!”, ESALDI HORI BOTA ZUTEN
JAIEN HASIERAKO HAURREN PREGOIAN. EGURALDIARENA BAINO AURREIKUSPEN HOBEA IZAN ZEN, ASKOZ HOBEA.

Bertsoak abestuz eta gaztetxoak animatu zituzten taula gainetik. Jaiei hasiera emateko eta txokolatadaz gozatzeko gogoz zeuden gazte gehienak.

Zumeatarra elkarteko danborradan emakumezko ugarik parte hartu zuen. Indarrez eta gogoz gainezka zeuden danborjoleak eta festazaleak.

Zumeatarra, indartsu jaien hasieran



Herri danborrada, aspaldiko jendetsuena

Aurreko urteetan baino partaidetza handiagoa izan zen herri danborradan. Adin ezberdinetako danbor joleak bildu ziren maiatzaren 1ean: haur, gazte eta helduak.

ANDOAIN • AIURRI IIIAiurri, eskualdeko nortasun hitzak

P
intxo oso berezia
aurkeztu zuten: txi-
piroia, berdela eta
ganbazko bola, ogi
japoniarrarekin re-

bozatuta, inguruan patata eta
tipula krema zituela. “Detaile
askoko pintxoa zen. Lan han-
dia eman zigun; eguerdiko or-
dubietan prestatzen hasi eta
zazpiak harte egon ginen.
Epaimahaiak hori baloratu
zuela uste dut”, dio Karmelek
ahoan irribarrea duela. 

Haizea sukaldaritza ikasten
ari da eta “erronka modura”
hartu zuen lehiaketan parte
hartzeko aukera: “Izugarri po-
zik dago eta, bera horrela iku-
sita, ni ere bai”. Basteroko Karmele Arruti, aurtengo “Kresala” pintxo irabazlearekin. Zorionak!

Txindoki: “Solomillo txikia”.

Migura: “Ezusteko bonboia”.

Tokitxo: “Txanpi txerriia”.

Urkiola: “Bakailao gazta”.

Irunberri: “Irunberri”. Hiru: “Itsas kutsu”.Txalaka: “Txalaka”.Xaxi Metro: “Xaxi”. Txitibar: “Txitibar”.

Traiñerum: “Boga-boga”. Zeru: “Loi”.Txuri Beltz: “Txuri”.Gaztelutxo: “Gaztelutxo”. Olajauna: “Tosta”.

Kresala pintxoa, aurtengo irabazlea
ORDU ASKOKO LANAK MEREZI IZAN DIE KARMELE ARRUTI ETA HAIZEA ANTONI, EPAIMAHAIAK IRABAZLE IZENDATU ZITUENETIK
POZARREN BAITAUDE. DETAILEZ BETERIKO PINTXOA IZATEA, HORIXE IZAN DAITEKE GARAIPENAREN GAKOETAKO BAT.



IV  SANTAKRUTZAK 2015
2015eko maiatza

B
astero lepo bete zen ordu eta
erdiz iraun zuen ikuskizunaz
gozatzeko; estilo askotariko
musika, dantza eta umorez-
ko antzerki esketxei esker

azkar batean igaro zen denbora. Ehun
eta berrogeita hamar lagunetik gora igo
ziren oholtzara. BBBko kideez gain, Ur-
kiko dantzariak eta tango dantzariak,
Azelain ballet taldea, Ingo al deu?,
Udal musika eskolako abesbatza gaztea
ete Alberto Agirre abesbatza, Soinuak
musika eskolako kideak, Olagain txis-
tulari banda, Gora Kale txiki txaranga,
elkarteetako danbor joleak, Maizorri
txalaparta eskola...

Marta Varela ETBko kazetariak eta
Alex Tello antzezleak aurkeztu zuten
emanaldia. Argentinatik heldu den
Kandi gaztearen eta Xaxi Metro taber-
nako Joxetxoren paperean sartuta,
egoki asko bideratu zuten jaialdiren
haria. Andoaingo errealitatearen ingu-
ruan etengabeko erreferentziak eta
txantxak egiteak, asko lagundu zuen

Baby Big Band jaialdi ikusgarria Basteron
ANDOAINGO KULTUR ERAGILEEZ INGURATUTA ETA ERARIK ALAIENEAN OSPATU ZUTEN BABY BIG BANDEKO KIDEEK BEREN
HAMARGARREN URTEURRENA. SAIOA GOGOANGARRIA IZAN ZEN.

Gora Kaletxiki txarangan gazteak sendo datoz. Argazkian Luxio Aranburu gazteez inguratuta. Maizorri txalaparta taldeko kideak Zumea plazan. Geroz eta gehiago dira, taldea handitzen ari da.

Olagain txistulari banda eta ikastolako ikasle ohiek osatutako taldea kalez kale aritu zen. Soinuak musika eskolako haur, gazte eta helduak beti bezain animoso aritu ziren kalejiran.

Musikariak jai giroaren gatza eta piperra

eginkizun horretan. Iazko azaroan
zendu zen Xabier Garmendia taldeko
kidea gogoan hartu zutenean, hura
izan zen jaialdiko unerik hunkigarrie-

na; alargunari eta bi alabei oroigarria
eskaini zieten, eta ikus-entzuleen txalo
zaparradarik sentituena entzun ahal
izan zen orduan. 

Garmendia taldeko kantaria izan zen
hasieratik. Ostiraleko emanaldiaren
bultzatzaileetakoa izan zen, gaixotasu-
nak eragotzi zion arte.



ANDOAIN • AIURRI VAiurri, eskualdeko nortasun hitzak

Batzokia elkartea, aurtengo irabazlea. Etxremeño elkartea, aurtengo txapeldun-ordea. Andoaindarra elkartea, hirugarrenak. Kotoi elkartea, iazko irabazlea.

Karrika elkartea. Ontza elkartea. Zumeatarra elkartea. Santakrutz Peña elkartea. Irunberri elkartea.

Batzokiko bakailaoa, aurtengo irabazlea
PARTE HARTZAILEEN ARTEAN GIRO EDERRA SORTU ZEN ETA SUKALDARIEN LANA IKUSTERA HERRIKIDE UGARI HURBILDU ZEN.
IRABAZLEEK POZEZ GAINEZKA HARTU ZUTEN ALBISTEA.

Santakrutz Peñaren danborrada

Danbor joleak Aitor Amutxastegirekin batera. Barrila jotzen duten kideak Bixente Zabala zuzendariarekin.

• Argazkiak, bideoak eta kronikak ikusgai  www.aiurri.eus webgunean
• Aiurri, eskualdeko nortasun hitzak
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Zozongo perkusio doinuen burrunba Kale Nagusian ozen entzuten zen. Irudiak argi erakusten duenez, perkusio kalejirak jendetza erakarri zuen.

Hamaika hitzordu lau egunetan zehar
ORAINDIK ERE ASKOTXO DIRA AURTENGO FESTAK GOGOAN DITUZTEN HERRITARRAK. AIURRIK EGUN HAUETAN ARGAZKI ETA
BIDEO BIDEZ JAIEN JARRAIPEN ZABALA EGIN DU. GEHIGARRI HONETAN ETA INTERNET SAREAN IKUSGAI DAUDE.

Erreka jaitsiera urtez urte berritzen den ohitura, Eguzki taldearen eskutik. Patinaia lasterketa euripean egin bazen ere, lehen esperientzia ondo samar irten zen.

Abesbatza taldea geroz eta handiagoa da. Kalez kale ibili ziren larunbat eguerdian. Larunbat arratsaldeko ezusteetakoa izan zen, ezkontza despedida ospatzera etorritako Lasarteko koadrila.



ANDOAIN • AIURRI VIIAiurri, eskualdeko nortasun hitzak

Basataloak taldeko kideak sagardoaren osagarri goxoa prestatzen aritu ziren. Sagardo lehiaketako saridunak: 1. Adunako Aburuza. 2. Urnietako Oianume. 3. Hernaniko Itxas-Buru.

La Jodedera taldeak dantzan jarri zituen Kale Nagusira hurbildutakoak. Kale Nagusiko auzo bazkaria. Mahaiak luzeran jarrita, dozenaka izan ziren bertan bazkaltzeko geratu zirenak.

Sardin jatea, auzoko dendarien eskutik. Dantzari txikien saioa Urki dantza taldearen eskutik.

Haur jolasak larunbat arratsaldean kale hezitzaileen eta La Salle Berrozpekoen eskutik. Arratsalde pasa polita egin zuten haur eta gaztetxoek, larunbatean.
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J
aiei amaiera dotorea eman
zioten elegante jantzitakoek,
igande arratsaldean egin zuten
kalejirarekin. Tradizio handi-
koa da Santa Krutz eguna, eta

horretan ere klasiko bilakatu nahiko lu-
kete dotore jantzitakoek. Giro ederrean
ibili ohi dira kalejiran. Hitzorduari eus-
ten bazaio eta geroz eta festazale gehia-
go bilduz gero, tradizio berria finkatzea
denbora kontua izan daiteke.

Santa Krutz eguneko ospakizun na-
gusiak Ikurriñaren jaitsierarekin hasi
ziren. Agintariek Udaletxetik Santa
Krutz elizarainoko ibilbidea egiten du-
te, txistulariek eta eskopeteroek lagun-
duta. Agintaldiko laugarrena izatean,
azken jaitsiera izan zen datozen astee-
tan agur esango duten hainbat zinego-
tzirentzat. 

Meza tarteko, aurretik eta ondoren
eskaintzen den ezpata dantzak ikusga-
rria izaten jarraitzen du. 

Igandean amaitu ziren jaiak, aurreko
urteetan baino eguraldi hobearekin.
Igande arratsaldean iritsi ziren euri tan-
tak, jaia amaitzear zenean. Dantzariak eta txistulariak Santa Krutz eguneko saioan.

Santa Krutz eguna, jaiei amaiera dotorea
IKURRIÑAREN JAITSIERA EDOTA EZPATA DANTZA AUZOTAR ETA HERRIKIDE ASKOREN BIHOTZERA IRISTEN DIREN EKITALDIAK
DIRA, SANTA KRUTZ EGUNEAN EGITEN DIRENAK. TRADIZIO BILAKATU DIRA. ELEGANTE EGUNA ERE BIDE HORRETAN DOA.

Udal agintarien ibilbidea, Goikoplazan hasi eta Santa Krutz elizaraino. Dantzariak agintariei begira, Zubiaurre etxean dantzariek eta Udal ordezkariek bat egiten duten

Txosna gunetik abiatu zen elegantez jantzitako kalejira. Dotore asko jantzita zeuden herritar asko, aspaldiko bizimodua gogora ekartzen duten jantziak soinean.
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Gaixotasunen
sorrera

J
akin, badakit, hautatu
dudan gaia ez dela hain
sinplea eta erraza. Gai-
xotasun asko daude,
oraindik, jakitunen azter-

ketetatik kanpo, nahiz eta osasun
arloan ere aurrerapauso asko eman
den. Gorputza eta, gizakia bera,
oso konplexua da, eta arlo asko
dira eta denak daude elkarren
artean loturik.  Ez gara soilik gor-
putz fisikoa; gogamena ere badu-
gu eta izpiritua ere bai, noski. Gaur
egun, zenbait gaixotasun geneti-
kari lotzen zaizkio, esan nahi bai-
ta, gurasoengandik jaso duguna
gerora garatuz doala. Gure arte-
an ohikoa da esatea minbizia, dia-
betesa, etab..., gaur nik pairatzen
ditudan gaixotasunak gure gura-
soek ere pairatu zituztela.

Gaixotasuna bere testuingu-
ruan kokatzerakoan, ordea, kon-
tuan hartu behar dela uste dut
gizakiok gorputza, gogamena
eta izpiritua ere bagarela. Izpiri-
tua esaterakoan ez dut esan nahi
mendeetan zehar Eliza katoliko-
ak berea egin duen izpiritu hitza
eta hortik sortu direnak: espiri-
tualitatea, haurdunaldi izpiritua-
lak etab... Gogamena litzateke
gaztelaniaz: mente. Non sortzen
diren gure pentsamenduak eta
izpiritua. Gizaki ororena den
zerbait hori, non kokatzen ditu-
gun gure sentimenduak, emozio-
ak, bizipenak. Ekialdean hiru
elementu horiek erabat elkarri
lotuak ikusten dituzte, eta hortik
batak bestearengan izan dezake-
en eragina. Beraz, gure gaixota-
sunek ere badute genetikatik
aparte beste sorrera edo iturbu-
ru mota bat, eta mendebaldean
ere gaur asko aipatzen da psiko-
logia arloan “psicosomatico” hi-
tza, esan nahi baita gure psike-
an, gure izpirituan sortzen diren
sentimendu, emozio, beldur, an-
tsietate, estres eta abarrek asko-
tan gure gorputz azalean isla-
tzen direla.

Kontua da, gaiari guztiz inte-
resgarria deritzodala gaurkota-
sun berezia duelako. Eta hor,
ustekabean eta harriduraz, ja-
kin dudan, berak aitortu baitu,
Joanmari Torrealdaik minbizia
duela, eta gaixotasuna atxilotua
izan zeneko torturekin lotzen
duela. Gogoan dugu, noski,
Euskaldunon Egunkaria
2003an itxi zuteneko gertaka-
ria, itxi eta atxilotuak izan zire-
nak nola tratatuak izan ziren
atxiloketaren unean eta ondo-
rengo egunetan. Berriro ere tor-
turak mahai gainean jarri ziren.
Atxilotuen artean Joanmari To-
rrealdai izan zen. Administrazio
Kontseiluko presidentea zen.
Hainbat libururen egilea, beti

FELIPE IZAGIRRE • URNIETA

ere kultur arlokoak eta 2007an
Euskaltzaindiaren euskaltzaina
izendatu zuten. Lehen esan du-
danez, torturak oso sonatuak
izan ziren. 2003an itxiarazi zu-
ten Euskaldunon Egunkaria eta
bide luze eta sufrikarioz beteta-
koa egin ondoren, 2010an ab-
solbitu zituzten.

Honen haritik, duela gutxi, eta
arazoa publikoa delako aipatzen
dut, Joanmari berak aitortu zuen
Baionan ospatu ziren torturari
buruzko jardunaldietan nola eta
zein tortura mota jasan zituen.
Eta, ondoren, irrati publikoan
elkarrizketa bat egin zioten eta
berak garbi esan zuen torturak
jasan eta gero psikiatra euskal-
dun batengana jo zuela, nolabait
bere barnean zeraman karga ho-
ri dena kudeatzeko asmotan eta
honek garbi esan ziola: orain bi-
zi dituzun emozio eta sentimen-
du horiek denek ondorio fisiko-
ak ekarriko dizkizu. Eta kazeta-
riaren galderari: Minbizia al du-
zu? Joanmarik zalantzarik gabe
“bai” erantzun zion. Joanmari
ezagutzen dut eta bai hori nire
barnean sentitu nuen.

Gertakari hori hasierako tes-
tuinguruarekin lotu nahi nuke.
Gure mundu emozionalak: es-
tresak, beldurrak, antsietateak
etabar luze batek gure osasune-
an eragina izan dezakeela eta ba-
duela. Somatizazioa ez dela ton-
tokeria bat, errealitatea baizik.
Gorputza, gogamena eta izpiri-
tua garela, eta hiru esparru edo
arlo horiek ongi kudeatzen ikasi
beharko dugula. Eta Joanmarik
berak esaten zuenez kanpora-
tzen jakin behar dugu nahiz eta
kosta egiten zaigun.

Dena den, Joanmariren kasua
aipatu eta aspalditik ezagutzen
dudanez, Aiurriren zutabe hone-
tatik besarkada beroa bidali nahi
nioke. Bere ausardia miresten
dut.

HIAZINTORI ZORIONAK
Ba, zorionak Hiazinto eta besar-
kada beroa. Urte askotan izan
gaituk elkarrekin Aiurriko zuta-
be idazleak. Ez beti pentsaera
berdinekoak, baina hori duk
aniztasunaren balioetariko bat.
Aurretik ere, biok urnietarrak
izanik, izan genizkian elkarrekin
jarduera berdinak. Eta ibilbide
desberdinak jorratu ondoren,
Aiurrin elkar topo egin genian.
Gaur bakarrik jarraitzen diat eta
askotan botatzen diat faltan bes-
teen iritzea, nirea nolabait kon-
trajartzeko. Baina, tira, idaztea
gustatzen zaidak eta ahal dudan
arte hor jarraituko diat nire eta
hire izenean Hiazinto. Zorio-
nak!

HITZ GURUTZATUAK

ERANTZUNAKHIEROGLIFIKOA

HITZ-GEZIDUNAK
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EZKER ESKUIN: 1. Tango. 2. Art. Ira. 3. Amu. Adats. 4. Makila. Eu. 5. A.
Eratu. T. 6. Io. Abuztu. 7. Aldia. Tea. 8. Pil. Sar. 9. Kausi.
GOITIK BEHERA: 1. Amaia. 2. Ama. OLP. 3. Truke. Dik. 4. At. Iraila. 5. N.
Alaba. U. 6. Gidatu. Ss. 7. Ora. Uztai. 8. Ate. Ter. 9. Sutua.
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EZKER ESKUIN: 1.- Jatorri argentinarra
duen dantza. 2.- Ardi, hitz elkartzeetan.
Bizkaieraz, iratzea, garoa. 3.- Arrantza tres-
na. Ile multzo. 4.- Zigorra. Europaren
laburdura. 5.- Bokala. Antolatu.
Kontsonantea. 6.- Jupiterren satelitea.
Zortzigarren hilabete. 7.- Garaia, aroa.
Infusio mota. 8.- Errepikatuz, irakiten ari
denean. Sartu aditzaren oina. 9.- Aurki.

GOITIK BEHERA: 1.- Emakume izena. 2.-
Sortu zintuena. Palestinaren Askapenerako
Erakundearen laburdura, gaztelaniaz. 3.-
Aldaketa. Toka, du. 4.- Kanpo. Bedera-tzi-
garren hilabetea. 5.- Kontsonantea.
Semearen arreba. Uranioaren ikur kimikoa.
6.- Bideratu. Kontsonante errepikatua. 7.-
Lehen, zakurra. Arku. 8.- Sarrera. Gironako
ibaia. 9.- Erabat haserre, herra bizian.
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Ikasgelako ikasle onenen izenak

Errenteria



KIROL ALBISTEAK

Herriarteko pilota partidak
ostiral honetan Arraten
ANDOAIN-ARRASATE
Maiatzak 8, ostirala.
20:30. Arrate pilotalekua.
Gipuzkoako herriarteko txapel-
keta asteburu honetan abiatuko
da Andoainen, Arrasateko  pi-
lotariak aurkari izanik. Etxeko-
ak dena emateko prest agertu
dira, are gehiago apirileko az-
ken igandean Berri txapelketan
Lemoa talde handia garaitu eta
gero. Zaletuek ondotxo dakite-
nez, babesa garrantzia handi-
koa da. Horregatik pilotariek
herrikideen babesa beharrezko
izango dute aurkari zaila gain-
ditu nahi badute. Andoainen
partida onak jokatu eta ahal de-
la abantaila handia lortzea hel-
buru izango dute. Itzuliko par-
tida Arrasaten jokatuko da hu-
rrengo asteburuan. Kadete, ju-
benil eta senior mailan jokatu-
ko dute, eskuz binaka.

Ostiral honetan pilotazaleek hitzordua dute Arrate pilotalekuan.

Iturzaeta memoriala

Judo erakustaldia jaietan

Aurreko urteetan bezala, maiatzean
hasi eta San Juan jaiak bitarte Joxe-
mari Iturzaeta kirolari handiaren ome-
nez bi txapelketa jokatuko dira. Bate-
tik, teniseko pilotarekin eta Sorabi-
llako pilotalekuan gizonezko zein
emakumezkoek jokatuko duten pala
txapelketa herrikoia. Bestetik, elite
mailako pala motzeko txapelketa.

Bi txapelketak datorren larunba-
tean, maiatzaren 9an hasi eta San
Juan jaien barruan izango dute amaie-
ra, ekainaren 19ko asteburuan.

Txapelketa herrikoia:
Maiatzak 9, larunbata
10:00etan eta 16:00etan hasita par-
tida ugari Sorabillan. Mutilak.

Maiatzak 10, igandea
18:00etan hasita partida ugari Sora-
billan. Neskak.

Pala motza:
Maiatzak 9, larunbata
18:00etan hasita pala motzeko bi par-
tida jokatuko dira Arraten.

KIROL ALBISTEAK...6 2015eko maiatzaren 6a, 439 zenbakia 

DATORREN ASTEBURUAN
PALAKO TALDEA MARTXAN
Palako jokamoldeetan berriz,
Andoaingo taldeak Oiartzungo
taldea aurkari izango du Gipuz-
koako herriartekoan. Lehiake-
tan final zortzirenetan abiatuko

dira, eta joaneko partidak
maiatzaren 17an jokatuko di-
tuzte Oiartzunen. Itzulerako
partidak berriz Arrate pilotale-
kuan izango dira.

Zorte on eskuz eta palako bi-
kote guztiei!

EKAINAREN 3AN URNIETAN
17:30. EGAPE IKASTOLAKO JOLASTOKI ESTALIAN.

SARRERAK SALGAI, AIURRIKO KIDEEN ESKUTIK:
MAIATZAK 13, ASTEAZKENA.  17:00-20:00. LEKAIO.
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KIROL ALBISTEAK

Ganbararen partida 
erabakiorra larunbat honetan

Txirrindulari probak jaietan
gaztetxoentzat

Zanpatuz taldearen irteera
berria MulliskoraGaraipen argia krosean

Gol festa preferente mailan

Adiskidetasun giroa nagusi izan
zen Bixente Huizi memorialean.
Lehen postuetan, ordea, garai-
pena lortzeko lehian aritu zi-
ren. Sagarzazuk garaipen argia
lortu zuen, Gomez bigarrenari
minutuko aldea ateraz. Honek
ere bere aldetik minutuko aldea
atera zion sailkapeneko hiruga-
rren eta lasterketako lehen an-
doaindar Rodriguezi.

Emakumezkoetan ere Behobi-
deren garaipena argia izan zen.
Etxezarreta bikain aritu zen.

Adiskidetasun giroa nagusitu zen lasterketan. Gaztetxoek ere helduekin batera aritzeko aukera izan zuten.

ERREGIONAL PREFERENTEA

Sailkapena. Gizonezkoak:
1. Ander Sagarzazu (Donostia) 31:30 
2. Raul Gomez (Lasarte) 32:28
3. Mikel Rodriguez (Andoain) 33:34
4. Patxi Urizar (Villabona) 33:37
5. Jose Antonio Gomez (Irun) 34:00
6. Raul Tejado (Lasarte) 34:04
7. Xabier Eskudero (Oiartzun) 34:13
8. Iker Iturralde (Donostia) 34:16
9. Javier Garcia Arnedo (Irun) 34:18
10. Garikoitz Arregi (Andoain) 34:38

Sailkapena. Emakumezkoak:
1. Klaudia Behobide (Hondarribi) 38:26
2. Leire Etxezarreta (Andoain) 39:48
3. Ana Gonzalez (Orereta) 42:23
4. Vanesa Pelaez (Andoain) 43:11
5. Arantxa Ruiz (Andoain) 43:41
6. Amaia Lacalle (Andoain) 45:34
7. Maialen Maiza (Hernani) 46:07
8. Ainara Leibar (Andoain) 46:24
9. Rosa Luena (Andoain) 46:43
10. Marce Vitoria (Ibarra) 46:57

XXXVII. SANTA KRUTZ KROS HERRIKOIA 

“Mulliskon hamaiketakoa etxeko txi-
kienekin”, horrela iragarri du Zanpa-
tuz taldeak irteera berria. Datorren
maiatzaren 23an irtengo dira Besa-
bitik, goizeko 09:00etan. Hilaren 18a
baino lehen izena eman beharra dago
Xauxar, Kantoi edo Ikasmin akademian.

3 euro ordaindu behar dira eta hamai-
ketakoa elkarteak berak eramango du
denentzat. Haur txikien kasuan, hau-
rrak arduradun batekin joan beharko
du. Izena ematean garbi utzi behar da
nor izango den haurraren arduradu-
na.

Ganbara SenM-Ordizia
Maiatzak 9, larunbata
19:15.Allurralde. Denboraldia amai-
tzen ari da eta saskibaloiko jokala-
riek igoera eskuratzeko aukera bikoi-
tza dute. Aukeran, hobe lehenenen-

go saiakeran eta zaletuen babesa ger-
tu dutela. Ordizia taldea lau puntu
baino gehiagogatik irabazi behar
dute, eta gainerako emaitzen zain
egon. Txarrenera Legazpin borroka-
tu beharko lukete igoera. Zorte on!

Andoaingo Txirrindulari Eskolak haur
eta gaztetxoei zuzenduriko lasterke-
tak antolatu zituen, ohi bezala San-
ta Krutz jaietan.
Alebin maila:
1. Iker iribar (Oriako-Limousin)
2. Dani Fursenko (Andoaingo)
3. Igor Barandiaran (Ampo)
5. Iker Atxaga (Andoaingo)
8. Ibai Omeñaka (Andoaingo)
10. Unai Galarza (Andoaingo)
11. Laiene Pikabea (Andoaingo)
16. Maddi Rodriguez (Andoaingo)
19. Iker Balbas (Andoaingo)

Infantil maila:
1. Jon Ansa (Oriako)
2. Ander Usandizaga (Oriako)
3. Iñaki Diaz (Oriako)

Jubenilak. Gipuzkoako klasikoa
Lazkao. Maiatzak 2. Sailkapena:
1. Pablo Alonso (Cantabria)
2. Unai Orbea (Euskadi)
3. Joan Bou (Valencia)
13. Ander Amonarriz (Andoaingo)
15. Jokin Alberdi (Andoaingo)
91. Koldo Velasco (Andoaingo)
94. Peio Manterola (Andoaingo)

28. jardunaldia
Hondarribi 0-5 Euskalduna
Urnieta 5-1 Lengokoak

29. jardunaldia, asteburuan:
Euskalduna-Mariño
Urnieta-Allerru

SAILKAPENA:
28. jardunaldia eta gero:

1. Orioko 65
2. Euskalduna 64
3. Baskonia 55
4. Urnieta 54

Orioko eta Euskalduna lehen
postuaren alde lehia estuan ari
dira. Atzetik, parez pare datoz
Baskonia eta Urnieta. Bi jardu-
naldiren faltan, Urnietak eta
Euskaldunak bosna gol sartu
zituzten. Jardunaldi hau ere
erabakiorra izango da. Bi tal-
deek etxean jokatuko dute.
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Zuzendaria:
Jon Ander Ubeda.
andoain@aiurri.com
Erredaktoreak:
Xabier Lasa, Izarne
Olano, Joxeba Lizeaga 
eta Jon Unanue.

Diseinua:
Maddi Trutxuelo eta 
Jon Ander Ubeda.
diseinua@aiurri.com
Publizitatea:
Fernanda Irazu.
publizitatea@aiurri.com

Zorion agurrak, merkatu
txikia:
diseinua@aiurri.com.
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Lege Gordailua: SS-1078/04.
ISSN: 1698-4870.
Tirada: 4.000 ale.

Kudeatzailea,
banaketa 
arduraduna:
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Ugartemendia.
idazkaritza@aiurri.com
Tel.: 943 300 732

Banatzaileak:
Mikel Arregi
(Andoain), Garazi
Usandizaga (Urnieta).
Inprimategia:
Zeroa Multimedia. 
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Laguntzaileak:

Aldizkari honek 
bi udalerri hauen
dirulaguntza jasotzen du:Ekoizlea: Eusko Jaurlaritza

Argitaratzailea: Egoitza Orokorra: 
Arantzibia plaza, 4/5-behea.  
20140, Andoain  
Tel.: 943 300 732
Faxa: 943 300 731 
@: andoain@aiurri.com
Webgunea: www.aiurri.com

Aiurri eskuragarri: 
Etxez etxeko harpidetza-siste-
ma. Andoainen urte osoko har-
pidetza-saria 35 eurokoa da.
Urnietan, 30 euro.
Ale batzuk eskuragarri kiosko
eta merkatalguneetan.

URNIETAKO UDALA

Agenda
MAIATZAREN 7TIK AURRERA • AGENDAN IRAGARTZEKO:  andoain@aiurri.com

Literatura
Andoain
“111 akademia” literatur

sariaren banaketa ekitaldia.
Mikel Peruarena idazleak
jasoko du saria.
19:30. Bastero.
Maiatzak 7, osteguna.

Musika
Andoain
Kalakan eta Oreka TX zuze-
nean arituko dira.
21:30. Bastero.
Maiatzak 8, ostirala.

Udalekuak
Urnieta
Eguzkitan Blai 2015 udako ai-
sialdiaz gozatzeko aukera:
2003-2011 jaiotakoak:
Uztailak 1-30, 
astelehenetik ostiralera. 
2003-2006 jaiotakoak:
Kirol Udalekuak, bi txanda: 
Ekainak 29-uztailak 10.
Uztailak 13-24.
Ordutegia, kasu guztietan:
10:00-13:00.
Izen-ematea: Bertan, maia-
tzaren 8a baino lehen.

Oharra: Biltzar argitaratzaileek ez dute beregain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien gaineko inolako erantzukizunik.

DATORREN AIURRI ASTEKARIA MAIATZAREN 8AN ARGITARATUKO DA

Zinema
Andoain, Bastero
“La dama de oro”.
Larunbata, 9: 19:30, 22:00.
Igandea, 10: 19:30.
Astelehena, 11: 19:30, 22:00.
“Shaun arditxoa: filma”.
Maiatzak 10 eta 11. 17:00.

Dantza
Andoain, Bastero
Andaluziaren ospakizuna

egun osoz luzatuko dute.
Egun osoko ospakizuna.
12:00 Meza.
13:30 Dantza saioa Nafa-

rroa plazan.
17:30 Dantza taldeak eta

abesbatzak Nafarroa
plazan.

Maiatzak 9, larunbata.

Matrikula
Andoain
Galardi haur eskola.
Maiatzaren 25etik aurrera.
Udal musika eskola, matriku-
lazio kanpaina:
Astelehenetik ostiralera.
10:00-13:00 / 16:30-19:30.
Maiatzaren 11etik 15era.

ZORION AGURRAK

MERKATU TXIKIA
• Maiatzaren 3an Xoxokako haur parkean argazki kamera ahaztu nuen.

Harremanetan jartzeko 615 747 760 telefonoan (Ainhoa).

Jeltzaleek Santa Krutz jaie-
tan kide batek jasandako
erasoa salatu dute: “Ando-
aingo EAJ-PNV gertakari
triste bat gaitzesteko beha-
rrean da. Izan ere, alderdiki-
de batek eraso politikoa ja-
san zuen pasa den astebu-
ruan. Jaietan gertatu zen;
gazte talde batek EAJ-PNV-
ko kidea iraindu, mehatxatu
eta jo zuen. Biktima lurrean

erorita gelditu zen jipoiaren
ondorioz. Hori dela eta, os-
pitalean artatu behar izan
zuten, eta erasotua izan den
gizonak salaketa jarri du ko-
misaldegian”.

Asteartean EAJk bozera-
maileen batzordea deitzea es-
katu zion alkateari. Honek ez
zion eskaerari bidea eman
eta jeltzaleek alkatearen jo-
kabidea gogor salatu dute.

EH Bilduk bilera sorta deitu
du: “Hauteskunde programa
herritarrekin batera osatu
dugu; orain hori konpartitu
eta haien iritziak jaso nahi
ditugu”. Lehen deialdiak:

Kultura, hezkuntza, euskara: 
Maiatzak 11, astelehena. 
19:00. Urigain.
Kirola: 
Maiatzak 13, asteazkena.
19:00. Urigain.

EAJ-PNVren salaketa

Herritarrekin solasean

ZORIONAK

Odile Igarri-
zek, 5 urte bete-
ko ditu maiatza-
ren 7an. Zorio-
nak eta muxu
handiak etxeko-
en partez.

ANDOAIN

ZORIONAK

Nahiak apirilaren 28an 11 urte bete
zituen eta Mikelek maiatzaren 6an
6 urte bete ditu. Zorionak eta muxu
bana etxeko guztien partez.

ANDOAIN

ZORIONAK 

Zorionak Uxue,
zorionak printze-
sita, maiatzaren
5an 8 urte bete
zen i t ue l a ko .
Muxu piloa zure-
tzat.

ANDOAIN

Deialdiak
Andoain
Leiçaur ikerketa lanaren oi-
narriak onartu dituzte.
Udaleko webgunean ikus
daitezke. Egitasmoak aur-
kezteko epea:
Maiatzak 15, ostirala.
Imsersok bidaietarako izena
emateko epea zabalik du,
ekainaren 5a arte. Gizarte
Zerbitzuetako sarreran inpri-
makiak eskuragarri daude.

Antzerkia
Urnieta
"La verdadera la historia de

Romeo y Julieta".
19:30. Sarobe.
Maiatzak 10, igandea.

Ibilaldia
Andoain
Mendeurrenaren harira,
Andoaingo historian zehar
eraiki izan diren eraikun-
tzetara bisita gidatuak.
Maiatzak 16-17. Doan.
Izen-ematea: 
Basteron eta Atarian maia-
tzaren 11tik 14ra.
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