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Urko Muñoz gogoan
asteburuan omenaldi hunkigarria egin 
zioten urko Muñoz berasategi 
urnietarrari, Mantaleko aterpean.  
35 urte besterik ez zituela, pasa den 
ekainaren 23an zendu zen. Haren 
heriotzak samina eragin zuen urnietan.

senideen eskertza-oharra 
"Lehenik eta behin eskerrak eman 
nahi dizkiegu urkoren elizkizunera 
bertaratu ziren guztiei. bertan ikusi 
ahal izan genuen urko pertsona 
maitatua zela, estimu handitan zuela 

Xabier Lasa urnieta
Babilonia hirigintza egitasmoa-
ren txostenari buruz iritzia 
azaltzeko agerraldia deitu zuen 
EH Bilduk, astelehen goizean. 
Alderdiaren izenean Ainara de 
Miguel eta Nekane Ubillos zi-
negotziak eta Mikel Izagirre 
alkate eta zinegotzi ohia aritu 
ziren. Nagusiki, Udal gobernua-
ren jokabidea salatzeko izan 
zen. Izagirreren hitzetan, “au-
rreko agintaldian nolabaiteko 
adostasuna topatu zen gairik 
gehienetan, aurrekontuak tar-
teko. Hori aitortu beharra dago. 
Baina orain, legealdi berriaren 
hasieran, guztiz kontrako jarre-
ra topatzen ari gara. Ez dakigu 
jarrera aldaketa horren zergatia 
zein den. Salagarria da jarrera 
aldaketa hori, batik bat Babilo-
nia proiektuaren inguruan. Ur-
nietako herriaren etorkizuna 
baldintzatuko duen proiektuaz 
ari gara, zeinak gizarte, ekono-
mia eta politika mailan eragin 
handia izango duen. Bertan 

eraikiko baitira DBHko ikaste-
txea, zahar egoitza, etxebizitzak, 
aparkalekuak…”. 

Ezkutukeria salatu zuten: 
“Proiektuaren txostena kajoi 
batean sei bat hilabetez gordeta 
eduki dute, eta eskatu arren ez 
digute txostena helarazi. Eta, 
orain, dena presaka egin nahi 

dute. Batzorde erabakitzailea 
baino 48 ordu lehenago doku-
mentazio guztiaren zati bat bai-
no ez ziguten helarazi; eta erre-
klamazioa egin ostean 199 orrial-
deko dokumentua utzi ziguten, 
gaztelania hutsean. 24 orduko 
epea eman ziguten guztiaren 
azterketa lana egiteko. Gainera, 

batzorde erabakitzailearen egu-
na iritsi zenean, ordu erdi lehe-
nago, teknikoarekin bilera egi-
teko deitu gintuzten. Orduan 
adierazi ziguten aldaketa txikiak 
egin zituztela, nahiz eta egia 
esan, aldaketa horiek ez hain 
txikiak izan”.

De Migelek adierazi zuenez, 
“24 orduko epea ez da horren-
besteko garrantzia duen proiek-
tu bat aztertzeko denbora nahi-
koa. Horrenbestez abstentziora 
jo genuen, arduraz jokatzeak ez 
zigulako beste irtenbiderik ema-
ten. Ez proiektuaren aurka gau-
delako, behar bezala aztertzeko 
denborarik ez digutelako eman 
baizik. Udalgintza seriotasunez 
egin behar dela iruditzen zaigu, 
eta horrexegatik geure harridu-
ra eta salaketa”. Mikel Pagola 
alkateak prentsan adierazitakoak 
hartu zituen gogoan: “politika 
transbertsala eginez denen ekar-
penak kontuan hartuko direla 
agindu zuen, baina guztiz bes-
telakoa egiten ari da. Egitasmoak 
berak bere 48. orrialdean adie-
razten du herritarren parte 
hartzea bermatu gabe ez dela 
erabakirik hartuko. Non dago 
parte hartze hori?”.

Udalak proiektuari oniritzia 
eman dio, EH Bilduren eta PSE-
EEren abstentzioarekin. 

Prozedura ez dago itxita. Hu-
rrengo urratsak hauexek dira: 
Gipuzkoako boletin ofizialean 
argitaratzea eta, ondoren, ale-
gazioak aurkezteko hogei egu-
neko epea zabaltzea.

Ubillos, De Miguel eta Izagirre Urnietako EH Bilduko kideak. aiurri

Babilonia egitasmoaren 
prozedurarekin haserre
urnietako eH bildu harrituta eta haserre agertu da eaJ-PnVk zuzentzen duen udal 
gobernu taldeak babilonia proiektuaren aurrean azken asteetan erakutsi duen jarrera 
dela medio: "urnietako herriaren etorkizuna baldintzatuko duen proiektuaz ari gara" 

urKOrENLaGuNaK

jende askok. esker mezu berezia 
helarazi nahi genieke urkoren lagun 
guztiei, bere ondoan egoteagatik, izan 
erietxean, kalean edo egunerokoan. 
Oso garrantzitsuak izan zarete bere 
osasun egoera hobetzeko!

Lagun ezin hobeak zaretela erakutsi 
diguzue, eta urkok zorte handia izan 

du zuek ondoan izan zaretelako. 
Hemendik aurrera badakigu nora joan, 
urko bisitatzeko. Mantaleko pago 
azpian egongo da gure zain, bere 
irribarrearekin gu denok zaintzen. Mila 
esker bihotz-bihotzez. 

idoia, txomin, Cris, irati eta 
andoni".

aiu 32ko Plan partzialari 
hasierako onarpena eman 
eta gero, hasi da 340 
etxebizitza eraikitzeko 
gauzatu beharreko bidea. 
Horietatik %55 babes 
ofizialekoak izango dira, 
%20 tasatuak eta %25 
berriz, libreak.

Bestalde, eremu 
horretan hainbat espazio 
dotazional izango dira, 
garrantzitsuenetarikoa 
udalak Eusko Jaurlaritzari 
lagako diona Egape 
ikastolako DBH-ko eraikina 
gauzatzeko. 

Garatuko dena eremu 
pribatu bat izanagatik, 
udala ahal duen guztia 
egiten ari da eremu 
horretako garapen 
urbanistikoa sustatzeko 
eta bultzatzeko, izan ere, 
bere nahia da ahalik eta 
azkarren hastea 
etxebizitzak eta Egapeko 
eraikina egiten. Horregatik 
Plan Partzialaren garapena 
bere gain hartu zuen. 

Plan Partziala 2018ko 
amaieran aurkeztu zitzaion 
Eusko Jaurlaritzari, eta 
ordudanik, ikusgai egon da 
bere ingurumen sailean 
interesa duen ororentzat. 
urrats hori ezinbestekoa 
zen, ondoren ingurumen 
txostena eskuratzeko. 

2019ko ekainaren 17an 
aldeko ingurumen txostena 
jaso ostean, eta udala eta 
batzordeak eratu eta gero, 
uztailaren 8an deitu zen 
batzordean informazioa 
aurkeztu zen, eta 
uztailaren 11n ostera, 
Gobernu batzarrean 
onespena eman zitzaion. 
Lau egun geroago 
argitaratu zen Gipuzkoako 
aldizkari Ofizialean, eta 
orain, alegazioak 
aurkezteko dauden hogei 
eguneko epearen barruan 
gaude. 

Oraindik bidea egin 
behar den arren, garapen 
urbanistikoa errealitate 
izateko pausoak ematen 
ari da udala.

Gobernu 
taldearen 
azalpenak
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Xabier Lasa andOain
Ohi denez, hileko bigarren as-
teartean, 13an, izango da hitzor-
dua, 18:30etik 20:30era. Andoain-
go odol emaileen taldeko kide 
den Joxe Mari Tolosak adierazi 
duenez, “opor garaietan ugaritu 
egiten dira istripuak, eta ospi-
taletan behar-beharrezkoa izaten 
dute odola".

Deialdi bikoitza luzatu du An-
doaingo taldeak, Tolosak zehaz-
tu duenez. “Batetik, urtean behin, 
bitan, hirutan edo lauetan odola 
ematea ohitura dutenei begira: 
badakigu hilabetea aldrebesa 
dela, baina egun horretan baldin 
eta herrian badaude, mesedez 
eskatzen diegu gogoan har deza-
tela hitzordua eta hurbil daite-
zela anbulatoriora. Bestalde, odol 
emaile ez direnei ere zabaldu 
nahi diegu mezua. Inoiz ez baita 
berandu. Horretarako, konstzien-
te izan behar gara gaizki dauden 
pertsona anonimoen bizitzak 
salbatu ditzakegula, hamabost 
bat minutu iraun dezakeen el-
kartasun keinu hori eginez”.

Egun, Andoainen hilero, bataz 
beste, 40 bat lagun agertzen dira 
odola ematera. 18-70 urte bitar-
teko edonor izan daiteke odol 
emaile, mediku baten esku jarri 
eta haren oniritzia jaso ostean. 
“Jakina, urteen poderioz, bajak 
sortzen dira, 70 urtera iritsi 

direnekin, gaixotasun bat dau-
katenekin, edo eta, medikatzea 
egokitu zaienekin. Odol emaile 
berriak behar dira, horien tokia 
betetzeko gutxienez”.

Tolosa penatuta dago, azken 
urtetan jaisten ari delako emai-
leen kopurua. “Orain aurretik 
lau bost laguneko kuadrilla eto-
rri zaigu aurreneko aldiz, eta 
poza ematen digu horrek. Baina 
kosta egiten da gazteen belaunal-
di berriak gerturatzea. Beti-beti-
ko emaileak fidelak izaten dira, 
buruan sartuta daukate anbula-
toriora urtean bi edo hirutan 

azaltzearen ohitura, eta horiei 
esker mantentzen da kopurua”.

Jaitsiera hori ez dela Andoain-
goa bakarrik, orokorra dela 
aitortu du Tolosak. "Ez daukagu 
erraza nondik jo, zer nolako 
kanpainak egin, iraultzeko joe-
ra hori. Jendearen kontzientzia 
nola zirikatu, hori izan liteke 
bidea beharbada. Esatera bate-
ra, orain aurretik, prentsako 
erreportaje batean kirofanotik 
irtendako pertsona batzuk ager-
tzen ziren, nor bere kasuari 
buruzko xehetasunak emanez: 
bati bihotza, bigarrenari birikak 

eta hirugarrenari giltzurrunak 
aldatu zizkieten. Pozez zoratzen 
zeuden. Iraun bizitzeko ezinbes-
tekoa izan zuten, besteak beste, 
anonimoren batek emandako 
odola, eta datu hori nabarmen-
du beharko genuke”.

Odola emateko ez ezik, hile-
roko martxa antolatzeko ere 
zailtasunak dauzkate Andoainen. 
Egun, bederatzi lagunek osatzen 
dute Andoaingo odol emaileen 
talde eragilea. Lanak txandaka 
hartzen dituzte. “Ez da eginkizun 
handia, baina konstantzia behar 
da. Konpromisua eskatzen du 
gure aldetik, hilabetean behin 
ardurak hartzeko. Zoritxarrez, 
zeregin horretan ere ez da erre-
lebo handiegirik sumatzen. Au-
rreko batean eskualdeko bilera 
eduki genuen, eta herrietako 
ordezkari guztien artean neu 
nintzen gazteena. Egin kontu!”.

Andoaingo odol emaileen taldeko lau kide uztailaren 9ko hitzorduan,  
Andoni Arribillaga, Antonio Garrido, Joxe Mari Tolosa eta Ramon Iriarte. aiurri

Abuztuan ere Andoainen 
odola emateko aukera
Opor giroan bizi arren, odola ematearen hitzorduak ez du etenik. era horretan, abuztuan 
ere anbulatorioak ateak irekita egongo dira odol emaileentzat. talde antolatzailearen 
esanetan, “ospitaletan inoiz baino odol gehiago behar izaten da abuztuan”

Ainhoa Gil andOain
Saroi Jauregi Gipuzkoako Ber-
tsozale Elkarteko lehendakariak  
Pili Legarra Asteasuko alkateak 
eta Maria Jose Telleria Gipuz-
koako Foru Aldundiko Kultura 
zuzendariak Asteasun egin zuten 
txapelketaren aurkezpena. Jau-
regik eman zituen xehetasunak: 
"2019ko Gipuzkoako Bertsolari 
Txapelketa irailaren 14an hasi-
ko da Oñatin, eta abenduaren 
14an amaituko da Donostian, 
Illunben. Hiru hilabeteko epean 
16 saio jokatuko dira; zazpi final-
zortziren, bost final-laurden, 
hiru final-aurreko eta abendua-
ren 14ko finala. Guztira 48 ber-
tsolarik hartuko dute parte 
aurtengo txapelketan; batetik, 
34 udaberrian jokatutako Gipuz-
koa bertsotan sailkapen fasetik 
eta beste 14 bertsolari duela lau 
urteko txapelketan gutxienez 
final-aurrekoetara iritsi zirenak". 
Datuak aipatzen hasita, bertso-
lariez gain, 16 epaile izango dira 
txapelketan eta 15 gai-jartzaile.

Irailaren 2an jarriko dituzte 
salgai txapelketako saio guztie-
tarako sarrerak bertsoa.eus 
webgunean. 

Txapelketaren jarraipena ber-
tsozale.eus gunearen atal bere-
zian eta bertsoa.eus gunean egin 
ahal izango da.

Gipuzkoako 
Bertsolari 
Txapelketaren 
aurkezpena
irailaren 14an hasiko da 
txapelketa eta abenduaren 
14an jokatuko da finala, 
donostiako illunben

andoainen eta urnietan 
odola emateko ez da 
etenaldirik izango.
Andoain
• abuztuak 13, asteartea

18:30-20:30.
anbulatorioa.

• irailak 10, asteartea.
18:30-20:30.
anbulatorioa.

Urnieta
• uztailak 22, astelehena

18:30-20:30.
Denda berri.
anbulatorio zaharra.

• irailak 13, ostirala.
18:30-20:30.
Denda berri,
anbulatorio zaharra.

odol ematea 
udan
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Jon Ander Ubeda andOain
Ostiralean hasi eta igandera bi-
tarte atsedenik ez da izan anto-
latzaile taldearentzat. Ekitaldi 
bakoitzarentzat auzotar gehia-
goren premia behar izan zuten, 
eta unean uneko laguntza horri 
esker egitarau osoa aurrera era-
matea lortu zen. Atzean geratu 
ziren aurreko asteetako estua-
sunak. Ezin da ahaztu edo alde 
batera utzi, baina festazaleen 
erantzuna hain ona izan denean 
antolatzaileen karga askoz ari-
nagoa izan ohi da. Nekea hobeto 
eramaten da, jaiek zentzua ba-

dutela argi baitago. Ostiralean 
hasi eta igandera bitarte auzo-
tarrek eta herrikideek erruz 

parte hartu zuten. Adibideak 
ugari dira: Txokolate jatea, sa-
gardo dastaketa, puzgarriak, 
marrazki lehiaketa, play-back 
saioa... Danborradaren parte 
hartzea ikusita, auzotar senti-
mendua indartsu dagoela ikusi 
zen. Hori dela eta, Ainhoa del 
Amo auzotarra pozarren zegoen: 
"Auzotar askok hartu zuen par-
te, adin guztietakoak, gainera. 
Afarian eta danborradan zehar 
oso giro polita sortu zen".

Jaien antolakuntzan erreleboa 
bermatzea, horixe da auzoetako 
batzorde askoren erronka.

Asteburu ederra 
Karrika auzoan
karrikako jai batzordeko kideen sentsazioa horrela laburbil daiteke, jaiak parte hartze eta 
eguraldi bikainarekin igaro baitira. egitaraua aurrera eramateko zailtasunak alde batera 
utzita, auzotarrek eta herrikideek karrikakoen deiari erantzun bikaina eman diete Udako puzgarri aproposa, igerileku modukoa. aiurri

Igande eguerdiko marrazki lehiaketara haur eta gazte asko hurbildu zen. aiurri

Ainhoa del Amo auzotarra. aiurri

Larunbat eguerdiko sagardo dastaketara eta haur jolasetara dozenaka auzotar eta herrikide hurbildu zen. aiurri
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olatz lasa amasa-villabona
Uztailaren 24an lehertuko dira 
Santioak Villabonan. Txupina-
zoa botatzearen ardura Anizta-
sunean Lagun boluntario tal-
dearena da. Helburua beren lana 
herrian ezagun egitea da, eta 
ahal dela herritarrak ere ani-
matzea boluntario gisa atzerri-
tik etorritako ikasleei errefortzu 
klaseak ematera. Beren lana 
gertuagotik ezagutzeko ondo-
rengo idatzia prestatu dute:

aukerez beteriko eskola
Eskolak mundu txikiak dira eta 
ordu batzuetan zehar errealita-
te ugari barnebiltzen dituzten 
elkarbizitzarako espazioak dira. 
Ikasle bakoitzak kultura bat edo 
gehiago du/ditu atzean, hizkun-
tza bat edo gehiago, munduari 
begiratzeko ikuspegi ezberdinak, 
bizimodu anitzak, egoera eta 
iragan ezberdinak... Kolore asko 
dago ikastetxe guztietan, per-
tsona adina kolore seguruenik, 
baina Fleming Herri Eskola 
bereziki da koloretsua. 

20 jatorri baino gehiago, hain-
bat erlijiotako ikasleak eta egoe-
ra sozioekonomiko ezberdinak 
dituzten haurrek ikasten dute 
gure eskolan: algeriarrek, nige-
riarrek, senegaldarrek, sahara-
rrek, brasildarrek, nikaragua-
rrek, marokiarrek, hondurasta-
rrek... Arrazoi ezberdinengatik 
utzi zituzten atzean herriok eta 
egun euskal herritarrak dira. 
Haur askok, neurri handi batean, 
gure eskola hartu dute lurrare-
kiko lotugune. Euskal Herria 
anitza da, eta Flemig Herri Es-
kola da horren isla, bai jolasto-
kian eta bai geletan gertatzen 
dena ere.

Denboran atzerago hasi zen 
dena, Flemingo eta Erniobeako 
Guraso Elkarteek egin zuten 

proposamena, eta hainbat he-
rritarrek onartu. Badira zortzi 
urte beharrezko arreta eta hez-
kuntza-errefortzuak behar di-
tuzten haurrekin lanean hasi 
ginela. Hori dela eta, 16-18 bo-
luntario inguru gaude haurrei 
ahalik eta hezkuntzarik onena 
emateko helburuz, eta gainera, 
euskaraz.

Erronka handia izan da, ez-
berdina. Hasiera guztietan 
bezala ez da erraza izan; baina 
guztiok berdina diogu: prozesu 
guztia esperientzia oso positi-
boa bilakatu da. Argi daukagu 
etorkizuneko gizartea eskolatik 
hasten dela, eta gakoa aukera 
berdintasuna bermatu behar 
duen eskola publikoan dagoe-
la.

Aniztasunean Lagun taldeko 
boluntariook Fleming Herri 
Eskolako geletan erakusten dugu, 
astean behin, gozo egon daite-
keela elkarrekin hezkuntza eta 
euskara ardatz dituen proiektu 
amankomunean. Horrela, bo-
luntarioen laguntza taldeak, 
gizarteak ezartzen dituen ber-
dintasun ezari aurre egin eta 
zailtasunen gainetik emaitza 
akademikoak hobetzea eta eus-
kara erakustea ditugu erronka 
nagusiak. Lan inklusiboa eta 
berritzailea egiten duen eta gi-
zartera egokitutako abangoar-
diako eskola sortzen ari gara 
Amasa-Villabonan. Eta elkarbi-
zitza koloretsua, berriz, gure 
arteko altxorra.

Badira gurekin batera proiek-
tuari forma ematen dioten ak-
tore garrantzitsuak, programa-
ren protagonista nagusiak. 
Egunero euskaraz ikasi eta 
euskararen erabilera indartzen 
ari diren haurrak: buruketak 
euskaraz eginez, liburuak eus-
karaz irakurriz, euskaraz zen-
batuz eta euskaraz mintzatuz. 
Bejondeizuela!

Aniztasuna eta euskara dira 
gure eguneroko errezetaren osa-
gaiak; elkarbizitza bultzatuz 
maitasun dosi handiekin ikasiz 
eta irakatsiz, aukerez beteriko 
eskola sortuz Amasa-Villabonan.

Ondo pasa jaietan! 
Gora Santioak!
Eta gora erroskila!

txupinazo koloretsua
aniztasunean lagun izeneko boluntario taldeak jaurtiko du aurtengoan txupinazoa. 
Euskal Herrira etorri diren haurrei hezkuntza-errefortzuko klaseak ematen dizkiete

Aniztasunean Lagun boluntario taldea Errebote plazan. AniztAsuneAn lAgun

"euskal herria 
anitza da, eta 
Fleming herri 
eskola da horren 
isla"

"gakoa aukera 
berdintasuna 
bermatu behar 
duen eskola 
publikoan dago"

Aniztasunean lagun taldean 
16-18 boluntario inguruk 
egiten du lan musu-truk 
jatorri ezberdinetako gazteei 
eskola errefortzuko klaseak 
ematen. Fleming Herri 
eskolako eta erniobeako 
lehen Hezkuntzako ikasleak 
dira gazte horiek; 30 inguru. 

Aniztasunean lagun 
boluntario taldetik adierazi 
dutenez, "boluntarioen 
beharra dugu. ezin izan 
ditugu ikasle guztiak hartu, 
gauden boluntarioekin ez 
garelako ikasle gehiago 
hartzera iristen".

ikasle kopurua handitzen 
doa eta taldetik herritarrak 
klaseak ematera animatu 
nahi dituzte. "ez da 
profesioz irakasle izan 
beharrik; euskara jakitea, 
gogoa eta kultur jakituria 
apur bat duen edonor izan 
daiteke irakasle gure 
taldean". 

eskolan bidaltzen 
dizkieten lanez gain, 
irakurri ere egiten dute, 
baita karta-jokoetan jolastu 
ere, horrela matematikak 
praktikatzeko.

ikasleak errefortzu 
klaseetara oso gustura 
etortzen direla adierazi 
dute, eta "sekulako 
besarkadak eta musuak" 
banatzen dizkietela klasean 
nahiz kalean topatzen 
direnean.

irakastera 
animatzeko 
deia
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olatz lasa amasa-villabona
nondik dator Hazparneren aurka 
jokatzearen ohitura?
Iñaki Otaegi: 1930. urtean Teo-
doro Hernandorenak Villabona 
eta Hazparne herrien arteko 
partida antolatu zuen desafio 
gisa. 1931. urtean ospatu zen 
lehendabizikoa, eta geroztik 90 
urteko jarraipena eduki du. 
Herriak errebotearekiko duen za-
letasuna galdu al da? 
Karlos Sorondo: Egun kirol au-
kera gehiago dago. Orain dela 
hamar urte Oiartzun batu zen 
errebotera, lehendik Villabona 
eta Zubieta soilik geuden. Ipa-
rraldean ere jaitsi egin da erre-
botearekiko zaletasuna. Jende 
gehien finaletara hurbiltzen da.

I. O.: Nabamen galdu da, bai 
taldetan bai kopurutan. Villa-

bonan 1975ean ospatu zen erre-
boteko txapelketan bost taldek 
hartu zuten parte, gutxienez 25 
pertsonek. Egun talde bakarra 
dugu, seniorra. Garai hartan 
Gipuzkoa mailan 18-20 taldek 
jokatzen zuen; egun, berriz, hi-
ruk baino ez. Horrek erakusten 
du ez dela Villabonaren kasua 
bakarrik, orokorrean, kirolak 
berak galdu du, baita iparraldean 
ere.

Horrenbeste talde ez egotean, 
Villabonako taldearen errendi-
mendua jaitsi egin da atzera 
begiratzen badugu. Euskal Herri 
mailan puntista profesional 
gehien eman dituen herria da 
Villabona. Talde eta konpetentzi 
gehiago zegoen lehen, maila ere 
handia zen eta txapel gehiago 
zeuden.

Villabonak irabazi duen azken txa-
pela zerorrek lortu zenuen, karlos… 
K. S.: Enrique Abril Txapelketan 
izan zen, 1971n. Villabonatik 
autobusak antolatu ziren Zubie-
tara joateko final hori ikustera. 
Zoritxarrez geroztik ez dugu 
txapelketarik irabazi. 
Plaza eraberritu berri da. Zer iru-
ditzen zaizue?
I. O.: Berritu da eta oso ondo 
geratu da. Lurra lehenago lehor-
tzen da, jokatzeko oso ondo dago. 
Gustura gaude. Denboraldiaren 
hasiera harrapatu ziguten lanek, 
baina ezin gara kexatu.

Arkitektoa eta beste langileak 
Behar Zanako kide garenokin 
bildu zirenean adierazi ziguten 
plazak aparkaleku edo jolasleku 
itxura gehiago zuela, ez zuela 
Errebote plaza ematen. Errebo-

teko plazetan dauden detaileak 
ipini dira, hala nola baldosak 
izkinetan eta erdian, erreboteko 
marrak baldosekin markatu dira 
eta ez pinturaz, iluminazio ez-
berdinak jarri dira, udaletxe 
azpiko erakusketa jarri da…

K. S.: 137 urte daramatzagu 
plaza horretan jokatzen, eta nik 
uste dut Erreboterako berezia 
den plaza behar genuela, jendea 
plazan lasai eser dadin errebo-
te partidak ikustera eta goza-
tzera.

90. villabona-hazparne

2017ko argazkia, Villabona-Hazparne errebote partida. Aiurri

iÑaki otaEGi Eta kaRLos soRonDo ERREmonTisTa ETa ERREmonTisTa oHia
Uztailaren 31n jokatuko da villabonaren eta Hazparneren arteko 90. norgehiagoka. 
otaegik eta sorondok erreboteak villabonan duen garrantziaz hitz egin dute
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uztailak 24
asteazkena 
santio bezpera

16:00 gaztetxoen futbitoko finala, 
errebote plazan.

16:00 Frontenisa Behar zanaren 
eskutik, Olaederrako 
pilotalekuan.

17:00 eskuz binaka herrikoia  
Behar zanaren eskutik, 
Olaederrako pilotalekuan.

18:00 txupinazoa Aniztasunean 
lagun taldearen eskutik, 
iraunkorra txarangak alaituta.

18:15 Buruhandi, ipotx eta 
erraldoien kalejira, Jeronimo 
dultzaina taldeak alaituta.

19:30 Helduen futbitoko finala, 
errebote plazan.

21:30 Herri-afaria, errebote plazan. 
eguraldi txarrarekin 
txermingo ikastolan.

00:00 Danborrada, iraunkorrak 
txarangak alaituta Onddo 
gazte Asanbladaren eskutik.

01:00 Bide batez taldea, errebote 
plazan.

01:00 40 urtetik gorakoentzako DJ 
emanaldia, txistulari plazan.

uztailak 25
osteguna 
santio eguna

09:00 Diana, loatzoko txistu 
taldearen eskutik.

10:30 Korporazioaren bisita 
santiago egoitzara.

10:30 Herri krosa haurrentzat, 
Altzin plazatik abiatuta.

11:00 Herri krosa helduentzat.

12:00 soka-dantza Oinkariren 
eskutik, errebote plazan.

12:45 sari banaketa: Atari Bizi 
lehiaketa eta jai egitarauaren 
azala, errebote plazan. 

13:00 eresargi txiki abesbatzaren 
kontzertua, Berdura plazan.

17:00 Buruhandi, ipotx eta 
erraldoien kalejira.

18:00 sokamuturra, errebote 
plazan.

19:30 rock emanaldi ibiltaria 
Berdura plazatik abiatuta.

22:00 Oinkari dantza eskolaren 
"Ametsen mundua" 
ikuskizuna, Olaederran.

00:30  laiotz, errebote plazan.

uztailak 26
ostirala 
santa ana eta  
gazte eguna

09:00 Diana, Jeronimo dultzaina 
taldeak alaituta.

11:00 Patata tortilla lehiaketa 
11-17 urtekoentzat, 
txermingo ikastolan.

11:30 "ezkontza-50. urteurrena" 
konpartsa, eliza ataritik.

14:30 gazteen bazkaria, Onddo 
plazan.

14:30 "ezkontza-50. urteurrena" 
konpartsaren bazkaria, Ama 
lurra plazan.

16:00 Bola tiraldia haurrentzat.

17:00 Haur parkea, Arroan.

17:30 gazteen poteo-kalejira 
Orkestra nazionalarekin, 
errebote plazatik abiatuta.

18:00 "ezkontza-50. urteurrena" 
konpartsaren kalejira, Ama 
lurra plazatik abiatuta.

20:00 eresargi abesbatzaren eta 
Oskarbi musika taldearen 
emanaldia, gurea antzokian. 

00:00 rock kontzertua: Bad sound 
eta McOnak taldeak, 
errebote plazan.  

uztailak 27
larunbata 
erromeri eguna

09:00 Plater tiraketa, Atxutu-
Mandoegi zelaian.

10:00 Xake jokoa helduentzat, 
txistulari plazan.

11:00 Marrazki lehiaketa 
haurrentzat, Berdura plazan.

11:30 santiotan Kantari kantujira, 
Bearzana pilotalekutik 
abiatuta.

16:30 Xake jokoa haurrentzat, 
txistulari plazan.

17:00 Kalejira lizartzako isk&Bila 
txarangaren eskutik.

18:00 sagardo eta pintxo 
dastaketa, errebote plazan.

18:15 santiotan Kantari kantujira, 
Ama lurra plazatik abiatuta.

19:00 Agurtzane eta ion elustondo 
trikitilariak, Berdura plazan.

22:30 Bertsolariak txermingo 
ikastolan: Alaia Martin, Amets 
Arzallus, Andoni egaña, Haritz 
Mujika, Maialen lujanbio eta 
Miren Artetxe. gai-jartzailea: 
Amaia Agirre.

00:00 gari eta iñaki trikitilariak, 
Berdura plazan.

02:00 larrain dantza herrikoia 
Hernaniko dultzaineroekin, 
Berdura plazan. 

02:30 Malkogarriyak erromeria, 
errebote plazan. 

uztailak 28
igandea

09:00 Diana, loatzoko txistu 
taldearen eskutik.

10:00 Viii. eskulangintza azoka, 
Malkar plazan.

11:00 Artisau azoka txikia, Berdura 
plazan.

11:30 Buruhandi, ipotx eta 
erraldoien kalejira.

12:30 Pick a Bear musikariaren 
emanaldia, Berdura plazan.

Santioak 2019  
egitaraua

"Santiotan Kantari kantujira" Erromeri egunean, Berdura plazan. Aiurri



jaiak      5AIURRI   2019-07-19 amasa-villabona santioak'19      5AIURRI  2019-07-19

13:00 Andoaingo gora Kaletxiki 
bandaren emanaldia, 
txistulari plazan.

16:00 Bola tiraldia helduentzat.

16:30 Pala emakumezkoak binaka, 
paleta goma binaka eta 
eskuzko nagusien santio 
txapelketa, Bearzanan.

19:30 txekor jatea eta sagardo 
dastaketa, txerminen. 

uztailak 29
astelehena 
jubilatuen eta  
kirolarien eguna

10:00 toka txapelketa, Olaederra 
kiroldegiaren ondoan. 

10:00 emakumeen gosari 
intelektuala, Malkar plazan.

11:00 Jubilatuen eskulanen eta 
margoen erakusketa, 
Berdura plazan.

14:00 Jubilatuen bazkaria, 
txermigo ikastolan. 

16:15 zumba klase herrikoia, 
txistulari plazan. 

18:00 Cycling mini-maratoia, 
txistulari plazan. eguraldi 
txarrarekin, Olaederran. 

uztailak 30
asteartea 
kuadrillen eguna

14:30 Kuadrillen bazkaria, 
etxeondoko parkean.

17:00 Kuadrillen kalejira, 
incansables txarangak 
alaituta.

20:00 Dantzaldia laket erromeria 
taldearen eskutik, errebote 
plazan.

21:30 Kafe eta likore dastaketa 
jubilatuentzat, jubilatu 
etxean.

00:00 zezen suzkoa, errebote 
plazan.

00:30 laket erromeria taldea, 
errebote plazan.

uztailak 31
asteazkena 
san inazio eguna

09:00 Diana, Jeronimoren eskutik.

10:30 ur parkea, Malkar plazan.

10:30 Ongietorria Hazparneko 
pilotariei. Ondoren, 
gaztetxoen joko-garbi partida.

11:15 Buruhandi, ipotx eta 
erraldoien kalejira.

11:30 errebote partida: Villabona-
Hazparne.

13:00 "reunión Big Band" 
Jazzaldiko kontzertua, 
txistulari plazan.

17:30 sokamuturra.

20:00 remiren X. urteurreneko 
omenaldia, errebote plazan.

20:30 "zo-zongo", errebote 
plazatik abiatuta.

23:00 santioak iruditan.

Onddo Gazte Asanbladako kideak Gaztetxeko atarian. Aiurri

uztailaren 24an, txupinazo nagusiaren ostean, jaurtiko dute Onddo 
gazte Asanbladako kideek beren txupinazoa Onddo plazan, 
18:15ean. Ondoren, elektrotxaranga arduratuko da giroa alaitzeaz, 
eta gauerdian danborrada izango da. Onddoko kideek azaldu 
dutenez, "urtetan danborradan parte hartu duten herritarrak 
danborradan parte hartzera animatu nahi ditugu, jende gaztea 
soilik egon ez dadin. ea aurtengoan lortzen dugun".

gazte eguna uztailaren 26an ospatuko da, eta aurtengo gaia 
"natura" izango da. Jaietan zehar kontzertuak egongo dira 
gaztetxean, hala nola ingo al deu?, egurra ta Kitto, little Martin 
selektah, Patxuko nice, starlus...

onddo Gazte asanblada 
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olatz lasa amasa-villabona
1969. urteko uztailaren 26a zen. 
Villabonako 16-18 urte inguruko 
mutil kuadrilla batek 'Ezkontza' 
izeneko konpartsa atera zuen 
kalera, sekretupean eta jai egi-
tarautik kanpo. Kuadrilla hark 
azaldu duenez, "festarako gogoa 
eta nahia genituen, eta gazte 
gisa, transgresio puntua eman 
nahi genuen konpartsarekin".  
Kontxita Uranga eta Joxepi 
Arregi jostunen laguntza jaso 
zuten  konpartsa aurrera atera-

tzeko. Eduki zuen arrakastare-
kin, Villabonako Udalak berri-
ro ere errepikatzeko eskatu zien, 
eta horrela uztailaren 30ean 
atera zuten konpartsa berriro 
kalera, "eta ordainean Udalak 
afaria ordaindu zigun".

Egun handia izaten zen Villa-
bonan Santa Ana eguna. "Villa-
bonatik kanpo bizi ziren bikote 
ezkonduak etortzen ziren baz-
karira, txarangara... Egun oso 
garrantzitsua izaten zen, eta 
horrela izaten jarraitu zuen urte 

askotan". Egun kuadrillen egu-
nak Santa Ana egunak baino 
indar handiagoa hartu duela 
gehitu dute.

25. urteurrena
Handik 25 urtera, 1995eko uz-
tailaren 26an, bi pertsonaia be-
rri batu zituzten konpartsara, 
hala nola apaiza eta aguazila. 
Hasierako aldi hartan konpartsa 
osatuagoa nahi zuten, baina "ez 
zen posible", frankismo garaia 
baitzen nagusi. Egitarauaren 

barruan sartu zuten konpartsa, 
eta txaranga, bazkaria eta afaria 
ere egin zituzten.

50. urteurrena
Mende erdia geroago, mutil gaz-
te kuadrilla hura elkartu da 'Ez-
kontza' konpartsa antolatzeko. Bi 
lagun ez dira egongo. Kotte Es-
naola, zendu egin baitzen, eta 
Emilio Salaberria espetxean da-
goelako. "Beste batzuk Villabo-
natik kanpo bizi dira, baina San-
ta Ana egunean bertan izango 
ditugu konpartsan parte hartzeko".

Konpartsak hasieran zuen 
estilo bera mantendu nahi dute. 
Hori dela eta, jantziak asko zain-

du dituzte, garai hartakoen an-
tzekoak izateko. "Haurraren 
jantzia orain dela 25 urtekoaren 
berdina alokatu dugu. Guztiak 
prest ditugu". Beren poltsikotik 
jarri dute dirua oinarrizko gas-
tuei aurre egiteko, esaterako, 
jantziak, kartelak... "Gurea zi-
nemako dorrean pankarta erral-
doia jarriko dugu". 

Goizetik murgilduko dira fes-
ta giroan konpartsako kideak. 
"Lehenengo aldian Txurrut ta-
bernaren atzealdean dagoen 
biltegian jantzi ginen, eta aur-
tengoan ere bertan jantziko gara". 
Irteera, berriz, eliza atariaren 
paretik egingo dute. Santiago 
zaharren egoitza aldera abiatu-
ko dira, eta ondoren Xaldu ta-
bernako biribilgunean noranzkoz 
aldatu eta berriro ere herri 
barrualdera joango dira, Kale 
Berria aldera. "Ondoren, Erre-
bote plazara joango gara, eta 
handik bazkaltzera Ama Lurra 
plazara". Goizean zehar Ostola-
za, Ale eta Astiasaran trikitila-
rien konpainian ibiliko dira 
ibilbide horretan zehar. Bazka-
lostea, berriz, Pasai txarangaren 
doinuek alaituko dute. 16:00eta-
tik 21:00ak arte txarangarekin 
kalejiran ibiltzeko aukera egon-
go da. 

Azkenik, herritarrei konpar-
tsarekin bat egiteko mezua za-
baldu nahi diete, bazkarira 
gonbidatuz, txarangaren doinue-
kin saltoka eta dantzan arituz 
egun ederra igarotzeko helbu-
ruarekin.

'ezkontza' konpartsaren 
urrezko ezteiak
Uztailaren 26an, santa ana egunean, Eliza ataritik abiatuko da 'Ezkontza' konpartsa, 
11:30ean. Herrian hara eta hona ibili ostean, bazkaria ama lurra plazan izango da

Ezkerretik eskuinera: Joxe Joaquin Ayestaran, Joxe Mari Eizmendi, Fernando Garmendia, Angel Sanz, Ramon Rezola, Mikel Uzkudun eta Antton Sanz. Aiurri

"egun kuadrillen 
egunak santa ana 
egunak baino indar 
handiagoa hartu 
du"

"gazte gisa, 
transgresio puntua 
eman nahi genuen 
ezkontza deituriko 
konpartsarekin"
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Konpartsaren baitan 
antolatu den bazkarira 
joateko kontu-korrontea 
ireki dute Kutxabank-en. 
Helduek 30 euro ordaindu 
behar dituzte eta 12 urtetik 
beherakoek 11 euro. 

izena eman nahi duenak 
ondorengo kontu-
korrontean ingresatu behar 
du dirua uztailaren 20a 
baino lehen: 2095 5072 
6091 1866 3363. 

Bazkaria Ama lurra 
plazan izango da uztailaren 
26an, santa Ana egunean, 
14:30ean. 

Janzkerari dagokionez, 
zenbait gomendio eman 
dituzte. gizonezkoak galtza 
luzeekin eta txaketarekin 
joateko gonbita luzatu 
dute, eta emakumezkoak, 
berriz, kapelarekin.

Bazkarirako 
txartelak 
salgai

'Ezkontza' konpartsaren 25. urteurreneko irudia, tarta mozten. KOnPArtsA

'Ezkontza' konpartsaren 25. urteurreneko irudia, Errebote plazan. KOnPArtsA

'Ezkontza' konpartsaren 25. urteurreneko irudia, dantzan. KOnPArtsA

'Ezkontza' konpartsan parte hartu zuen kuadrilla. KOnPArtsA
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olatz lasa amasa-villabona
Hamar urte geroago egia, justizia, 
errekonozimendua eta erreparazioa 
exijitzen jarraitzen duzue...
Remi Gogoan: Egun hari buruz 
gezur ugari esan da, Ertzainak 
ez zirela festa gunera sartu eta 

horrelakoak. Herriak ikusi zuen 
Ertzainak festa gunean egon 
zirela, eta zer gertatu zen bis-
takoa izan zen. Ertzainak bi-
daltzearen agindua eman zuena 
gutxi gora-behera badakigu nor 
den, baina inork ez du eran-

tzukizunik bere gain hartu. 
Urteak joan dira, eta eskatzen 
jarraitu behar dugu ez delako 
pausorik ematen. Aitortza Re-
miri herriak eman dio, baina 
justizia aldetik eta legalki hu-
tsune handia dago.

Mikel Ayestaran (Remiren 
anaia): Aitortza aldetik ere esan 
behar da aurten Eusko Lega-
biltzarrak onartu duela polizia 
biktimen legea. Remi ez da lege 
horretan sartzen. Horrez gain, 
helegitea aurkeztu dio Ciuda-
danosek lege horri. Argi ikusten 
da interesa dagoela polizien 
biktimak gutxiesteko. 

Gu bigarren, hirugarren, lau-
garren mailako biktimak gara. 
Ofizialki Remi ez da biktima 
eta bide horretan jarraitzen 
dugu.

Eskerrak eman Egiari Zor 
fundazioari bide horretan bide-
lagun dugulako eta beraiek ari 
direlako borroka aurrera era-
maten, guztion izenean.
Familiarentzat bereziki gogorrak 
izango ziren azken urteak. Zein 
sentipen duzue egun?
Joxe Joaquin Ayestaran (Re-
miren aita): Familia ez da ahaz-
tuko. Jendeak ez du gogoan 
orduan zegoena. Duintasun eta 
Justizia elkarteak salaketa jarri 
zuen Madrilen. Garai hartan  
Zapatero zen Espainiako presi-
dente eta Rubalcaba barne-mi-
nistro. Hemen Patxi Lopez eta 
Rodolfo Ares zeuden. Sozialisten 
tartean eman zuten Ertzainak 
hona etortzeko agindua. Mani-
festua bidali ziguten, bat niri 
eta bestea nire emazteari adie-
raziz: "Eso no tenía que haber 
pasado".

M.A.: Bidea ez da erraza, bai-
na bide horretan gozagarri eta 
lagungarri dena da urtero Remi 

Gogoan ekimenak antolatzen 
duen ekitaldia. Jende asko biltzen 
da, herriaren babesa sentitzen 
dugu eta horrek arindu eta la-
gundu egiten du. Guretzako 
ohorea da urtero omenaldia 
antolatzea eta herritarrek eran-
tzutea.

R.G.: Herriak ez du Remi ahaz-
tu. Pentsaera aldetik ezberdinak 
diren herritarrek ulertu zuten 
zer gertatu zen. 

Guk badakigu egia zein den 
eta zer inpotentzia ematen duen 
hori ez azaleratzeak. Eraildako 
bat dago. Horren erreparazioa 
zaila da, azken lau urteetan 
bezala, Udalaren babesik ez 
badugu, min ematen du. Baina 
hala ere, herriak erantzun egi-
ten du.
Babesa eskatzen zenioten Udalari, 
eta aurten lortu da omenaldia jai 
egitarauan sartzea…
R.G.: Gainera, Remi alkateordea 
zen, lanean zegoen, Udaleko 
kidea zen. Herrian zegoen er-
tzainen mugimendua ikusita 
Remik egoera lasaitu nahi zuen. 
Bihotzekoak eman zion eta ez 
dago eskubiderik.

M. A.: Oso garrantzitsua da 
Udalaren babesa. Alkateordea 
zen, eta alkate kargua betetzen 
ari zen momentu hartan. Es-
kertzekoa da Udalaren babesa 
edukitzea, eta garrantzitsua 
ikusten dugu, Remi egiten ari 
zen lanari errekonozimendua 
delako. 
nolakoa izango da aurtengoan 
omenaldia?
R.G.: Herritarrek egingo dioten 
omenaldia izango da. Herritik 
sortutakoa eta herriarentzat. 
Aurtengoan Errebote plazan 
ospatuko da omenaldia. Remik 
beti esaten zuen "plaza bete" 
egin behar zela. Lehen urtean 
bete egin genuen, eta aurten 
ere horrelaxe izango da.

hamar urte eta gero, 
oraindik justizia eske
REmi GoGoan EkimEna REmiREn familia ETa lagUnak
santio jaien azken egunean omenaldia egingo zaio Remi ayestarani; aurtengoa bere 
heriotzaren X. urteurrena izango da. Errebote plazan ospatuko da, 20:00etan

Remi Ayestaranen familia eta lagunak bere omenez eginiko monolitoaren ondoan. Aiurri

"remik beti esaten 
zuen plaza bete egin 
behar zela eta 
aurten ere 
horrelaxe izango da"



Ostiral arratsaldean suziriekin eta sardin jatearekin eman zieten hasiera jaiei. aiurri

Igande arratsaldeko ekitaldira ikusle ugari hurbildu zen. Tartean dantzari aritu ziren jarraitzaile sutsuak. aiurri

Haur, gazte eta heldu. Danborrada polita osatu zuten denen parte hartzearekin. 

Aiztondo kaletik Aita Larramendi kalera abiatu ziren, txarangak lagunduta.

Aiztondo kalean lehen saioa eskaini eta gero, kalejiran abiatu ziren.

Itzulingurua osatuta, Karrikan DJ saioak eman zion jarraipena jaiari.

Parte hartze polita danborradan

Karrikako jaietan klasiko bilakatu da igande arratsaldeko play back saioa. aiurri

aiurri.eus webgunean 
sartuta, Gure gaiak atalean, 
Karrikako jaien inguruko 
dozenaka argazki eta bideo 
ikus daitezke. asteburu 
osoan zehar bertatik 
zabaldu ziren auzoko jaiei 
lotutako albisteak. 
Hurrengo egunetan, jaiak 
oroitzeko txoko aproposa 
da. atal bereziak sortuko 
dira gainerako auzoetako 
jaietan ere. Hots, 
Etxeberrieta, Goiburu, 
Buruntza eta Sorabillako 
jaietan ere.

atal berezia 
webgunean
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Andoni Urbistondo urnieta
Iraganean eskiarekin gertatzen 
zen moduan, golfak ere topiko 
gaizto asko ditu. Garestia eta 
aberaskumeentzako kirola dela, 
batez ere. Eskiak atzean utzi 
zuen aspaldi topiko hori, egun 
edozein herritar joaten baita 
elur bila. Golfa ere ari da, pix-
kanaka zama hori gainetik ken-
tzen, baina mantsoago. Golflari 
profesionalen jantzi dotoreak, 
material garestia eta beste ain-
tzat hartzeko moduko ezauga-
rriak dira, baina urteak aurre-
ra joan ahala, golfa ere soziali-
zatzen, herritartzen joan da. 
Arropa normalekin joka daite-
keelako, eta sos asko xahutu 
gabe, pixkanaka ikasten joan, 
norberaren ezinari barre egin, 
eta gustukoa bada, ikasten se-
gitu, gozatzera iristeraino.

Beterri eta Donostialdean 
hainbat golf zelai daude, baina 
Pitch&putt ezaugarrikoak, bat 
bera ere ez. Oñatin dago Gipuz-
koa osoan dagoen bestea. Eta 
orain, Urnietan, bigarrena. 
Anjel Dosil eta Conchi Gilek 
urteak zeramatzaten euren ame-
tsa lortzeko lanean, eta azke-
nerako lortu dute. Aste pare 
bat atzera inauguratu zuten 
Urnieta Pitch&putt delako golf 
zelaia, Altzibar nekazal turismo 
etxe azpiko belazeetan.

Pitch kolpe mota bat da, eta 
putt beste kolpe bat. Urnietako 
zelaian, maila pixka bat lortzen 
bada, bi kolperekin pilota zuloan 
sar daiteke. Hortxe, golfaren 
funtsa. 18 zulo daude, denera, 40 
eta 120 metro artekoak, denak 
Par 3 katalogazioa dutenak (hiru 
kolpetan lortzen bada zuloa, pa-
rean geratzen da kirolaria). Ezau-
garri horiek, baina, urrun gera-
tzen dira golf makila nola hartzen 
ez dakien herritar xume ororen-
tzat. Golf zelaiak halako prakti-
ka eremua dauka, lehen lezioak 
jaso eta tarte on bat pasatzeko. 

Lehen ordu erdian irautea fun-
tsezkoa da, litekeena delako pi-
lota kolpatu ere ez egitea. Baina 
Anjel Dosil edo beste irakasleren 
bat ondoan izango duzu, ez etsi-
tzeko, eta pilota kolpatzen lagun-
tzeko. Eta pilota kolpatzen ba-
dakitenek zer? Badakitenek ere 
aukera ona izango dute, 10 eu-
roren truke nahi beste denbora 
aritzeko aukera izango baitute, 
18 zuloetan barrena.

sei urtez lanean
“Urteak daramatzagu golfarekin 
zerikusia duten jarduerak an-

tolatzen: Ficoban, Donostian, 
Martutenen 27. poligonoan erai-
ki genuen indoor instalakun-
tza…”, dio Anjel Dosil nagusiak. 
“Bezero sarea handitu genuen, 
eta jendea galdezka hasi zen, 
ea zergatik ez genuen zerbait 
bilatzen Donostiatik gertu. Ur-
nietan egin ziguten harrera 
goxoena. Bai Elik eta Jesusek, 
Altzibar etxeko nagusiek, baita 
herriko arduradun politikoek 
ere. Elik eta Jesusek nekazal 
lurrak zirela esan ziguten, ez 
zietela errendimendu berezirik 
ateratzen. Udalak ezin zuen 
gauza handirik egin, bere gai-
netik eskuduntzak dituzten 
hainbat erakunde baitaude: 
Aldundia, Jaurlaritzako Ingu-
rugiro saila… Plenoetan hainbat 
kontu onartu zituzten, behintzat. 
Halako plan bat egin genuen, 
nekazal erabilpenerako lurra 
aisialdirako lur bilaka zedin. 
Sei urte pasa dira baimen guz-
tiak lortzeko. Gure konpromisoa 
da, golfa bukatzen denean, bi 
hilabetera lur eremu hori golf 
zelaia jarri baino lehengo egoe-
rara itzultzea”.

Altzibar inguruko belazeak 
oso emankorrak omen. “Nahi-
koa da euri pixka bat egitea, 
eta eguzkiak jotzea, belarra 
asko hazteko”. Zelaia naturala 
da. Normalean golf zelaiek hon-
darra, porlana, hoditeriak eta 
beste erabiltzen dituzte zuloen 
azpitik. Urnietan ez. “Gurea 
dena da naturala. Belarra haz-
ten bada, moztu eta txukundu. 
Eta ureztatzea ere dena modu 
naturalean egiten da. Onartzen 
dugu golf zelai artifizialetan 
pilota azkarrago doala, baina 
Urnietako Pitch & putt zelaia 
golfean hasi nahi duten pertso-
nentzat da, tartetxo lasai bat 
pasa nahi dutenena, ahal bada 
gozatzen, eta familia ikuspuntua 

bilatzen duena. Aitonak bilo-
bekin, gurasoak euren haurre-
kin. Nork ez ditu bi ordu, or-
dubete bat aste osoan, hona 
etorri eta egunerokoa atzean 
uzten saiatzeko?”, galdetzen du 
Dosilek.

Pentsatzekoa da, esku lanaz 
gain, sos dezente erabili dutela 
Dosilek eta Gil bikoteak. Zein 
ote, bere asmoa? “Inbertitutakoa 
bueltan jasotzea, bazkide berriak 
bilatzea”. Urteko bazkide egiten 
denak euro bat baino gutxiago 
ordainduko omen du eguneko, 
eta noizbehinka etortzen denak 
ere 10 euro baino gutxiago. Hiru, 
bost urterako bazkideak bilatu 
nahi lituzkete, “eta haiei, he-
mengo txartelarekin, beste 
hainbat golf zelaitan jokatzeko 
erraztasunak eman. Guk jendea 
erakarri nahi dugu. Etortzen 
denari irakasleak eskainiko 
dizkiogu, eta makil bat oparitu”. 
Prozesu bat dela dio Dosilek: 
“Pilota kolpatzen ikasi aurrena, 
gero hobetzen joan, eta azkenean 
approach eta putt kolpeak lan-
du. Approacha greenera hurbil-
tzeko kolpeari esaten zaio, eta 
putta greenean zulora botatzen 
den kolpeari”.

Zelaiak halako harrera etxea 
badu, baita komunak eta alda-
gelak ere. Eta Anjel Dosilen 
azken mezua, jendea bertara 
dadin animatuz: “Golfa egural-
di onarekin ere praktika daite-
keen kirola da”. Euskal Herria 
golfean jokatzeko eremu geo-
grafiko euritsuegia dela diote-
nentzat.

Anjel Dosil eta Conchi Gil, Urnietako golf ekimen berriko nagusiak. aiurri

Golfean ikasi eta gozatu 
Urnietako Altzibar aldean
anjel dosil eta Conchi Gilek urtetan bilatutako proiektua bukatu dute, ‘Pitch & putt’ 
zelaia Xoxokara bidean: "Jendea erakarri nahi dugu. etortzen denari irakasleak 
eskainiko dizkiogu, eta makil bat oparitu"

"Pitch & PUtt  
zeLAiA GoLfeAn  
hAsi nAhi dUten 
PertsonentzAt dA"
anJeL dOsiL

UZE Pirinioetan
14 lagunek egin zuten zeharkaldia. 
indartsuenek, aspin, Hourquette 
d’ancizan, Peyresourde eta Val 
Louron-azet igo zituzten, lehen 
mailako lau mendate tente. Lasaiago 
ibili nahi zutenek Peyresourde ez 
igotzea erabaki baitzuten. 4-5 
orduko etapa, Saint Lary-Soulan 
herrian hasitako itzulia. Dutxatu, 
bazkaldu, urnietara itzuli eta afari 
oparoa egin zuten Zaldundegin. 
Galdutako likidoak berreskuratzen 
jarraitu zuten, goizaldera arte.

aiurri

Joan zen asteburuan Gipuzkoa-
ko azkartasunezko sega txapel-
keta jokatu zen, Zizurkilen. 
Zortzi segalari aritu ziren nor 
baino nor, eta Julen Gabirondo 
urnietarra izan zen bere saila 
ebakitzen azkarrena eta txuku-
nena. Azkartasunezko txapelke-
tan txukun ebakitzea oso ga-
rrantzitsua da, eta alde horre-
tatik lan ona egin zuen.

Azkartasunezko  
sega txapelketan ere 
Gabirondo nagusi
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GuardiakO FarMaziak

AndoAIn 
Larunbata 20 eta igandea 21
aNSa: Ondarreta, 8.
943 591 302 andoain. 

URnIETA
Larunbata 20 eta igandea 21
aLDaBE: Perkaiztegi, 8.
943 336 022. antziola, Hernani.
GAUez: ALdABe. Hernani. 
943 336 022. Perkaiztegi, 8.

andOain
nere
uztailaren 10ean 4 
urte bete zenituen. 
Lau, lau, lau... 
sardina bakalau! 
Zein handia egiten 
ari zaren. Jarraitu 
bixi-bixi! Muxu! 

andOain
Maialen
uztailaren 16an  
12 urte.  
Jarrai ezazu  
beti bezain  
zintzo eta alai.  
Maite zaitugu. 
Etxekoak. 

oSTEGUnA, 18
AndoAin Plenoa
udalaren osoko ohiko batzarraldia.
19:00, Udaletxea.

oSTIRALA, 19
AndoAin Uda zinema kalean
"Campeones" filma.
22:00, Goikoplaza.

LARUnBATA, 20
UrnietA Mendi irteera
auñamendira irteera, zanpatuz mendi 
elkartearekin. itzulera, iluntzean.
05:30, Matxo.

AndoAin ikastaroa
nordic Walking, oinarrizko ikastaroa.
10:30, Leitzaran Bisitarien Etxea.

AndoAin dantza
"el fin de las cosas", eva Guerrero. 
kale giroan zikloa.
19:00, Goikoplaza.

"Lau eme", Haatik taldea. 
kale giroan zikloa.
20:00, Goikoplaza.

UrnietA ipuin kontaketa
Haurrentzat ipuin kontaketa saioa, 
Marisa tabernero kontalariaren 
eskutik.
18:00, Udal kiroldegia.

ASTELEhEnA, 22
UrnietA odol-emaileak
Odola emateko hitzordu berria 
zaharren egoitzan.
18:30-20:30, Denda Berri.

LARUnBATA, 27
AndoAin omenaldia
katto amilibia hil zeneko  
Vii. urteurrena. 
09:00 Oinez, irteera bekoplazatik.
09:30 bizikletaz, bekoplazatik.
10:00 Oinez, besabitik.
11:00 Omenaldia etenetan.
14:00 bazkaria Goiburun. irunberrin 

izen ematea, hilaren 25a arte.
11:00, Eteneta.

Soka-dantza Buruntza auzunean, San Roke egunean. aiurri

AndoAin Udako jaien jarraipena Aiurri.eus webgunean
uztaileko eta abuztuko jaien egitaraua, argazkiak eta bideoak sarean.
Etxeberrietako jaiak, Goiburuko jaiak, Buruntzako jaiak.

dAtorren AiUrri AsteKAriA, irAiLAren 4tiK AUrrerA. BitArteAn, AGendA AiUrri.eUs GUneAn. UdA on, irAKUrLe!

deiaLdiahitzorduak
urriaren 11n urtea beteko da 
asier Niebla hil zenetik, eta bere 
lagunek oroimenezko lasterketa 
antolatu dute. urnietako udalaren 
babesarekin, herrikidea gogoan 
hartu eta justizia eskatuko dute. 
Ezagun denez, Niebla abuztuaren 
12an Donostiako alde Zaharrean 
eraso matxista bat jasan, eta bi 
hilabetez koma egoeran egon 
ondoren, hil egin zen. 

Lehiaketa eta ibilaldia
urriaren 12an herrian herri 
lasterketa egingo dute urnietan. 
antolatzaileek bi ibilbide prestatu 
dituzte. alde batetik, lehiatu nahi 
ez duenarentzat eta oinez egin 
ahal izango dena. ibilbide hori 2 
kilometrokoa izango da. 
Bestalde, lehiatu nahi 
dutenentzat, 7,5 km-ko ibilbidea 
prestatu dute. Biak plazan hasi 
eta amaituko dira.

izena emateko epea
Lasterketan edonork har dezake 
parte. interesa duenak www.
kirolprobak.com atarian izena 
eman dezake, urriaren 4ra 
bitarte. Lehiaketako lasterketan 
parte hartzen dutenek 8 euro 
ordaindu beharko dute, eta 
ibilbide motzean irten nahi 
dutenek, ostera, 5 euro.

nieblaren argazkia  
lasterketako kamisetan
Lasterketan izena ematen duten 
pertsona guztiei asierren irudia 
daraman oroimenezko kamiseta 
bat emango zaie, egunean 
bertan. Horretarako, izena 
emateko orduan zein neurri nahi 
den zehaztu beharko da. asmoa, 
parte hartzaile guztiek kamiseta 
hori janztea eta lasterketaren 
amaieran San Juan plazan 
argazki erraldoia ateratzea da.

Lasterketa urriaren 12an 
izango da, arratsaldeko 
16:00etan hasita. antolatzaileak 
egun bereko 12:00etatik aurrera 
plazan izango dira kamisetak eta 
dortsalak banatzen.

zOriOn aGurrak teLeFOnO zenbakiak

URnIETA
Bertan: 943 008 000.

udaltzaingoa: 092 / 943 008 000.

Osasun zentroa: 943 006 680.

AndoAIn 
ataria: 943 300 830.

udaltzaingoa: 943 300 819.

Gizarte Zerbitzuak: 943 304 343.

Osasun zentroa: 943 006 670.

OdOL eMaiLeak

URnIETA 

Uztailak 22, astelehena
18:30-20:30. anbulategi Zaharrean 
(Denda Berri jubilatuen egoitza).

andOain
inge igarriz
Zorionak!!!  
inge igarrizek 
hamabi urte  
beteko ditu  
datorren  
abuztuaren 5ean. 
Ondo-ondo ospatu!

andOain
ane Lopez boyero
uztailaren 31n 6 
urte! aurten, non 
egingo dugu 
urtebetetze festa? 
Ondo pasa eta jaso 
kamiokada bat 
muxu. Etxekoak. 

Frantziako tourra
aiurri.eus  | @aiurri

Asier Niebla. NiEBLaSENDia

asier niebla oroitzeko lasterketa
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Xabier Lasa andOain
Eratzungailuko grabazioak, Mari 
Karmen Iturralderen ahotsean, 
honakoa dio: “Jubilazioa dela 
eta, gure tailerreko ateak itxita 
daude. Eskerrik asko urte haue-
tan guztietan gugan jarritako 
konfiantzagatik”. Esker oneko 
agertzen dira biak, harik eta 
1993an tailer mekanikoa ireki 
zutenetik. Mari Karmen pozik 
dago, “azken egunetan bezero 
asko etorri zaigu eskerrak ema-
nez, eta geuk eurei esker bizi-
modua atera dugula erantzuten 
diegu. Autoarekin nora joan 
behar ote duten ere galdetzen 
digute, penaz. Euren autoek 
izandako matxuren historiala 
biltzen duen papera eman, eta 
halako edo besteko tokira joa-
teko gomendioa luzatzen diegu”.

Jexuxek hiruzpalau urtez la-
nean jarrai zezakeen, baina 
erretiroa biak batera hartu nahi 
izan dute. Besteak beste, auto-
nomoek bizi duten egoera larria 

dela eta: “geroz eta zerga gehia-
go jartzen dizkiote autonomoei, 
eta ez dago horretarako eskubi-
derik! Gogorra da, goizetik gaue-
ra lanean jardun arren, oraindik 
ere hilabeteko soldata atera ahal 
izateko larri ibili beharra…”.

Bikoteak azken urteotan Joxe 
Irastorza lankide izan du. Beste 
tailer batean lanpostua lortu 
duela jakin dutenetik lasaiago 
daude: “Orain gure kezka baka-
rra tailerrean geratzen zaizkigun 
sei-zazpi autoak konpontzea da”.

konfiantza eta gertutasuna
Tailerra ez da handi-handi ho-
rietakoa izan, eta konfiantza eta 
gertutasuna izan da oinarria. 
“Bezero finkoa izan dugu urtetan, 
guregan konfiantza jartzeko za-
lantzarik ez zeukatenak. Ahoz 
ahokoak funtzionatu du asko”. 
Bestalde, lanbide honetan iru-
zurra eginez urrunegi ezin dela 
joan adierazi du Jexuxek, “denok 
egiten ditugu hanka-sartzeak, 

eta halakoetan, okerra onartu 
eta irtenbidea bilatzea besterik 
ez dago”.

Autogintzaren sektorean tek-
nologia izugarri aurreratu da, 
eta Jexuxek dioenez, “etengabe 
birziklatzea egokitu izan zaigu, 
baina kontziente izanda noraino 
irits gintezkeen eta noraino ez. 
Konponketaren bat gure esku 
egon ez denean, beste tailer es-
pezializatuetara jo izan dugu, 
bezeroarekin hitz egin ostean”.

Orokorrean bezero zintzoak 
ezagutu dituzten arren, salbues-
pentzat jo behar diren pasadizoak 
datozkie gogora. Irribarre txi-
kiarekin kontatu dituzte horie-
tako zenbait. “Norberaren autoa 
tarteko denean, nahiko xelebre 
jartzen gara batzuetan; matxura, 
azkar batean konpontzea nahi 
izaten dugu”. Lehenbiziko opo-
rraldia burura etorri zaio Jexu-
xi: “Tailerraren atean, larrialdi 
kasuetarako, etxeko telefonoa 
jartzea otu zitzaidan, bekatua 

Ama Kandida etorbidean dagoen Zabalaga tailerreko Mari Karmen Iturralde eta Jexux Sagaseta. aiurri

erretiroa hartuko duen 
bikotearen agurra
Mari karmen iturralde eta Jexux sagaseta bikoteak uztailaren bukaeran erretiroa 
hartuko du, andoaingo denak industrigunean duten zabalaga tailer mekanikoa itxita. 
dagoeneko tailerrera deitzen duenak Mari karmenen grabazio ahotsa entzungo du

iruditzen baitzitzaidan ixtea. 
Bada, asteburu batean, hor non 
deitzen digun bezero batek, la-
guntza eske: olioa aldatzen hasi-
eta, zirrindola (arandela) bat 
falta zaidala konturatu naiz”.

salaketa bakarra
Bikoteak dioenez, 26 urtean sa-
laketa bakarra jaso dute: “Pieza 
bat aldatu ostean, faktura or-
daindu eta eskerrik asko eta 
agur esanda bezero bat tailerre-
tik joan zen. Hurrengo egunean, 
kontsumitzaileen bulegotik 
deitu gintuzten, bezero horrek 
salaketa jarri zigula esanez. 
Nonbait, interneten guk aldatu-
tako pieza merkeago topatu zuen. 
Baina jakina, guk autoaren 
markaren pieza ofiziala jarri 
genion, eta hark pieza balioki-
dearen prezioa ikusi zuen. Egia 
esanda, internetak izugarrizko 
mesedea egiten digu gauza as-
korekin, baina bazterrak nahas-
teko ere ederra da! Bertan ager-
tzen den guztiari amen egin 
behar zaiola uste dugu. Meka-
nikoekin bezala, medikuekin 
ere kontsultetan halaxe ari da 
gertatzen; osasunaren gainean 
denetik dakigula iruditzen zai-
gu, nahiz eta profesional baten 
aurrean jarri!”.

zabalaga izenaren jatorria
Tailerraren izenaren jatorriaz 
maiz galdetu izan diete. Herna-
niko baserriaren izena da, Je-
xuxen haurtzaroko toki kuttuna. 
“Donostian jaio arren, Herna-
niko baserrira joan nintzen 
bizitzera. Amonarengana, zortzi 
urterekin. Bertan hazitakoa naiz, 
eta umetako jolasak Lore-Toki-
ko militarren seme-alabekin 
egitea egokitu zitzaidan; solda-
duska ere bertan egin nuen. 
Mari Karmen eta biok Añorga-
ko festetan ezagutu, eta 1980an 

ezkondu ginen. Zabalaga base-
rrian zortzi bat urte egin geni-
tuen, baina Andoainera bizitze-
ra etortzea erabaki genuenean, 
hura saldu behar izan genuen. 
Pena handia hartu nuen, nuen 
loturagatik. Erabaki zailak har-
tu behar izaten dira, tarteka, 
aurrera egiteko. Ondorengoa da 
Zabalaga baserriaren bueltan 
sortutako Txillida-Leku museoa”.

aurrerantzean zer?
Senar-emaztearentzat eta bi se-
me-alabentzat tailerra bigarren 
etxearen parekoa bada ere, ixteak 
ez die hainbesteko penarik ema-
ten. Mari Karmenek dioenez, 
aurrerantzean nahi dutena egi-
teko denbora edukiko dute. Lehen 
ez bezala: “Elkarrekin beste 
modu batera egoteko aukera 
edukiko dugu, patxada hartuz. 
Izan ere, orain arte, etxera era-
man izan ditugu tailerreko kon-
tu guztiak, hurrengo eguneta-
rako zer nolako eginbeharrak 
geneuzkan elkarri gogoraraziz”.

Ez dute berebiziko proiektu 
handirik buruan. Eguneroko 
gauza txikiekin gehiago goza-
tzeko gogoz daude. Jexuxek, 
besteak beste, mendiko paseoei 
helduko die gogotik: “ehizarako 
zaletasuna eduki dut beti, eta 
horretatik gero eta gutxiago 
dagoenez, zakurrak mendira 
pasiatzera aterako ditut”. Mari 
Karmenek, berriz, plaza dantza-
ko gogoari bidea emango dio. 
“Rosario ahizpa eta biok dantza 
ikastaroa egin berri dugu Urki-
rekin, Maite alaba irakasle ge-
nuela. Hiruok erromeriaz-erro-
meria hasita gaude, Aiko tal-
dearekin. Ingelesa ikasteak ere 
erakartzen nau, amorrua ematen 
baitit telebistan-edo entzun eta 
ezin ulertzeak. Ez dakit oraindik 
hizkuntza hori ikasteko pausoa 
emango ote dudan ala ez”.
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PEFC ziurtagiria
Produktu hau 
kontrolatutako 
iturrietako materialez 
egina dago, birziklatua 
da eta Baso Kudeaketa 
Iraunkorraren 
ziurtagiria dauka

www.pefc.es

Bitartean albisteak aiurri.eus webgunean. 

Uda on, irakUrle!

w w w . a i u r r i . e u s

aiurri astekaria 
irailean argitaratzen 
hasiko gara berriro.
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