
2014ko maiatzaren 30a, 400 zenbakia IX. urtea     Andoainen eta Urnietan doan banatzen da GAZTE FESTAK URNIETAN

“Udaberria zelaian” ospakizuna  
larunbat honetan Etxeberrietan

Gure Esku Dago ekimenaren 
ospakizuna igandean Galarretan

Zegamako
heroiak

Aurreko igandean euri eta

lanbro artean igaro zen las-

terketa. Ohi bezala, urnieta-

rrak bikain aritu ziren.

[KIROLAK, 11.ORRIALDEA]

“Bideratu
euskaraz”

[ESKUALDEA, 8-9.ORRIALDEA]

Asteburu osoan zehar

ekitaldi ugari burutuko

da. Ingo al deu? taldeak 

erromeria eskainiko du

igandean

Kirol Astea
Andoainen
datozen
egunetan

[ANDOAIN, 11.ORRIALDEA]

Leizaran
sortu
zutela 
35 urte
Andoaingo eskubaloiaren le-

hen urratsak eman zituzten

herrikideak bildu eta elka-

rrizketatu ditu Aiurrik.

[ANDOAIN, 5.ORRIALDEA]

Larunbat honetan

Etxeberrietako

zelaietan, jai giroan

belardiez gozatzeko 

dei egin dute.

E
txeberrietako auzokideek

"Udaberria zelaian" fes-

ta antolatu dute larunbat

honetarako, maiatzaren

31rako. Auzoko belardien era-

bilera bultzatu nahi dute, eta

horretarako, festa giroan eguna

pasatzeko afari-merienda anto-

latu dute. Festa honekin zelaia

zapaltzeko dela aldarrikatu nahi

dute eta, bide batez, ohitura

horri bultxadatxoa eman. 

Arratsalde partean, haurren-

tzako jokoak izango dira eta

helduentzat meriendatzeko tea,

kafea eta pastak. Oihalak lurre-

ra bota eta elkartzeko, afaltze-

ko, egoteko eta kontu kontari

aritzeko giro aparta izango da,

eguraldiak laguntzen badu,

behintzat. Gainera, musikaz ere

girotuko dute auzoa; piano doi-

nuekin eta Ostruka’s band tal-

dearekin.

Lagunen artean sortutako

ideia izaki, jaia auzolanean an-

tolatu dute. Jaia finantzatzeko

antolatzaileek laguntza txiki

bat jasotzeko urdaizazpiko bat

zozketatuko dute. Egun haue-

tan txartelak herriko hainbat

tabernetan salgai dauden

arren, egunean bertan ere

erosteko aukera izango da.  

Zelaia denona denez eta de-

nek dutenez erabiltzeko auke-

ra, horretara animatzeko deial-

dia luzatu dute etxeberrieta-

rrek. Beraz, egun horretarako

arau bakarra jarri dute: belar-

diaz disfrutatzea. Horrela, es-

pazioa erabiltzeko ohitura sor-

tzen bada, eta larunbateko fes-

taren ondoren zelaia betetzen

bada, helburua betetzat joko

dute.

[AGENDA, 12.ORRIALDEA]

Irudian ekimena sustatu duten auzotarrak.

Auzoko belardien erabile-

ra bultzatu nahi dute, eta

horretarako, festa giroan

eguna pasatzeko afari-

merienda antolatu dute

Buruntzaldeko taldeek

antolatuta, erabakitze

eskubidearen alde jaia

antolatu dute

Hernaniko Galarretan.

Goizeko 11:00tan hasi eta

eguerdiko 13:30ak arte, dan-

tzariak, bertsolariak, abesba-

tza eta musika jaialdia antola-

tu dute. Pintxoak eta eskualde-

ko ekoizleen sagardoa dasta-

tzeko aukera izango da. Gala-

rretan izanik, erremontisten

arteko partidarik ez da faltako. 

Hori guztiaz gain, Nens del

Vendrell taldeko 120 castellers

bertaratuko dira. Sarrera do-

hainik da.

Andoainen eta Urnietan,

bestalde, ekainaren 8an Arakil

aldera egin behar duten bidaia

antolatzen ari dira. Autobuse-

an izena emateko azken egu-

nak dira hauek. Ordutegia,

izena emateko tokiak eta egu-

nean bertako egitaraua zehaz-

tu dute dagoeneko.

[ESKUALDEA, 3.ORRIALDEA]
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Ez hasi “zu
pekatari” esaten,
zure egoera
azaltzen baizik

N
orberak berarengan

dituen dohainak, alderdi

onak, ikusaraztea, isla-

tzea, reflejatzea da umila izatea,

hau da, egia esatea, bere errea-

litatean oinarritzea, ez den bai-

no gehiago esatea, ez eta ere

gutxiago; lehena harrokeria litza-

teke eta, bestea, inozokeria.

Haurrarekin horrela jokatzeko

norberak berarengan alderdi

onak ikusten ohituta egon behar

du, eta ez da nahikoa jakitea,

praktikatzea baizik, guztiz beha-

rrezko gertatzen baita. Horre-

tarako, jakina, entrenatu egin

behar da. Horretarako ikaske-

tak proposatuko dizkizuegu.

Aintzakotzat har itzazu.

Etzazu bestea epaitu. Muga

bat jartzean edo jokabide bat

zuzentzean, ez esan: “kokote-

raino eginda naukazu”. “nire

onetik ateratzen nauzu”. Adi-

bide bat: behin Santa Leoka-

diako atarian nengoen eta iku-

si eta entzun nuen han haur

bat, 5 bat urtekoa, petrilean

gainean ari zen batera eta bes-

tera eta zaindariak esan zion

jaisteko, arriskuan zebilela-

eta, baina haurra gustora zebi-

lenez ez zan jaisten eta halako

batean zaindariak eraso egin

zion esanez: “nere onetik ate-

ratzen nauzu!” eta astindu bat

eman zion eta haurra, ezer en-

tenditu gabe, negarrez gelditu

zen.

Zer pentsatua eman zidan.

Nik nola egingo nukeen? Bes-

tea epaitu gabe, nola egin?

Esan beharko nion: “zu horre-

lako arriskuan ikusterakoan ni

oso urduri jartzen naiz, irudi-

tzen zait erori egingo zarela

eta ni oso kezkatuta egoten

naiz, ezin egona sartzen zait.

Lagunduko al didazu baretzen

esandakoan petriletik jaitsiz?

Horrela esanda haurrak kon-

prenituko luke dena eta lagun-

tzeko prest legoke. Zaindariak

egin zuena bezala eginda, be-

rriz, ez dio ezer ulertzen, be-

rez gaiztoa dela pentsa lezake,

estorbu bat dela, dena gaizki

egiten duen horietakoa dela,

nora-ezean gelditzen da.

Eta irizpide hori ez da egia,

haurra horregatik ez da gaiz-

toa, ez da txarra. Urduri dago-

ena ez da haurra, ni naiz. Ez

ziguten gure sentimenduak

azaltzen erakutsi, izkutatzen

baizik. Besteak epaitzen, or-

dea, erakutsi ziguten bai, gure

debilidadeak eta urduritasu-

nak gordetzen erakutsi zigu-

ten. Zu pekatari ibili ordez

neurearekin hasi behar det, ni-

re ezin egonak azaltzen hasi

eta laguntza eskatu behar bada

eskatu. Ona da esatea baita

ama bati entzun niona: “egin

dezuna ez zait gustatzen baina

hala ere maite zaitut”. Hase-

rretzean behar ez diren gauzak

esaten ditugu; nola ba kudeatu

edo erabili ume arriskutsu ho-

riek? Eta hanka sartu badegu

nola atera? Gure izakeran oso

zailak dira konponketa ho-

riek... Datorren idatzian trata-

tuko det gai hau. Hurrena arte.

IÑAKI ARANZADI • URNIETA

“Ez ziguten gure senti-

menduak azaltzen era-

kutsi, izkutatzen baizik.

Besteak epaitzen, ordea,

erakutsi ziguten bai,

gure debilidadeak eta

urduritasunak gorde-

tzen erakutsi ziguten”

Antonio Gabirondo XIII.

Memorialean plater tiroketa

Compak Sporting erakoa

zen. 25 platereko bi txanda

jokatuz, 23 tiratzailek parte

hartu zuten. 

Antonio Gabirondo memoriala.

Sailkapena:

1. Urtzi Oiarbide 50 plater

2. Iraitz Oiarbide 48 plater

3. Jexus Urdangarin 46 plater

4.J.Luis Toledotxiki 45 plater

Oiarbidetarrak nagusi Arkalen Buruntzaldea 2014-5-25

ALDERDIA ANDOAIN HERNANI ASTIGARRAGA LASARTE URNIETA USURBIL

EH Bildu 1484 3.107 459 1461 515 1205

EAJ-PNV 931 958 273 881 419 361

PSOE 923 707 71 1656 273 146

PODEMOS 316 366 92 478 108 81

P.P. 304 306 41 606 119 56

IU-EKI 317 292 58 332 95 65

UPyD 149 114 26 251 53 33

Abstentzioa %58 %58 %63 %55 %61 %56

Beterri-Aiztondo 2014-5-25

ALDERDIA ANDOAIN ADUNA ASTEASU LARRAUL ZIZURKIL VILLABONA

EH Bildu 1484 108 236 50 440 754

EAJ-PNV 931 31 99 15 206 424

PSOE 923 3 9 3 96 166

PODEMOS 316 3 19 3 40 89

P.P. 304 1 11 0 41 80

IU-EKI 317 1 9 2 48 69

UPyD 149 0 3 3 16 37

Abstentzioa %58 %54 %64 %58 %58 %60

*Datu ofizialak. Iturria: Espainiako Gobernua, Barne Ministeritza

A
lderdi abertzaleak

nagusitu ziren igande-

an, Andoainen eta

Urnietan. Bi herrietan

EH Bildu irabazle izan

zen, EAJ-PNV alderdiaren aurre-

tik. Bietan ere indarra galduz doa

PSE-EE alderdia. Datu esangu-

ratsua da hori, beraz, abertzale-

tasunarentzat. Ezin aipatu gabe

utzi  abstentzio handia, Ando-

ainen %58ekoa eta Urnietan

%61ekoa hurrenez hurren.

2009an baino gutxixeago hori

bai, baina hala eta guztiz ere auke-

ra zuten hamarretik lau bakarrik

joan zen bozkatzera. Absten-

tzio hori nabaritu zen lehen

orduetan, hauteslekuetan ohi

baino mugimendu gutxiago naba-

ritzen zelako. Aldiz, ilunabarre-

an, Aita Larramendi ikastolako

hauteslekuan esaterako, herritar

gehiago hurbildu zen.

Andoainen ezkertiar alder-

diek eskuinari aurrea hartu

diote. PP alderdia botoetan

laugarren alderdia izatetik sei-

garrenera igaro da, IU eta Po-

demos alderdiek aurrea hartu

eta gero.

39 alderdi ezberdin aurkeztu

dira Europar Batasuneko Le-

gebiltzarrera, eta 34 alderdi

ezberdinek gutxienez botoren

bat jaso dute Andoainen. Ho-

rien artean, besteak beste, aipa

daitezke PACMA animalien es-

kubideen aldekoak 33 botore-

kin, Equo berdeak 27 botore-

kin, Eskuin muturrekoa den

VOX alderdia 16 botorekin

edota Extremadura Unida 2

botorekin.

Urnietan soziologikoki anali-

si bertsua egin daiteke. PP al-

derdia botoetan laugarren izan

da, baina Podemos eta IU al-

derdien boto bertsuekin.

Urnietan bitxia izan da Can-

didatura Republicanos por la

Ruptura con la Unión Europea

(RRUE) ekimenak 18 boto ja-

so izana. Andoainen hautagai-

tza horrek boto bakarra jaso

du. Bitxia ere FE de las JONS

alderdi frankistak Urnietan 3

boto lortu dituela. 

Igandekoak 2015eko Udal

hauteskundeetarako zein on-

dorio utz dezake? Zail da as-

matzen. Alderdi bakoitzak

duen oinarri fidelena erakuste-

ko baliagarria izan zela esan

daiteke. Emaitza horietatik go-

ra, datorren urteko Udal hau-

teskundeetan alderdi bakoitza

noraino iritsiko den ikusteke

dago. 

Andoainen EH Bildu koali-

zioak abantaila hartu duela au-

rreikus daiteke. 

Urnietan alkatetzarako

lehian EH Bildu eta EAJ-PNV

buruz buru arituko direla diru-

di. 2011n horrela izan zen eta

2015ean ere horrela izango da.

Alderdi bakoitzak aurkez de-

zakeen hautagaitza erabakio-

rra izango bada ere, biek ere

botoemaileen artean oinarri

sendoa dutela argi geratu zen

igandean, Europar Batasuneko

Legebiltzarrerako bozetan. 

Europar Batasuneko Legebiltzarrerako hauteskundeak

EH Bildu koalizioa nagusi
eskualdean eta Gipuzkoan

Urnietan Lekaion bozen zenbaketa egiten ari ziren unea, igande iluntzean.
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ERABAKITZE ESKUBIDEAREN ALDE

“Erabakitzeko eskubidea duen herri baten aldarrikapena entzungo

da ekainaren 8an. Argi ikusiko da herri bat garela eta herritarren

garaia dela”, horixe izan zen Angel Oiarbide giza-kate erraldoiaren

antolatzaileetakoaren hausnarketa, ekimena bera aurkeztu zuten

egunean. Geroz eta gutxiago geratzen da hitzordurako, eta geroz eta

gehiago dira ekimenarekin bat egiten ari diren herritarrak.

“Gu bagoaz”

Giza-kate erraldoian 
izena emateko azken txanpa

Lourdes Jauregi
Andoain

Juanita Ikutza
Andoain

Juantxo Arregi
Andoain

Marian Ibaibarriaga
Andoain

E
kainaren 8an, igande-

arekin, Andoaindik eta

Urnietatik ehunka

herritar abiatuko da

Sakanako Arakil alde-

ra, 50.000 lagunekin batera giza-

kate erraldoian parte hartzeko

asmoz. Durangon ipini dute 0

kilometroa, eta Iruñean azkena.

Tartean, ibilbidearen amaiera

aldera, eskuz esku kateari segi-

da ematen izango dira bi herrio-

tatik joandakoak.

Giza-katea teknikoki eta se-

gurtasun aldetik ondo irteteko,

goizeko 10:00etarako herrita-

rrek parte hartu behar duten

tokian bertan egotea eskatu du-

te. Denbora aski izango da be-

har bezala prestatu eta entsea-

tzeko. Antolatzaileek iragarri

dutenez, adarraren hotsek

emango diote hasiera ekitaldia-

ri, eguerdiko 12:00etan. Ordu

erdi geroago emango zaio bu-

kaera giza-kateari. Ekimena

gauzatu ondoren ibilbide osoan

zehar ospakizunetarako guneak

egokituko dituzte Durangon,

Bergaran, Lazkaon, Etxarri-

Aranatzen eta Iruñean. Burun-

tzaldekoak gertuen izango du-

ten ospakizuna Etxarri-Arana-

tzekoa izango da. Arakilera au-

tobusean joateko gomendioa

luzatu dute antolatzaileek,

haientzat izango da lehentasu-

na igande goizeko lehen ordue-

tan. Izena emateko azken egu-

netan gaude.

Urnieta
Ekainak 8, igandea
Urnieta-Arakil
102. kilometroa

Irteera

08:30 Denda Berriko errotonda.

Iritsiera

10:00 Trafiko eragozpenak

saihestearren, bertan egotea es-

katu dute antolatzaileek. 

Jaia Arbizun

Giza-katea amaituta Arbizun el-

kartuko dira Sakanara bertara-

tutako herritar guztiak, eguna

jai giroan ospatzeko.

Autobusa eta metroa

Kantoi eta Xauxar tabernetan,

Muazpi harategian eta Trazos

ileapaindegian eros litezke ekai-

naren 5a baino lehen, 6 euroko

prezioan. Zein busean itzuli ze-

haztu behar da.

Itzultzeko bi ordutegi:

14:30etan eta 18:00-19:00etan.

Andoain
Ekainak 8, igandea
Andoain-Arakil
103. kilometroa

Irteera

08:45 Makaldegia.

Iritsiera

10:00 Trafiko eragozpenak

saihestearren, bertan egotea es-

katu dute antolatzaileek. 

Metroa

Giza-katean parte hartzeko me-

troa erosi behar da, 5 eurotan.

Saltokiak: Urrats, Ernaitza, Kei-

nu, Li, Ikelatz eta Aralai.

Autobusa

Bus txartelak salgai Keinun, Er-

naitzan, Xaxin eta Lanbroan 10

euroko prezioan (12 urtetik be-

herakoentzat, 5 euro). Autobu-

serako txartela erosteko azken

eguna ekainaren 2a izango da.

Itzultzeko, berriz, bi ordutegi:

13:30etan eta 19:00etan. 
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Benjamin jaia, judo eta gimnasiako erakustaldiak eta pailazoen

emanaldia Gazte festen atarikoak izan dira. Festazaleentzat astebu-

ru honetan hasiko da benetako jaia. Ostiral gauean kontzertua

izango da, eta larunbaterako egun osoko jarduerak antolatu dituzte.

Poxta Zahar gazte koadrilen taldeak igande goizaldera arte luzatu-

ko du jaia. Horra asteburu osorako iragarrita dauden hitzorduak:

Gazte Festak Urnietan,
asteburu osoko egitaraua

HITZORDU UGARI OSTIRALETIK IGANDERA

Ostirala, maiatzak 30 
17:30 Jolasak Plazido Muxika

plazan. 

18:30 Txokolatada gaztetxoen-

tzat Gaztelekuan, Plazi-

do Muxika plazan. 

19:00-20:00 Herriko buruhandi

eta erraldoien kalejira.

19:00-22:00 Intzak Hik ekitaldi

gastronomikoa plazan. 

20:00 Jaiei hasiera emateko

txupinazoa, udaletxean.

Ondoren, Egape Dantza

Taldeko dantzarien ema-

naldia. 

20:15-22:00 Bosko Anitz txa-

rangaren irteera San

Juan plazatik.

23:00-04:00 Kontzertuak San

Juan plazan (euria egi-

nez gero, Saroben): Bes-

teik Pe!, Keep Shake eta

Rude Kanka Sound &

Kobo Jah. 

Larunbata, maiatzak 31 
Poxta Zaharrek mahoizko jan-

tziak soinean festara hurbiltzeko

gonbitea luzatu die herrikideei.

10:00-13:00 Puzgarriak Egapen.

10:00 Diana Txanbolin txistu-

lari bandarekin.

11:00 VIII. Urnieta Dantzan

jaialdia.

11:00-14:00 Gazteentzako dar-

do txapelketa, Dardoka

elkartean.

11:45 VIII. Urnieta Dantzan

jaialdiaren kalejira.

12:00 VIII. Urnieta Dantzan

jaialdia: dantzari txikien

emanaldia San Juan pla-

zan. 

12:00 Anplipoteoa herriko ka-

leetan zehar, Poxta Za-

har elkarteak antolatuta.

13:00 VIII. Urnieta Dantzan

jaialdia: emanaldi nagu-

sia Plazido Muxika pla-

zan (edo kiroldegian). 

14:00 Herri bazkaria San Juan

plazan (edo Egapen). 

15:00-18:30 Euskadiko Emaku-

meen Txirrindulari txa-

pelketa, herrian zehar. 

16:00-22:00 Helduentzako dar-

do txapelketa, Dardoka

elkartean.

16:30 Eszenografia erakustal-

dia Urbita 6 kalean. 

17:30-21:00 Jokoak Idiazabal

kalean.

18:00-19:00 VIII. Urnieta Dan-

tzan jaialdia San Juan

plazan.

02:00 Joko inprobistatuak Pox-

ta Zahar taldearen esku-

tik.

06:00 Mozkor entzierroa Poxta

Zahar taldearen eskutik.

Ondoren gosaria, bezpe-

rako afarian sobratuta-

koarekin.

Igandea, ekainak 1 
10:30 Diana Txanbolin txistu-

lari bandarekin.

12:00 Kontzertu-dantza ema-

naldia, elizako zimito-

rioan.

12:30 Herriko erraldoi eta bu-

ruhandien kalejira. 

16:30 Mahai jokoak eta kar-

tak, Habitantes de Inns-

mouth rol taldeak anto-

latuta bere egoitzan: Ur-

bita 6. 

17:00 Gaztetxoentzako maki-

llaje, globoflexia, txapa

eta lepokoen tailerrak,

Plazido Muxika plazan. 

18:00 Familientzako musika

eta dantza zuzenean,

Plazido Muxika plazan.

19:00 Ingo al deu? erromeria,

San Juan plazan.

21:00 Jaiei amaiera emateko

txupinazoa eta azken

traka. 

Egitaraua ikusgai aiurri.com

eta twitter bidez.

Larunbat honetarako Poxta Zahar taldeak mahoizko jantziak soinean festara hurbiltzeko gonbitea luzatu die herrikideei.

Egape Dantza Taldeak Urnie-

ta Dantzan jaialdiaren zortzi-

garren edizioa ospatuko du

larunbat honetan. Gasteizko

Eguzki Lore dantza taldea

izango da aurtengo gonbida-

tua. Egunean zehar hainbat

saio egingo dituzte.

Urnietan Dantzan

Ospakizunez gain, Gazte

festetan kirol hitzordu esan-

guratsua burutuko da Urnie-

tan: Emakumezkoen Sari

Nagusia. Arratsaldeko hiru-

retan hasita, txirrindulari

onenak bertatik bertara

ikusteko aukera izango da.

Txirrindularitza saria

Eguraldi onarekin San Juan

plazan kontzertua izango da

Besteik Pe!, Keep Shake eta

Rude Kanka Sound & Kobo

Jah taldeekin. Irudian, Besteik

pe Donostiako talde gaztea. 

Musika jaialdia ostiralean
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Ospakizunetan murgilduta dabil Leizaran eskubaloi taldea, ekaine-

an 35 urte betetzekoa baita. 1979an herriko zenbait gaztek sortu zu-

ten taldea. Garai hartan Andoaindik kanpo, Gipuzkoan barreiatuta

jokatzen zuten eta talde berean herrian bertan jokatu nahi izan zu-

ten. Bidebatez, zaletasuna piztu nahi izan zuten Andoainen. Gazte

ekintzaile haietako batzuk bildu ditu Aiurrik.

Leizaran eskubaloi talde
gogoangarri hura

ESKUBALOI TALDEA HUTSETIK SORTU ZUTENEN LEKUKOTZA

E
gun maila ezberdineta-

ko hamahiru taldek

osatzen dute Leizaran

eskubaloi elkartea.

Elkarte sendoa da, sus-

traitua Andoainen, ezinbesteko

erreferentzia kirola egin nahi

duten gazteentzat. Horra iriste-

ko baina, zailtasun ugari gain-

ditu behar izan zituen taldeak.

Hutsetik hastea izan zen go-

gorrena agian, taldea 1979-

1980 denboraldian abian jarri

zenetik. Egia esateko, latza be-

zain zoriontsua gertatu zen or-

duko protagonistentzat, azkar

batean iritsi baitzen kirol arra-

kasta. Urtez urte, partidak ba-

ta bestearen segidan irabaziz,

probintziako lehen mailara iri-

tsi zen taldea. Eta bien bitarte-

an, ehunka zaletu erakartzen

zituen kirol jarduera bihurtu

zen Andoainen.

Avelino Garcia izan zen beste

taldekideak hasieratik xaxatu

zituena, Leizaran sortu zezaten

denen artean. "1978an-edo hasi

nintzen mugitzen, Andoainek

eskubaloiko kluba behar zuela

argi edukita. Egia esan, Ando-

ainen eskubaloiak ez zeukan

tradiziorik, ez zen sustatzen es-

kola kirola gisa, egun bezala.

Gabezia horretan, hala ere, gu-

tako zenbaitzuk salbuespen

izan ginen: La Salle ikastetxe-

an, Juanjo Maritxalarrek eta bes-

te irakasleren batek eskubaloi-

rako harra sartu ziguten. Han-

dik atera eta gero, askok Gi-

puzkoako zenbait taldetan (Mi-

chelin, Bidasoa...) jarraitu ge-

nuen jokatzen. Koadrilakoak

ginen denak, eta herriko talde

batean biltzeko egitasmoan in-

plikatzea ez zen zaila izan".

Jokalari, entrenatzaile, zu-

zendaritza batzordeko kide...,

denetik izateko prestatu ziren

gazteak. Ilusioa, gainezka era-

kutsi zuten.  

HASIERA LATZA

Aski arrotza zen eskubaloia

Andoainen, eta ederki kosta

zitzaien Leizaran ofizialki

onartua izan zedin herrian.

Futbol kirol nagusia eta ia ba-

karra izatera ohitua zegoen gi-

zartean, borroka egin behar

izan zuten leku propioa eduki

zezaten. 

"Zailtasun ugari gainditu be-

har izan genuen lehen bizpahi-

ru urteetan, Udal agintariekin

batik bat. Oinarrizko gauzekin

ere eztabaidan aritzen ginen.

Entrenatzeko Arrate eskatzera-

koan, esate baterako, Leizaur

parkera joateko eskatu zigun

alkateak. Konforme, erantzun

genion; gu hara joango gara,

baldin eta, Arraten pilotaleku

osoa ordubetez hartzen duten

palista helduak Sorabillako pi-

lotalekura joaten badira".

Kantxan jokatzeaz, taldea

entrenatzeaz eta beste hainbat

ardura betetzeaz gain, bilera

frankotan parte hartzea egoki-

tu zitzaion Abelinori, beti es-

kean: "Denboraren poderioz,

zenbait gauza lortzen joan gi-

nen. Esate baterako, 21:30eta-

tik 22:00etarako tartea Arra-

ten, entrenatzeko. Edota, kan-

txako marrak ipini behar ez

izatea partida jokatu behar zen

aldiro. Azpiegitura (bi ateak,

eserlekuak...) gu geu joan gi-

nen osatzen. Egoitzarik ez ge-

nuen (baloiak, konparazio ba-

tera, etxera eraman behar iza-

ten genituen) eta Arindar ta-

bernan biltzen ginen; azkene-

an, baina, pilotalekuko azpial-

dean gela txiki bat eskaini zi-

guten, Los Rubi taldeak entse-

aatzen zuen ondoan".

Dirua biltzeko, berriz, dan-

tzaldiak antolatzen zituzten

Akelarre edo Egan taldeekin,

pilotalekuko azpialdean. Ho-

rrela joan ziren, poliki-poliki,

eremuak konkistatzen eta es-

kubaloiaren errealitatea modu

naturalean zabaltzen herrian.

Auzolean jarduten zuten talde-

kide guztiek, primeran kon-

pontzen ziren guztiak guztie-

kin eta aparteko giro hura kan-

txan islatzen zen. Gainera, jo-

kalari trebeak zirenez garaipe-

nak garaipenen atzetik heldu

zitzaizkien, lehen hiru urteetan

batik bat. 

Entrenatzaile zen Abelino

Garciak norgehigokak nahiko

aise irabazten zituela gogorazi

du, “fisikoki oso ondo presta-

tuta geunden, eta aurkariek

soilik aurreneko zatian egiten

ziguten aurre. Bigarrengoan

hondoa jotzen zuten eta 30 go-

letik gora pilatzen genituen,

eskandaluzko emaitzak lor-

tuz”.

ARRATE, 

JOKALEKU BELDURGARRIA

Aurkariei izua eragiten zien

Arrateko kantxak, Mitxel Diezen

esanetan: “Pedro Rodriguezek

aurreneko jokaldian, baloia

hartu eta egundoko zartakoa

eman zion aurkarien ateko lan-

gari. Atea ez ezik atezaina eta

jokalari guztiak ere dardarka

jartzen zituen. Gainerakoan,

Arrate lepo betetzen zuten zale-

tuek egiten zuten. A ze zalapar-

ta gol bakoitza ospatzeko!”.    

Solasaldia horretara iritsirik,

umore puntua gehitu nahi izan

dio Jesus Olazabalek: “Jokala-

riek antzerki puntu bat ere

eransten genuen. Zenbait jokal-

di eta jaurtiketetan lurrera bo-

tatzen genuen geure burua, pa-

lomitak etab eginez. Ez zegoen

horren beharrik, baina ikuski-

zun bihurtzen genuen geure jo-

koa. Egia esan, gauza berria

zen eskubaloia Andoainen; fut-

boletik zetozkigun zaletu gehie-

nak, eta gol sortaren aurrean

emozionatu egiten zen”.

Herrian, jendearen solasetan

hizpide izan ziren Leizaranek

asteburuetan jokatzen zituen

partidak, eta jokalariek ospea

hartu zuten; Antonio Sobradok

aitortu duenez, “heroi txikiak

sentitzen ginen, jendeak aho-

tan hartzen baikintuen”.

Bigarren denboralditik au-

rrera etengabe hazten joan zen

Leizaran kluba. Ikastetxeetan

eskubaloia sustatzen hasi zen,

eta emakumezkoen eta gazteen

taldeak sortu zituzten. Hain

zuzen ere, hazte prozesu ho-

rren lekukotza jasotzen du

Allurraldeko erakusketak,

egun hauetan ikusgai dagoena.

Jokalari, entrenatzaile,

zuzendaritza batzordeko

kide..., denetik izateko pres-

tatu ziren gazteak. Ilusioa,

gainezka erakutsi zuten 

Leizaran eskubaloi taldea sortu eta lehenbiziko urtetan ere gidari izan zirenetako batzuk: Antonio Sobrado, Jesus Olazabal, Ave-

lino Garcia, Mitxel Diez, Xabier Trutxuelo eta Jose Antonio Gutierrez.
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Karlistadetako antzezte-erakustaldia Nafarroan

Lizarran trebatzen

M
aiatzaren 22an hain-

bat ikastetxetako

ikaslek Eskola Agen-

da 21en baitan ikas-

turtean zehar egindako lanaren

emaitzak azaldu zizkien Ando-

aingo Udalari. Bertan izan ziren,

batetik, La Salle-Berrozpe ikas-

tetxea, Aita Larramendi ikastola,

Leizaran eta Ondarreta ikaste-

txeetako LH, DBH eta Batxi-

lergoko ikasleak; eta bestetik,

Ana Carrere, Mari Jose Izagirre eta

Jose Luis Vela Udal ordezkariak.

Urtean zehar lortutako on-

dorioak, konpromisoak eta

Udalarentzako eskakizunak

adierazi zituzten. Horretara-

ko, urtean zehar egindako ir-

teerez, ikerketez eta herriaren

hobekuntzarako egindako jar-

duerez baliatu ziren. Lehen

hezkuntzako bi zikloek esko-

laren inguru hurbila aztertu

zuten, batez ere, segurtasun

arazoak zeuden jakiteko; LH-

ko hirugarren zikloak eta

DBHko lehenengoak herriko

oztopoak eta garraiobideen

jokaerak ikertu zituzten; eta

azkenik,  DBHko bigarren zi-

klokoek eta Batxilergokoek

mugikortasun berri bati bu-

ruzko hausnarketa egin zuten.

Honela, denen artean diag-

nostikoa egin eta Udalari jaki-

narazi zioten Udalbatza bere-

zian.

Joan etorrietan gehien era-

biltzen den garraioa autoa de-

la eta, gainera, gaizki aparka-

tuta aurkitu dituztela nabar-

mendu zuten. Gainera, mo-

tordun ibilgailuak azkar eta

zaratatsu ibiltzen dira. Oinez-

koei dagokienez, oinezko pa-

sabiderik gabeko lekuak, eta

espaloia eta pasabidea altuera

ezberdinean dauden lekuak

identikatu zituzten. Baita es-

paloi zaharkitu eta estuak, al-

dapa gogorrak, pasabide

arriskutsuak, baldosa irrista-

korrak eta ikusgarritasun gu-

txiko lekuak ere. Gainera,

itsuentzat egokitutako sema-

foro bakarra aurkitu dutela

adierazi zuten. 

Diagnostikoaren berri eman

ostean, beraien konpromisoak

azaldu zituzten; hala nola, el-

barriei laguntzea, kalean zen-

tzuz jokatzea, bizikleta edo

garraio publikoa gehiago era-

biltzea, trafiko seinaleak eta

semaforoak errespetatzea...

Amaitzeko, Udalari eskatu

zioten espaloiak egokitzeko,

itsuentzat egokitutako sema-

foroak jartzeko, bidegorri

gehiago egin eta seinaleztatze-

ko, eta aldapa handietan ba-

randa lagungarriak ipintzeko,

besteak beste. Behin ikasleen

eskakizunak entzunda, alkate-

ak ikasleen lana eskertzeaz

gain, 2013. urtean hartutako

zein konpromiso bete dituz-

ten azaldu eta, amaitzeko,

2014-2015 urterako zein kon-

promiso hartuko dituzten

adierazi zieten. 

Zinegotzien eserlekuetan eseri ziren ikastetxe ezberdinetako ikasleak.

Ikasleak agintarien tokian

KATRAMILA ANTZERKI TALDEKOEN IKUSKIZUNA BASTERON

Une gozo eta dibertigarriak eskaini zizkieten Katramilako

gazte zein helduek Basterora hurbildu ziren ikusleei. Umo-

rea nagusitu zen oholtza gaineann, ikusle gehienak txun-

dituta geratu ziren beren seme-alaba, lagun zein bizilagu-

nak ikusten. Helduen taldeak “Bastero… eta gero?” mun-

taia eskaini zuen, gidoi landu batean oinarritutako istorioa.

Gehien erabiltzen den

garraioa autoa dela eta,

gainera, gaizki aparka-

tuta aurkitu dituztela

nabarmendu zuten ikas-

leek

Maiatzaren 18an Lizarran Kar-

listadetako antzezte-erakustal-

dia antolatu zuten, karlista eta

giristino edo liberalen arteko

borroketan. Andoaingo txapel-

txuri karlisten 14 laguneko tal-

de batek parte hartu zuen, tre-

bakuntza gisa 2015eko Ando-

aingo Guduari begira. Argaz-

kian, txapeltxuri andoaindarrak

Lizarrako Hilobi Santuaren pa-

rean. 

Andoaindik joandako taldea, L. Jauregiren argazkian.



ANDOAINDIK DATOR NOTIZIA... 72014ko maiatzaren 30a, 400 zenbakia 

Matrikulazio epea irekita, datorren ikasturterako

berrikuntza batekin datozela iragarri dute. Izan ere,

Ekolapiko proiektua martxan jarriko dute, eta ho-

rrenbestez, Andoaingo baratzetan landatutako elika-

gai ekologikoak zuzenean haurreskolako sukaldean

oinarrizko elikagai bilakatuko baitira.

Elikagai ekologikoak
Galardi haurreskolan

ANDOAINGO ASPILLA BASERRIAN LANDUTAKO ELIKAGAIAK

E
kolapiko izeneko pro-

grama Biolur Gipuzkoa

Elkarteak, Kutxa Eko-

guneak, Cristina Enea

Fundazioak, Landa

Garapen Elkarteak eta Euskadi-

ko Nekazaritza Ekologikoaren

eta Elikaduraren Kontseiluak

sustatzen duen ekimena da,

2007an sortua. Helburu nagu-

sia bertako baserrietan sortuta-

ko elikagaiekin, elikadura eko-

logikoa eta osasuntsua eskole-

tako jangeletan txertatzea da. Era

berean, proiektuaren bidez, ber-

tako nekazaritza ekologikoaren

garrantzia azpimarratu nahi dute,

baserrien etorkizuna bermatuz.

Sabrina Pato Ekolapikoko ko-

ordintzaileak adierazi duenez,

gaur egun zortzi eskolek fun-

tzionatzen dute beraiekin: Do-

nostiako Juana de Arco hau-

rreskolak, Ibarrako Uzturpe

ikastolak, Segurako aterpetxe-

ak eta baita Oiartzun, Usurbil,

Orereta eta Beasaingo eskolek

ere. Andoaingo haurreskola da

bederatzigarrena. Bestalde, ba-

serriei dagokienez, hamabi

ekoizle ari dira Ekolapikorekin

ekoizten, eta bakoitzak bere

bailarako ikastetxera eramaten

ditu produktuak. Barazkiez

gain, esnekiak eta ogi ekologi-

koa ere kontsumitzen direla ja-

kinarazi du Patok. Altzotik eta

Behieko elkartetik ekartzen di-

tuzte yogurrak eta esnea, eta

Segurako aterpetxera eta Iba-

rrako ikastolara gertuen dago-

en okinak ematen diete ogia. 

Horrekin guztiarekin, Gipuz-

koako landa garapena bultzatu

nahi dute, ingurumena zainduz,

osasuna landuz eta hezkuntza

komunitatea eta familiak heziz.

Eskolekin, zuzendariekin eta he-

zitzaileekin sentsibilizazio taile-

rrak egiten dituzte, hitzaldiak

eginez edo beraien beharrak

asetuz. Horrez gain, koordina-

tzaileak azaldu du Ekolapiko ez

dutela eskoletako jangeletan soi-

lik geratzerik nahi: “Familiak

ere haurren elikaduraren ardura

hartzea nahi dugu. Horretarako

denetik egiten dugu: nekazaritza

ekologikoaren inguruko hitzal-

diak eman, bisitak baserrietara,

sukaldaritza tailerrak...”. Gaine-

ra, dohaineko tailer hauek oso

arrakastatsuak izaten direla dio.

Produktu ekologikoak lan-

tzen dituzten ekoizleentzat ere

aukera paregabea da. Nerea Ar-

suaga Galardirentzat barazkiak

landuko dituen Aspilla baserri-

ko ekoizlea da eta adierazi

duenez, oso esperientzia polita

da. Gainera, baserrira egiten

dizkioten bisitetan bai hau-

rrak, bai gurasoak bai eta bera

ere oso gustura egoten direla

adierazi du. “Bertako produk-

tua kontsumitzea bultzatu be-

har da. Kimikorik eta substan-

tziarik erabili gabeko barazki

freskoak dira, baserrietan mai-

tasun handiz landatutakoak”. 

Aholkuari jarraiki, Udalak

proiektuarekin bat egin du eta

produktu ekologikoak izango

ditu haurreskolak aurrerantze-

an. Ixiar Ansa zuzendariak adie-

razi duenez, haurraren garape-

nean elikadura oso garrantzi-

tsua da: “Gurekin dauden hau-

rrak oso txikiak dira, eta bibe-

roitik edo bularretik elikatze-

tik, bazkaltzera igarotzen di-

ra.” Lehenengo pauso horretan

jaten dituzten produktuei ga-

rrantzia berezia eskaintzen

dietela dio eta zenbat eta fres-

koagoak eta sanoagoak izan,

orduan eta lagungarriagoak

izango direla haurrentzat. 

Bestalde, Juan Cruz Alberdi

Behemendi elkarteko ardura-

dunak Foru Alduadiarekin, go-

bernuarekin eta, batez ere,

udaletxeekin egiten du lan, ne-

kazaritzari alternatibak bilatuz

eta nekazariei produkzioarekin

lagunduz. Alternatiba horien

artean Ekolapiko proiektua

aukera ederra dela azaldu du.

Ekolapiko herriko baserritar

bat herrian dagoen errekurtso

batekin lotzen ari da, kasu ho-

netan, haurreskolarekin. “Sal-

menta zuzena beti landu dugu.

Oso polita da, haurrekin zuze-

nean, bertatik bertara lan egi-

ten dutelako”, azaldu du ardu-

radunak. 

Azkenik, haurreskolan ma-

trikulatzeko datak gogorarazi

dituzte, eta nahi duenarentzat,

maiatzaren 26tik ekainaren

6ra bitartean egongo da epea

zabalik. Beraz, datorren iraile-

tik aurrera, haurreskolako su-

kaldean barazki ekologikoak

izango dira protagonista; Aspi-

lla baserriko lurretik bertako

sukaldera ekarritakoak.

Behemendiko Juan Kruz Alberdi, Ekolapiko egitasmoko Sabrina Pato, Aspilla baserriko Nerea Arsuaga, Galardi haurreskolako

Ixiar Ansa eta Andoaingo Udaletxeko Aitziber Ugartemendia. Bideoa: aiurri.com

Eskelak, 
hileta-oharrak
Aiurri
astekarian
@ diseinua@aiurri.com | ☎ 943 300 732

Konpostaiari
ongietorria
Andoainen

Postontzia
Andoaingo Eguzki

“Badugu Andoaingo Udala eta herri-

tarrak zoriontzeko arrazoi on bat:

autokonpostatzeko neurriak abian

dira. Zehazki lau lan ildo dira abian:

1 Eraikin publiko (Udala eta Zaha-

rren Egoitza) eta ikastetxeei (Onda-

rreta eta Ikastola) dagokiena.

2 Auzo konposta. Kalean jarritako

eta auzotarrek kudeatutako gune-

ak. Lehena martxan jarri da Etxe-

berrietan eta laster bigarrena

Makaldegi inguruan.

3 Landa guneetako konpostaia.

Lehendik ere badira konposta egi-

ten duten landa guneko etxe eta

baserriak baina oraingoan jardue-

ra hau orokortzea litzateke helbu-

rua, banaka nahiz auzolanean.

4 Etxean konposta egin nahi dute-

nak. Autokonposta alegia, gida

eskura dezake udaletxean.

Bereziki garrantzitsua iruditzen

zaigu auzo konposta eta landa gune-

etako konposta  abian jartzea, hain-

bat andoaindarrek Udalari bide

hauek martxan jartzeko eskariak egi-

nak baitzituzten.

Gogoratu behar dugu konpostaia

materia organikoa lur emankor

edo/eta ongarri  bihurtzen duen eral-

daketa naturalari deitzen zaiola eta

Andoainen une honetan sortzen

den zaborraren %40a materia orga-

nikoa dela.

Garrantzitsua iruditzen zaigu kon-

postaiaren bide honetan pausoak

ematea, etxean sortutako hondaki-

nei norberak edo auzolanean irten-

bidea ematen zaiolako, hondakinen

inguruan kontzientzia areagotzen

laguntzen duelako, ingurumenari

mesede egiten diolako eta bide

batez hondakinen kudeaketaren

kostua murrizten duelako.

Hala ere, dena ez da pozgarria.

Gai honetan Udalak hartutako era-

bakiak aho batez hartu izana ego-

kia bada ere, pausoak oso geldo

ematen ari dira alderdiak, iaz Udal

batzarrean onartutako helburua 

–%60ko birziklapen mailara iristea

2016an– arriskuan jartzeraino. Ez

dugu ahaztu behar helburu hori

Udalean aho batez onartzeaz gain,

Aldundiak helburu bera jarri duela

Gipuzkoa guztirako eta baita Euro-

pako Batasunak ere.

Beraz, Udala osatzen duten alder-

di politiko ezberdinei akordio on bate-

tara iristeko benetako saiakera egin

dezatela eskatzen diegu,  eta horre-

tarako inguruko herrietako esperien-

tziak balia ditzatela, besteen aka-

tsez ikasiz, guk errepika ez ditza-

gun.

Gure aldetik ahalegina egingo

dugu gure herriko zabor bilketa uni-

bertsala, ingurumenarekiko ardura-

tsua eta ordainketa nork bere esfor-

tzuen araberakoa izateko”.
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18 urterekin, bete beharreko etxeko lanen artean dago gazte as-

korentzat, autoeskolara joan, eta gidabaimena ateratzea. Geroz

eta gehiago dira errepidera autoz atera ahal izateko baimena

euskaraz prestatzera jotzen dutenak. Buruntzaldeko Udal eta

autoeskolek eginiko ahaleginari esker, ikasleek eskura dute

materiala eta arreta zerbitzua. 

Guztia euskaraz, Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte, Ur-

nieta eta Usurbilgo hamaika autoeskoletan. Ez dago aitzakiarik

beraz. Eman izena eskualdean gertuen duzuen autoeskolan eta

atera gidabaimena euskaraz. 

Pauso hori ematen duzuenok, 400 eurora arteko saria irabaz

dezakezue gainera. 

Bideratu euskaraz
Gidabaimena euskaraz ateratzeak saria du

Buruntzaldean
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KIROL ALBISTEAK

Izurde taldeko kideak Urnietako kiroldegian.

Aurreko larunbatean judokekin batera erakustaldia eskaini zuten Urnietan.

Rugby erakustaldia Ubitarten

Erakustaldia Urnietan

SUDOKU 5 X 5

HITZ-GEZIDUNAK

GOITIK BEHERA ERANTZUNAK
Goiti eta beheiti letra bat gutxiago edo gehiago du asmatu beharrekoak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Lore apaingarria, morea, arrosa edo zuria. 2. Inauteri. 3. Biz-
kaieraz, galdera. 4. Hitzarmen. 5. Errepikatuz, emakume ergel. 6.
Itsas arrain mota. 7. Gipuzkoako udalerria, Goierrin. 8. Pisu han-
dikoa. 9. Nahasi.

Ezker eskuin eta goitik behera,
zenbaki bakoitzean hitz bera  

aterako zaizu
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9 x9-ko laukian hutsik dauden gelaxkak bete behar dituzu 1etik 9ra bitarte-

ko zenbakiak idatziz eta kontuan izanik zenbaki bakar bat ere ez dela bi aldiz

azaltzen errenkada eta zutabe berean, ezta dagokion 3 x 3-ko laukian ere

1. Putzua. 2. Sagardoa egiteko

ezinbestek fruitu. 3. Uretan

hon.doratu gabe ibili. 4. Nazka,

higuina. 5. Operetan bakarlariek

abesten dituzten parteak.
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Arma mota
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gaitzesgarria
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1000

Gaixo

Lehenengo
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Emakume
izena

Iridioaren
ikurra

+ a
= jaurti

Neurrien ar-
teko erlazio

Bokala

Zangoaren
atal

Joan den
urtean

Begiradak

* Amasa-Villabonako Hutsunea Betez taldeko burua

Arabiar

penintsulako

sultanerria
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418967325

295138674

376452198

921583746

583746219

647291853

734819562

852674931

169325487

Petunia. Inaute. Itaun. Itun. Tun.

Atun. Ataun. Astuna. Nahastu.

Kirola Eskolako ikasleei rugbiaren nondik norakoa erakusten jardun zuten joan den

larunbatean, Ubitarten. Tartean, Lasarteko Beltzak rugbi taldean jokatzen duten gazte

andoaindarrak, Joxean Alkorta bertako laguntzailearekin: Lander Gorostegi, Adrian Dul-

var, Euken Alkorta, Igor Aparicio, Imanol Lauzirika, Eñaut Etxeberria eta Unai Alkorta. 



KIROL ALBISTEAK... 112014ko maiatzaren 30a, 400 zenbakia 

KIROL ALBISTEAK

U
rnietako Mendi Lasterke-

tako antolatzaileek Zega-

ma-Aizkorri lasterketaren

biharamunean  idatzia

argitaratu zuten, zaletuei eske-

rrak eman eta urnietarren mai-

la bikaina goraipatzeko: “Bikai-

na hiru urnietarren maila, bikai-

na ere lasterketan zehar bildu-

tako urnietar piloa. Zegamako

irteeran, Otzaurten, Aratzen,

Sancti spiritunen, Aizkorriko

puntan, Oltzen, Atanabarretan

eta helmugan, puntu horietan

guztietan urnietarren bat egon

zen lasterketa ikusten edo ani-

matzen, ez dago dudarik gure

herrian mendi lasterketen afizioa

goruntz doala”.

Bereziki aipatu behar da Jo-

kin Lizeagak egindakoa, ondoe-

zik zegoela abiatu zelako. Eus-

kadi Irratian adierazpenak egin

zituen eta bertan aurreko or-

duetako ezustearen berri eman

zuen: “Postua alde batera utzi-

ta, ni nire lana egitera atera-

tzen naiz, eta gaurko lana bi-

kainetik gorakoa izan da.

Inondik inora ez nuen espero

denbora horietan ibiltzea.

Gaur zortzigarren izan arren,

mundu mailako denbora buru-

tu dugu.

Azken urteetan nire burua

dezente kontrolatzen dut, ba-

dakit zein den sentsazio onak

ematen dituen nire erritmoa

eta gaur ere, postuak atzetik

aurrera eginaz, marka  ikusga-

rria lortu dut. Aurreneko ha-

mar postuetan sartzea lortu

dut mundu mailako proba ba-

tean. Oso baloratzekoa da ho-

ri.

Gainera, atzo egun gogorra

izan nuen, arratsaldean pixa

egiten ari nintzela barrabil bate-

an pare bat koskor nabaritu eta

bi ordu-edo negarrez aritu nin-

tzen. Urgentzietara joan eta

amesgaiztoa: ‘hernia inguinal’

bat omen zen. Esfortzurik ez

egiteko esan zidaten, baina festa

honetan ezin nuen kale egin.

Gau gogorra pasa arren, hemen

izan naiz. Irteeran ere negarrez

nengoen, amaierara iritsiko nin-

tzen ere ez nekien, eta helmu-

gan ere negarra egin dut, baina

pozez nengoelako. Min apur bat

izan arren, atzoko amesgaiztoa

pasa da eta azken 24 ordu

hauek bizitza osoan ahaztuko

ez ditudala uste dut. Besterik

ez, eskerrik asko denei”. Lizea-

gak urte osoan zehar hainbat

probatan irabazleari dagokion

hainbat txapela irabazi ditu. Ze-

goen egoeran egin zuen laster-

keta ikusita, Jokin Lizeagak txa-

pelik ez du behar txapeldun

handia izateko. Beste bi urnieta-

rren denbora ere kontuan har-

tzekoa da. Zorionak denei!

Urnieta:

Jokin Lizeaga (8) 3:59:11

Jon Urdangarin (136) 5:01:18

Mikel Legarreta (156) 5:11:18

Andoain:

Oñatz Gonzalez (268) 5:49:35

Sare sozialetan korrikalarien

aldeko mezuak zabaldu dira.

ANIMOAK SARE SOZIALETAN

Jau Zubel: “Jokin zure kemenak

mugarik ezagutzen ez duela-

ko... zorionak! Ea laister osa-

tzen zaren”.

Inma Iturralde: “Zorionak Jo-

kin! Erronka handiei gogor au-

rre egiteko kemena duzula era-

kutsi duzulako eta izugarrizko

karrera egin zenuelako. Ea

orain azkar osatzen zaren”.

Maitane Errazkin: “Aupa Jokin,

animo!”.

Iñaki Narbarte: “Izugarria atzo-

ko eguna! Zorionak hiru txa-

peldunei”.

Jon Urdangarin: “Mila esker ani-

moengatik, asko eskertzen di-

ra”.

Mikel Costas: “Zorionak txapel-

dunak! Aupa Urnieta!”

Jokin Lizeaga Aizkorriko gaina zeharkatu eta berehala.

Jon Urdangarin Andoni Urbistondoren eta Joseba Labakaren animoak jasotzen.

Kirol Astea
Andoainen
datozen
egunetan
Herritarrek, kirol elkarteek eta kirol

patronatuko ordezkariek hala era-

bakita, aurtengo Kirol Merezimen-

duaren sariduna Jose Luis Barbe-

rena izango da. Egitaraua:

Maiatzak 30-ekainak 7

CDB Leizaran elkartearen 35.

urteurrenaren erakusteta:

Maiatzak 30. 19:00-21:00.

Maiatzak 31. 16:30-20:30.

Ekainak 2-6. 18:00-20:00.

Ekainak 7. 17:00-19:00.

Ekainak 2-6

18:00-20:00, Goiburu Golf klube-

an golfa dohainik.

Ekainak 3, asteartea

Gazte lehiaketa: 

“Zer dakizu kirolaz?”.

17:00 Pilotari profesionalekin jola-

sean Goikoplazan.

Ekainak 4, asteazkena

Gazte lehiaketa: 

“Zer dakizu kirolaz?”.

19:00 Mahai-ingurua Basteron:

“Jokatu jator kirolean”. Ain-

hoa Aiertzaren esanetara:

Jon Gaztañaga (Errealeko

jokalaria), Nagore Arizaga

(Bera-Bera eskubaloi talde-

ko jokalaria), M.A. Perez

Lasa (futbol epaile oiha),

Imanol Rojo (iraupeneko

eskiatzaile olinpikoa) eta

hainbat kirol arduradun.

Ekainak 5, osteguna

Gazte lehiaketa: 

“Zer dakizu kirolaz?”.

20:00Kirol merezimenduaren sari

ekitaldia Basteron.

Ekainak 6, ostirala

17:30 “Zer dakizu kirolaz?” sari-

banaketa Allurralden.

18:30 Judo erakustaldia 

Allurralden.

Ekainak 7, larunbata

09:30 Kirol topaketak Goikoplazan:

Pilota, eskubaloia, futbola,

saskibaloia eta txirrindula-

ritza.

10:30 Nordic Walking Goikoplazan.

11:00 Golf jarduera Goikoplazan.

Ekainak 8, igandea

11:00 Gimnasia erritmikoa, AKEK

elkartearen eskutik Allu-

rralden.

Julen
Loitegiren
partida
Lekunberrin
Atxarte 40- Urnieta A 31

Julen Loitegi. Euskal Herriko

Trinkete txapelketa. Senior maila,

eskuz banaka.

Eskuz oso justu iritsi zen partida-

ra, eta hala eta guztiz ere maila

txukuna eskaini zuen. Partidaren

amaiera aldera ihes egin zion

garaipenak. Finalaurrekoetara sail-

katzeko aukerak baditu, horreta-

rako ostegun honetako partida

irabazi beharra dauka. Faboritoa

da, beraz, ezustekorik ez bada lor-

tuko du finalaurrekoetan jokatze-

ko txartela. Animo!

Ardoi-Urnieta A

19:00. Lekunberri.

Maiatzak 29, osteguna.

Asteburuko partidak Urnietan:

Udaberri txapelketa

Kadete, eskuz banaka.

Urnieta-Lapke

18:00.

Maiatzak 30, ostirala.

Ekialde txapelketa

Senior, eskuz banaka.

Urnieta-Eple

11:00.

Ekainak 1, igandea.

Mikel
Alonso
nazioarteko
proban 
Jubenilak

Mikel Alonso 

Andoaingo Txirrindulari Eskola

Espainiako selekzioarekin nazio-

arteko kopako Trofeo Centre Mor-

bihan parte hartzen aritu da. Lehen

etapan 15. sailkatu zen, igande-

an erlojuaren aurkakoan 66. pos-

tua lortu zuen eta, ondoren, erre-

pideko hirugarren etapan 11. pos-

tua. Sailkapen orokorrean 43. sail-

katu da.

Legorreta, maiatzak 24.

Sailkapena:

1. Jon Gil (Vicinay cadenas)

2. Dani Mayora (Ampo)

3. Unai Orbea (Atracciones Sanz)

5. Julen Irigoien (Andoaingo)

19. Peio Manterola (Andoaingo)

25. Gaizka Mayoz (Andoaingo)

49. Adrian Alamo (Andoaingo) 

Txapelaren beharrik ez du
txapeldun handia izateko
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ZORIONAK 

Itxaso etxeko

"txikiak" 17 urte

egingo ditu maia-

tzaren 24an.

Jarrai ezazu orain

arte bezain irriba-

rretsu :) Muxuak

etxekoen partetik

ANDOAIN

ZORIONAK 

I za ro  I razu

Romanek maia-

tzaren 30ean 7

urte beteko ditu.

Zorionak eta ondo

ospatu. Txokola-

tezko muxuak.

Etxekoak.

ANDOAIN

ZORIONAK 

Eiderrek datorren

astelehenean 8

urte beteko ditu.

Zorionak etxeko-

en partetik, eta pri-

meran pasa eza-

zula. Zortzi muxu

potolo, guapisima!

URNIETA

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

www.aiurri.com

Lege Gordailua: SS-1078/04

ISSN: 1698-4870

Tirada: 4.000 ale.

Kudeatzailea,
banaketa 
arduraduna:
Garbiñe 

Ugartemendia.

idazkaritza@aiurri.com

Tel.: 943 300 732

Banatzaileak:
Mikel Arregi

(Andoain), Gaizka

Bernardo (Urnieta).

Inprimategia:
Zeroa Multimedia. 

Huarte–Iruñea.

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 29TIK AURRERA • AGENDAN IRAGARTZEKO:  andoain@aiurri.com

Gazte festak
Urnieta
Hitzordu nagusiak, ostirale-

tik igandera.

Egitarau osoa 4. orrialdean

ikusgai.

Maiatzak 30-ekainak 1.

Kanpaina
Andoain
Udalak eta Salkin merkata-

rien elkarteak ekimen be-

rria martxan jarri dute,

maiatza osoan zehar luza-

tuko dena. 5 euroko eros-

keta egiten duenak herri

barruan ibiltzeko bus txar-

tela eskuratuko du.

Maiatzaren 31 bitarte.

Aisialdia
Andoain
Goazen jolastera, “Andoai-

nen bertan nahiko jolas egi-

teko udalekua”. 

Izen-ematea: 17:00-19:30. 

Astearte eta ostegunetan: 

10:30-12:30. Gazte Lokala.

Ekainaren 5a arte.

Udalekuak Bihurriren esku-

tik: patinaia, euskal dan-

tzak, etab. Uda honetako

eskaintza.

Ekainak 25-irailak 5.

943 305 852.

bihurri@bihurri.net.

Urnieta
Aisialdia Urnietan: Udaleku

irekiak, Eguzkitan blai, Ki-

rol udalekuak...

Izena emateko azken egu-

na, Bertan eta Lekaion:

Ekainak 6 ostirala.

Odol-emaileak
Urnieta
18:30-20:30.

Anbulatorio zaharra.

Maiatzak 30, ostirala.

Andoain
18:30-20:30.

Anbulatorioa.

Ekainak 10, asteartea.

Ospakizuna
Andoain, Etxeberrieta
“Udaberria zelaian” jaia, he-

rriko parkeez gozatzeko

deialdia.

16:00 Haur jolasak belar-

dian: “Har ditzagun

zelaiak, atera ohialak

eta etzan lasai!”.

17:00 Piano doinuak. Hau-

rren askaria.

18:00 Zozketa eta afari-me-

rienda.

21:00 Musika zuzenean:

Ostruka's band.

Maiatzak 31, larunbata.

Bertsoa
Andoain, Goiburu
“Ez gara Palestinaz ari”

bertso ikuskizuna.

San Estebango ermita.

22:30. 5 euro.

Maiatzak 30, ostirala.

Bazkaria
Andoain
1949an jaiotakoen bazka-

ria. Patxi: 606 927 468.

13:30 Taldeko argazkia.

14:30 Bazkaria.

Ekainak 7, larunbata.

Musika
Urnieta, Sarobe
Lourdes Iriondo udal musi-

ka eskolako ikasleena.

17:30-19:00.

Maiatzak 29, osteguna.

Andoain, Bastero
Benito Lertxundi kantaria zu-

zenean arituko dira.

22:00. Auditorioa.

Ekainak 7, larunbata.

Ikastaroak
Andoain
Allurralden ekainaren

30etik uztailaren 24ra kirol

ikastaro ezberdinak, adin

guztiei zuzenduta. 

Izen-emateko epea, ekaina-

ren 5a bitarte. 

ZORION AGURRAK

diseinua@aiurri.com

www.aiurri.com

ZORION
AGURRAK

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

Udaleku irekiak: Kirol udale-

kuak astelehenetik ostiralera

goizeko 10:00etatik eguerdi-

ko 13:00etara. 

Eguzkitan Blai: Euskarazko

udaleku irekiak uztailaren

1etik 30era 2002-2010 bi-

tarte jaiotakoentzat. 

Kirol udalekuak: 2002-2005

urte bitartean jaiotakoen-

tzat. Era guztietako kirolak:

atletismoa, igerilekua, soft-

balla, hondartzara irteera,

zaldiketa, orientazioa, snor-

kle, zumba, waterpoloa... Bi

txanda antolatuko dituzte,

uztailaren 1etik 11ra eta

14tik 24ra, hurrenez hurren. 

Izena emateko epea zabalik

dago ekainaren 6ra arte.

Izen-emate orria eta ordai-

nagiriaren kopia Bertan bu-

legoan edota Lekaion aur-

keztu behar dira.

Aisialdia Urnietan, uztailean

Txosnak San Juan jaietan

Urtero legez, ekainaren le-

hen igandean Andoainen

Haurren Euskal Jaialdia os-

patuko da. Kanpotik honako

taldeak helduko dira: Usur-

bilgo erraldoi txikiak, Liza-

rrako gaitero gaztetxoak, Vi-

llabonako Loatzo musika es-

kolako trikitilariak, Añorga-

ko Arkaitz dantza taldea,

Markina-Xemeingo Zerutxu

dantza taldea, eta Zaldibiko

Iztueta dantza taldea. Herri-

ko taldeek ere ez dute hutsik

egingo edizio honetan: An-

doaingo trikitilariak, Soi-

nuak musika eskolako ikas-

leak, Andoaingo Bertso-Es-

kolako bertsolari gaztetxo-

ak, eta azkenik, Andoaingo

Urki dantza taldeko ehun

dantzarik.

Guztiak ere Goikoplazan

bilduko dira goizeko hamai-

ketan, eta herrian zehar ka-

lez kale ibiliko dira. Toki be-

rean 13:00etan elkartuko di-

ra berriro, eta saio labur ba-

na eskainiko dute bertan.

Ondoren, gonbidatuek, he-

rriko haur eta familien etxe-

etan bazkalduko dute. Azke-

nik, arratsaldean 17:00etan

hasita erromeria izango da

Itzartu taldearekin.

Ekainak 1, igandea

Sanjuanetan txosnak jar-

tzeko eskaera-epea irekita

dago ekainaren 2 arte. Bai-

menduko dute txosna kopu-

rua 3koa izango da.

Eskaerak Andoaingo talde

edo erakundeek egin ditza-

kete Basteron (10:00-13:00

/ 16:30-19:30) edo Ata-

rian(08:00-14:00).

Haurren euskal jaialdia

MERKATU TXIKIA:

Neska bat behar da asteburuetan Urnietako komertzio batean lan egi-

teko, arratsaldez. Telf.: 665 756 703.

EKITALDI HAUEK ETA GEHIAGO TWITTER ETA FACEBOOK GUNEETAN

Zinema
Andoain, Bastero
“Aprendiz de gigolo”.

Maiatzak 31, larunbata.

19:30 / 22:00.

Ekainak 1, igandea.

19:30.

Ekainak 2, astelehena.

19:30 / 22:00.

“Approved for adoption”

19:30. Dokumentala. 

Ekainak 3, asteartea.

Opera zineman: “Aida”,

Giuseppe Verdi. 20:00.

Denboraldiko azken saioa.

Ekainak 11, asteazkena.

Erakusketak
Andoain, Bastero
Pablo Donezar: 

“Hamsterra bere gurpilean”.

Ekainaren 21a bitarte.

Beka
Urnieta
Deialdia Afrikako Wukron

egonaldia egiteko.

Argibideak: Jose Ramon

Jauregi. 943 33 13 46.

8:00-13:00 / 17:00-19:00.

Epea: Ekainak 20.

Deialdiak
Urnieta
Ehiza baimena berritzeko

datak Santa Krutz elkarte-

an. Epea: Ekainak 2-18

Astelehenetan eta asteazke-

netan, 18:00-19:30 artean.

Entseguak
Andoain
Sanjuanetako Axeri Dan-

tzaren entseguak ekainaren

6, 11, 13, 16 eta 19an.

Ondarreta. 20:00. 

Deialdia
Andoain
Guraso presoen aldeko fut-

bol partida. 

17:00. Ikastolako patioa.

Maiatzak 30, ostirala.


