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Erredakzioa andoain
Haurrek arratsaldean pregoia 
irakurri eta gero, helduen pregoia 
iluntzeko 19:00tan iritsiko da. 
Apirilaren 30ean izango da, as-
teartearekin. Jai Batzordeak 
jaiei hasiera emateko ohorea 
Aiurri tokiko hedabideari es-
kaini dio aurten. Eurak izan 
dira albistea ematen lehenak 
albistea, auzoan banatu duen 
egitarauaren bitartez. Belokiren 
bertsoak egin du iragarpena: 
"Festak noiz diren begira gaude
egutegietan sarri.
Egitaraua eskutan duzu
denentzat interesgarri.
Agurrarekin hasiko gara,
lepotik helduz elkarri.
Txupinazoa botako dunak
eman ditu hainbat berri,
egin duzuen guztiagatik 
eskerrik asko Aiurri".

Martxoan 25 urte bete dira 
Aiurri maiztasunez argitaratzen 
hasi zenetik. Orduko aldizkari 
hura hilabetekaria izan zen, 
gerora Aiurri Beterri-Aiztondo-
ko hamaboskari bilakatu zena.

Hogeita bost urteotan aldizka-
ria hedabide talde bilakatu da. 
Aiurri astekaria, Aiurri hama-
boskaria eta Aiurri.eus webgu-
nearen bitartez urte osoko ger-
taerei jarraipena ematen zaio.

Pregoia Aiurriren eskutik
1994ko udaberrian abiatu zen aiurri. 25 urte hauetan aldizkaria zena hedabide taldean 
bilakatu da. Erredakzio taldeko kideek jaiei hasiera emango diote, apirilaren 30ean

Jaiei hasiera apirilaren 30ean izango da. aiurri

1994	 Mikel	iradi.
1995	 Pedro	Jauregi.
1996	 aitor	Mendiluze.
1997	 ixiar	Etxeberria.
1998	 Luxio	aranburu.
1999	 Pako	Etura.
2000	 M.Sorkunde	Etxezarreta.
2001	 ixiar	Oreja.
2002	 Luis	Mari	arnaiz.
2003	 Xabier	Lekuona.
2004	 Nagore	Zipitria.
2005	 Pako	arnaiz.
2006	 Juanma	Barcina.

2007	 Maria	Jesus	Fernandez.
2008	 Pedro	unanue.
2009	 ramon	ansa.
2010	 Joxean	Barandiaran.
2012	 Olinpiapopularrak.
2013	 urki	dantza	taldea.
2014	 1964ko	emakumezko	

danborjoleak.
2015	 auzoko	dendariak.
2016	 Katramila	antzerki	taldea.
2017	 Txindoki	taberna.
2018	 Maiatzaren	3ko	

bluxadunak.

Pregoilariak azken 25 urteotan

Olajauna eta Zubiaurre etxea, jaiei hasiera emateko bi gune nagusiak. aiurri
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Erredakzioa andoain
Ostiralarekin ospatu zuten Koa-
drilen eguna, 2018an. Eta auzo 
bazkaria, berriz, larunbatarekin. 
Aurtengoan bi hitzorduak egunez 
aldatu dituzte. Koadrilen eguna 
larunbatarekin ospatuko da 
(maiatzak 4), aurten. Jaietako 
egun seinalatua da, andoaindarren 
artean parte hartze handiena 
pizten duena. Jolasekin ekingo 
diote egunari, txaranga doinuak 
gertu dituztela. Bazkarian ehun-
ka lagun elkartuko dira, eta 
haietako asko arratsaldeko ka-
lejira ibiltarian murgilduko dira. 
DJ Mai disko jartzailea iragarri 
dute aurten, azken urteetan lan-
gintza horretan aritu den DJ 
Bull ezagunari lekukoa hartuz. 
Ospakizunak txosnagunean ja-
rraipena izango du, Karaoke 
saioarekin eta Ingoaldeu? eta DJ 

Eman Emak emanaldiarekin. 
Larunbateko festazale askok bat 
egingo dute igande goizean, "Gau-
paseroen argazkian". 08:00tarako 
iragarrita dago, Danena ondoko 
plazatxoan.

auzo bazkaria, ostiralean
Azken urteotan indarra hartuz 
doa, geroz eta festazale gehiago 
hurbiltzen baitira Kale Nagusiko 
bazkarira. Bereziki haur txikiak 
dituzten familien kasuan.

Koadrilen eguna
aurtengoan larunbatarekin egingo dute ospakizuna, goizean hasi eta biharamunera 
arte luzatuko dena. auzo bazkaria, aldiz, Santa Krutz egunera aurreratu dute

Aurten ere kanpainaren pegatinak banatuko ditu Andoaingo Udalak. aiurri

Uribesalgo kantari, iazko koadrilen eguneko bazkalosteko saioan. aiurri

"Ez ezetz da" kanpaina martxan

Sexu erasoen aurkako kanpaina berria abiarazi du 
Berdintasun sailak, urteko jai guztietara zabalduko dena

Erredakzioa andoain
Festazale askoren paparrean 
ikus zitezkeen Andoaingo Uda-
leko Berdintasun sailak sustatu 
zuen "Ez ezetz da" kanpainaren 
pegatinak. Eta ez soilik Santa 
Krutz jaietan. Urte osoan zehar, 
San Juan jaietan eta auzoz au-
zoko jaietan, andoaindar askok 

kanpainarekin bat egin zuen. 
Sexu erasoen aurkako sentsibi-
lizazioan sakondu beharra dago, 
eta aurten ere kanpaina beretsua 
errepikatuko da. Taberna eta 
txosnagunean erasoen aurrean 
zer egin eta nola jokatu azaltzen 
duten eskuorriak eta karteltxoak 
banatuko dituzte.
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APIRILAK 30
AstEARtEA  
JAIEN HAsIERA

16:00 Haur	pregoia	Zumea	plazan.

16:30	Txokolate	jatea	Zumea	
plazan.

17:00 Judo	eta	Karate	erakustaldia	
Zumea	plazan.	Euriarekin	
Ondarretan.

19:00 Buruhandi	eta	erraldoien	
kalejira,	Basterotik	hasita.

19:00 Gora	Kaletxiki	txaranga,	
Zumea	plazatik	hasita.

19:00 Zumeatarra	elkartearen	
danborradaren	hasiera.

19:30 Pregoia	Zubiaurren,	aiurriren	
eskutik.

20:00 Txosnen	irekiera.		
Jarraian	kontzertua	
Txosnagunean:		
Tokan2	La	Polla.

20:00 andoaingo	Olagain		
udal	txistulari	elkartearen		
eta	alberto	agirre	
abesbatzaren		
kontzertua	Santa	Krutz	
elizan.

23:00 Kilimak	taldearen	kontzertu	
Txosnagunean.

01:30	DJ	saio	feminista	
Txosnagunean,	andoaingo	
asanblada	Feministaren	
eskutik.

MAIATZAK 1
AstEAZKENA

10:30	XXXiii.	Kros	herrikoiaren	
irteera.	Bixente	Huizi	
memoriala.

11:30	Haur	Krosa.

12:00	Txirrindulari	lasterketa,	
Leizaur	parkean.

12:00	Txalaparta	saio	ibiltaria	eta	
bertso	poteoa	Zumea	plazatik	
hasita.

17:30	Erreka	jaitsiera,	Etxarritik	
hasita.	Partaideak	16:00tan	
elkartuko	dira	Bekoplazan,	
baltsak	jaso	eta	Olazar	aldera	
abiatzeko.	Kaskoa	eramateko	
aholkua	luzatu	dute	
antolatzaileek.

18:30	Puzgarriak	Zumea	plazan.	
Euriarekin	Ondarretan.

18:30	Herri	danborrada	
Bekoplazatik	hasita.

19:00	auzo	arteko	herri	kirol	liga,	
Bekoplazan.

MAIATZAK 2
OstEGUNA

18:30	Bizikleta	festa	Zumea	plazan.

19:00	Pintxo	Lehiaketa.

19:00	Txistulariak	Kaleetan	zehar.

18:30	Txukunak	eta	Fino’s	Band	
udal	musika	eskolako	
konboak	Zumea	plazan.

21:45	Zezen	suzkoa	Olajauna	
paretik	Juanita	alkain	
plazaraino.

MAIATZAK 3
OstIRALA 
sANtA KRUtZ EGUNA

10:30	Dultzaineroen	kalejira.

10:30	ikurriñaren	jaitsiera,	
eskopeteroak	eta	Olagain	
txistulariak	alboan	dituztela.	
udaletxetik	Santa	Krutz	
elizaraino.

Erraldoiak eta buruhandiak jaiaren hasieran irtengo dira kalera.	aiurri

SANTA KRUTZ 
JAIAK 2019
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10:30	Ezpata	dantza	Santa	
Krutz	elizan.

11:00 Meza.

11:30	Ezpata	eta	Brokel	
dantzak	Santa	Krutz	
elizaren	parean.

11:30 Trikitilariak	kaleetan	
zehar.

12:00	Txakoli	dastaketa	
elizaren	parean.

14:00	auzo	bazkaria	Kale	
Nagusian.	Bakoitzak	
bere	bazkaria	eraman	
behar	du.		
Euriarekin	
Makaldegiko	aterpean.

18:00	Elektrotxaranga	Kale	
Nagusian.

19:00	Elkarteen	arteko	
bakailao	txapelketa	
Kale	Nagusian.

23:00	Kontzertua:	Niña	
Coyote	&	Chico	
Tornado	eta	
inoreneroni.

MAIATZAK 4
LARUNBAtA

09:30	Haur	mailako	arrantza	
lehiaketa	Espigoian.	
Federatutako	txartela		
ez	duenak	txartela		
bertan	ateratzeko		
aukera	izango	du.

10:00	artisauen	azoka	Zumea	
plazan.

11:00	Koadrilen	arteko	jokoak,	
Bekoplazatik	hasita.

14:30	Koadrilen	arteko	bazkaria	
Bekoplazan	edo	Ondarreta	
ikastetxean.

17:30	DJ	Mai	saio	ibiltaria.

18:00	Haur	tailerrak,	jolasak	eta	
puzgarriak	Zumea	plazan.	
Euriarekin	Ondarreta	
ikastetxean.

20:30	Karaoke	saioa	
Txosnagunean.

21:45	Zezen	suzkoa,	Olajaunatik	
Juanita	alkain	plazara.

22:30	Peña	Santakrutz	danborrada.

22:30	ingo	al	deu?	eta	DJ	Eman	
Emak	txosnagunean.

MAIATZAK 5
IGANDEA

08:00	Gaupaseroen	argazkia	
Zumea	kaleko	lorontzietan.

09:00	Euskalduna	MTren	irteera.	
Egoitzatik	bertatik	abiatuta.

11:30	urkiren	saioa	Zumea	plazan.

12:00	Kantu	kalejira,	Basterotik.

12:00	Sagardo	lehiaketa	Zumea	
plazan.

12:00	Basataloak	talogileak	Zumea	
plazan.

13:00	udal	musika	eskolako	
Bandaren	saioa	Zasa	parean.

17:00	Soinuak	taldea,	Basterotik.

18:30	Plaza	dantzak	Zumea	plazan.

Elkarteen arteko bakailao txapelketa, ostiral arratsaldean. aiurri Plaza dantzekin amaiera emango zaie aurtengo Santa Krutz jaiei. aiurri
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Erredakzioa andoain
Ostegunean pintxoa eta potea 
elkar loturik doaz. Are gehiago, 
Santa Krutz jaietan. 2013az ge-
roztik pintxo lehiaketa antolatzen 
da, tabernen eta herrikideen 
parte hartze handiarekin. Egi-
tarauan errotuz doan ekitaldia 
da. Aurreko edizioei begirada 
jarrita, palmaresean Bastero 
kafetegia nagusitzen da. Sei edi-
zioetatik hirutan nagusitu da, 
bereziki azken urteotan. Haue-
xek dira lehiaketa martxan jarri 
zenetik, pintxo lehiaketako ira-
bazleak: Urkiola (2013), Traiñe-
rum (2014), Bastero (2015), Hiru 
(2016) eta Bastero (2017 eta 2018).

Elkarteen arteko bakailao 
txapelketa
Bada jaietan janaria eta lehia 
uztartzen dituen beste lehiake-

ta: Elkarteen arteko bakailao 
lehiaketa. Irunberri elkarteak 
antolatuta, Kale Nagusian bertan 
egiten da. 

Azken urteotako saridunak 
hauexek izan dira: Ontza (2018), 
Andoaindarra (2017), Batzokia 
(2016 eta 2015) eta Kotoi (2014).

Pintxo lehiaketa
Errotuz doan ekitaldia da, zazpigarren edizioari ekingo baitiote aurtengo jaietan. 
Maiatzaren 2an, ostegunarekin, ez ohiko pintxo landuez gozatzeko aukera izango da. 

Iazko erreka jaitsiera Santa Krutz jaietan. aiurri

Epaimahaikideak Bastero tabernako irabazleekin, iazko jaietan. aiurri

Erreka jaitsiera maiatzaren 1ean

Jaia eta aldarrikapena uztartzen dituen ekitaldia da, 
Eguzki talde ekologistak antolatzen duena

Erredakzioa andoain
Aste honetan bertan erreka jai-
tsiera antolatzeko bilera deitu 
dute. Jaitsierak ikusmin handia 
piztu du andoaindarren artean. 
Maiatzaren 1ean 17:30ak aldera 
iritsiko dira Santa Krutz elizara. 
Parte hartzaileei Bekoplazara 
16:00tarako agertzea eskatu zaie. 

Bertan baltsak jasoko dituzte, 
Olazar aldera eramateko. 16:45etan 
ekingo diote baltsa jaitsierari.

Hitzordu klasikoa
Urtez urte, erreka jaitsiera an-
tolatzeari eusten diote. Goiti-
behera proba, ordea, 2011n an-
tolatu zen azken aldiz.
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Erredakzioa andoain
Rock talde ezagun eta indartsuen 
emanaldiak antolatzeko joerari 
berrekin dio jai batzordeak.  Atom 
Rhumba taldeak iaz emanaldi 
gogoangarria eskaini eta gero, 
aurtengoan antzekoa gerta dai-
teke Niña Coyote eta Chico Tor-
nado bikotearekin. Doinu elek-
trikoak eta biziak landu ohi di-
tuzte, eta jaietan "Aitzstar" lan 
berria aurkeztera datoz. Taldeak 
tokia lortu du estatu mailako 
agertokietan eta jaialdietan. Hara 
eta hona eramango dituen aur-
kezpen biran, Andoainen dute 
hurrengo geltokia.

inoreneroni
Eneko Abrego herrikideen au-
rrean zuzenean ikusteko auke-
ra paregabea izango da, Inore-
neroni taldeko abeslaria baita.

Kantu berriekin datoz
ostiral gauean niña Coyote & Chico Tornado taldeak zuzeneko indartsua eskainiko du 
Txosnagunean. Haiekin batera Eneko abrego buru duen inoreneroni taldea

Une zirraragarria izaten da haur eta gaztetxo askorentzat. aiurri

Coyote eta Tornado "Aitzstar" disko berria aurkeztera datoz Andoainera. aiurri

Zezen suzkoa, maiatzaren 2an

Larunbat gauean, afalostean, olajauna paretik Juanita 
alkain plazarainoko ibilbidea egingo dute

Erredakzioa andoain
Haur eta gaztetxoentzat magikoa 
da, Andoainen soilik Santa Krutz 
jaietan eta San Juan jaietan ikus 
daitekeena. Erraldoien eta Bu-
ruhandien konpartsen eskutik 
antolatzen da, zezen suzkoa soi-
nean eraman ahal izateko baimen 
berezia behar delako. 

Zezenaren aurretik, txinparta 
hotsak entzunez, korrika aritze-
ko une zirraragarria da.

Erraldoiak eta buruhandiak
Berreskuratu dituztenetik ga-
rrantzia handikoak dira An-
doaingo jaietan. Jaien hasieran 
kalez kale ibiliko dira.
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ZER EGIN ERAsO sExIstA BAtEN AURREAN
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Udaltzaingoa:   
943 300 819

Berdintasun arloa:   
943 300 830  

ext 397
Gizarte Zerbitzuak:  

 943 304 343
Osasun Zentroa:  

 943 006 670
Ospitala:  

 943 007 000
Larrialdiak: 112

satevi:  
900 840 111

ez
ezetz DA

JAIEtAN 
ERAsO 

sExIstARIK 
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