
txintx rri
A S T E L E H E N A

a www.txintxarri.info 

���������	
������	���
��������
��	������	�	��������	��������

� � � � � � ���� ��	 � ���� � � � � � ���� ��	 � ���

���� �
��	��	������ ���� � ����������� ��� �� ����� ��� 	�

����������	�
	���������������	�

� ��	�������	�����!��	��	�

� "��!��������	�	#�
��	�

� $��!��������	�	#�
��	�

� %	����	��	�

� &������	�
'	����'���

753. zk. 
2009-01-26

LASARTE-ORIA

KIROLA ❚ 2

Harrera ona izan
du txikien artean
Buruntzazpiko
Txirrindularitza
Eskolak

KIROLA ❚ 3

Domina ugari
lortu dituzte
herriko atletek
Gipuzkoako
txapelketan

ASTEKO ERREPORTAJEA ❚ 4

Urte berria hasi
dute txinarrek
baina herrian
bizi direnek lan
egingo dute

Goitik behera blai
bukatu zuten Donos-
tiako LIV. Nazioarte-

ko Krosean parte hartu zuten
kirolariek. Senior mailan nes-
katan Ukraniako Aniko Kalo-
vics eta mutiletan Eritreako
Medhin izan ziren garaileak
baina goizeko 10etan hasita
ehundaka kirolari aritu ziren
lasterka hipodromoan. Horie-
tatik zortzi izan ziren Lasarte
Oriakoak, kross herrikoian
lau atera ziren, Saioa Olasa-
gasti eta Itoitz Rodriguez ale-
binen lasterketetan, Guillemo
Huguet jubeniletan eta Gon-
zalo Sukunza nagusietan.
Besteak bezala saiatu ziren
baina ez zuten lehen postue-
tan izaterik lortu.

Euria eta lokatza izan
ziren protagonista atzo igan-
dea goiz-eguerdian burutu
zen Donostiako Krosean. Ez
zuen ia goiz guztian atertu
eta ikusleak tribunatan babes-
tu ziren. Bete egin ziren
Lasarte-Oriako hipodromoko
eserlekuak eta lokatzetan
korrikalariek egindako ahale-
gin bikainaz gozatzeko auke-
ra izan zuten. Guztira
hamaika lasterketa izan ziren. 

Hasteko proba herrikoia
egin zen, ondoren haur eta
gaztetxoak aritu ziren eta bi
proba nagusiak, emakume eta
gizonezkoena, hasi aurretik
minutu bateko isilunea gorde
zen Pascual Ugartemendia 45
urtetan helmugako epaile
izandakoaren oroimenez.
Hernaniarra zen jaiotzez,
Aieten bizi izan zen baina
Lasarte-Oriarekin lortura han-
dia izan zuen. Mitxelinen egi-
ten zuen lan eta helmugan
hiru aurrenekoak posdiumera
eramateaz arduratzen zen. 

Emakumeen proban
hasieratik aurreratu zen Ukra-
niako Kalovics eta saiatu ziren
arren atzekoek ez zuten harra-
patzerik izan. Bigarrena Soud
Kambouchia keniakoa izan
zen eta hirugarrena Marta
Dominguez espainiarra.

Eliteko proban gazteen
nagusitasuna nabarmendu
zen. Mutiletan ere oso gaz-
teak izan ziren lehen postue-
tan. Hiru beltz izan ziren
podiumean: aurrena 19 urte-
ko Teklemarian Medhim eri-
trearra eta ondoren bi keniar,
Micah Kogo eta Kiprono
Menjo.

Ikusleen artean pertsona
ezagunik izan zen, horien
artean Juan Karlos Perez abes-
laria. Bere seme Jon Perez-ek
irabazi zuen alebin mailako
proba. Olatz Flores izan zen
bestalde garaile neskatan
infantilen arteko proban.

Euritan egin zuten korrika 
kanpoko eta etxeko kirolariek

DONOSTIAKO LIV. NAZIOARTEKO KROSA

Gonzalo Sukunza, lokatzatan korrika.

Lasarte-Oriako Atletismo taldeko Saioa Olasagasti, Itoitz Rodriguez eta Guillermo Huguet Oscar Goikoetxearekin,

II Musika
Maketa

Lehiaketa
martxan da /5

Udalak musika maketa
lehiaketa antolatuko du
aurten bigarren aldiz.
Musika taldeek martxo-
aren 31 baino lehen
aurkeztu behar dituzte
euren lanak. •
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Buruntzazpi Txirrindularitza
Eskolak urtarrilaren 3an ekin
zion lehen entrenamenduei.
Eskolak hiru atal ditu: hastapen
taldea, 12 urte bitarteko
haurrentzat; infantil, kadete eta
jubenilen taldea, konpetiziorako
taldea eta zikloturistak.

Duela hilabete hasi ziren,
baina eskola martxan jarri arte
ibilbide luzea egin behar izan
dutela kontatu digute Xabier
Carballedak eta Alex Urkio-
lak. "Xabi eta biok garai bate-
ko Usurbilgo Txirrindularitza
eskola martxan jartzea eraba-
ki genuen. Uste genuena hila-
beteko kontua izango zela,
urte bete igaro zen. Bi udale-
kin baimenak lotuta genue-
nean dirua bilatzen hasi
ginen... meza beti joan da
luze".

Bilera eta dei asko egin
ondoren eskola martxan jar-
tzea lortu dute. Larunbatero
10:30ean Atsobakarreko
belardian dute zita. Beraz,
interesa duzuenok bizikleta
hartu eta bertaratu. 

Adin bakoitzari berea
Haur, heldu, neska edo mutila
izan eskolak ez du desberdin-

tasunik egingo. "Denak jaso
nahi ditugu", dio Alexek. 

Hastapen taldea 12 urte
artekoen eskolaz kanpoko jar-
duera bezala aurkeztu duten
arren, hurrengo ikastaroan
eskola kirolaren barne sartu
nahi dute. Talde honekin
Lasarte-Orian Carballeta eta
Alex daude, Usurbilen, berriz,
Mikel Soroa eta Joseba Zubel-
dia. Hala ere, tarteka topake-
taren bat egiteko asmoa
dugu".

Hastapen taldekoek jola-
sen bitartez bizikleta ezagu-
tzen eta maneiatzen ikasten
dute: kaskoa jartzen, kanbio-
ak, pinoiak zer diren eta nola
aldatu, frenoak nola erabili,
kurbak hartzen ikasi, etab.

Lehiaketetan parte hartu
nahi duten infantil, kadete
eta jubenil mailako gazteen-
tzako taldea ez da bakarrik
eskolakoentzat. "Nahiz eta
beste talde batean korritu,
prestaketa lana hemen egin
dezakete".

Zikloturista taldeak presta-
tutako, zein haiek nahi dituz-
ten lasterketetan parte hartu
ahal izango dute.

Hastapeneko kuota 50
eurotakoa da eta hor t ik
gorakoentzat  100 euro.
Azken honetan, federazioko

txartela eta azterketa medi-
kua sartzen da.

Eskola hasiberria den
arren, bi lehiaketa egiteko
ardura hartu du eskolak: mar-

txoaren 14ean eta maiatzeren
9an. Hauen berri Txintxarrin
izango duzue.

Amaitzeko eskolako ardu-
radunek ohar bat zabaldu

nahi dute: "etxeetan ahaztuta
dauden bizikletak jasoko
genituzke, bizikletarik ez
duen haurren batek erabili
dezan".•

kirola
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Harrera ona izan du Buruntzazpi
Txirrindularitza Eskolak

Buruntzazpi Txirrindularitza Eskolakoek larunbatero 10:30etan biltzen dira Atsobakarreko zelaian.
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Futbol denboraldia aurrera
doa eta maila gehienak biga-
rren fasean daude murgildu-
rik, Ostadarreko alebinak izan
ezik. Hauek indarrak berres-
kuratzeko atsedenaldi astea
dute, otsailaren 7an, Sporting
de Herreraren aurka, txapel-
dunen faseari ekingo baitiote.

Juanma Iturriondo alebi-

nen entrenatzaileak azaldu
digunaren arabera, “multzo
bakoitzetik lau talde sailka-
tzen ziren eta gu laugarrenak
izan gara, lehengo asteburuko
partidan Beasaini 3 eta 4 ira-
bazi ostean. ”

Taldeari buruz galdetzera-
koan, “19 jokalari ditugu,
horietako 6 usurbildarrak

dira. Bi urte daramatzagu
Manu , Pablo eta hirurok tal-
dearekin lanean eta iaz ere
sailkapena lortu genuen,”
aipatu digu. Eta zera atxiki
du, “maila honetan garrantzi-
tsuena ohiturak hartzea eta
ongi jokatzen ikastea da.
Emaitza pozgarriak dira baina
lana da garrantzitsuena.”•

TXINTXARRI

Urtarrilaren 17 eta 18ko aste-
buruan Gipuzkoako txapelke-
ta Absolutua lehiatu zen
Anoetako Belodromoan, ber-
tan LOKEko atletek parte hartu
zuten eta azpimarragarria da
taldeko nesken lana, Maria
Montero eta Irati Larrañagak
urrezko eta zilarrezko domi-
nak eskuratu baitzituzten.

Honela, Maria 60 metro
hesiak probako Gipuzkoako
txapeldun berria dugu eta
Irati, berriz, jauzi hirukoitzean
txapeldun ordea.

Baina hauek ez ziren lasar-
tear bakarrak izan. Real Socie-
dad-Fiatc taldean, Jose Ramon
Latorre herritarra dago. 60 m
eta 200 m probetan parte hartu
eta bietan gailendu zen. Leticia
Tiati LOKEko atleta ohiak ere
pisu proban parte hartu zuen
Kraft-Atlc. San Sebastian tal-
dearekin eta hirugarren pos-
tuan bukatu zuen lehia.

Beste txapelketak
LOKEko atleta gazteek, aben-
dutik hona ez dute atseden
asti askorik izan, hiru txapel-
ketetan parte hartu
baitute:Junior, Jubenil eta
Kadete mailako Gipuzkoako
txapelketa abenduaren 26 eta
27an, maila bereko Euskadiko
txapelketa urtarrilaren 10ean,
eta proba konbinatuetako Eus-
kadiko txapelketa urtarrilaren

3 eta 4ean. Emaitza onak lortu
dituzte gainera, markak hobe-
tuaz.

Neskei dagokionez Irati
Larrañaga jubenil mailako
euskadiko eta gipuzkoako
zilarrezko domina eskuratu
zuen jauzi hirukoitzean eta
altueran, bigarren izan zen
Gipuzkoakoan eta hirugarren
Euskadikoan; Eneritz Imaz
kadeteak, Gipuzkoako txapel-
ketan bi zilarrezko domina
eskuratu zituen pisu jaurtiketa
eta 60 m. Proban, Euskadiko-
an hirukoitzean ere bigarren
postua lortu zuen eta proba

konbinatuetan, tetratloian
Gipuzkoako 3. eta Euskadiko
4. izateko puntuak eskuratu
zituen eta Maria Monterok ere
bi zilarrezko domina eraman
zituen etxera Gipuzkoako txa-
pelketan 60.m. hesiekin eta
400 m. 

Mutiletan, berriz, bron-
tzezko dominak izan dira
nagusi: Gaizka Ormazabalek
jubenil mailako Gipuzkoako
txapelketan 200 metan eta
Euskadikoan 400 m proban
eta David Vitores juniorrak,
aldiz, Gipuzkoako txapelketan
altuera eta jauzi hirukoitzean. 

Baina pistaz gain, LOKEk
krosean ere trebatzen ditu
gazteak. Honela Guillermo
Huguetek Donostiako Cross
Beachean hirugarren postua
eskuratu zuen jubenil mailan
eta Itoitz Rodriguez alebinak
ere postu bera lortu zuen Erre-
geen Krosean.

LOKEko entrenatzaile den
Oscar Goikoetxeak balorazio
ona egin digu txapelketa
hauek guztienak, baita taldea-
ri buruzkoa ere, "taldean giro
ona dago, lan asko egin dute
eta guztiek markak hobetu
dituzte." •

LOKEko atletek domina uzta
handia pista estaliko txapelketetan

LOKEko atleta gazteek pista estaliko denboraldi ona ari dira gauzatzen.Taldeko argazki honetan ez daude guztiak.

Ostadarreko alebinak txapeldunen fasean

Larunbaterako igarrita zegoen
haize bolada eta eguraldi
kaxkarragatik larunbateko
kirol jarduerak bertan behera
uztea erabaki zuten kirol era-
kunde desberdinek, Eusko
Jaurlaritzaren Babes Zibilaren
eskaerari jarraikiz.

Beraz, ez zen ez futbol
partidarik izan Michelingo

futbol zelaian, ezta igerike-
tako txapelketarik udal igeri-
lekuan.

Honela, kirol zerbitzuak
jakin arazi digu, igeriketa txa-
pelketa 2009ko urtarrilaren
31n jokatuko dela eta egun
horretan Udal Igerilekua 9eta-
tik 13ak arte publikoarentzat
itxita egongo dela. •

Larunbateko jardunaldia
bertan behera geratu zen

Kirol emaitzak

Futbola

II. Erregionala, kopa

Texas Lasartearra  . . . . . . .7

Danena  . . . . . . . . . . . . . . .2

Areto-Futbola

Euskal Liga

Aldaz H.K.  . . . . . . . . . . .4 

Iralabarri  . . . . . . . . . . . . .3

Gipuzkoako Liga, I.Maila

Pub Sheperd’s  . . . . . . . . .3

ISU Leihoak  . . . . . . . . . . .3

Herriko txapelketa

ISU Leihoak- Oria Kris 16-0

Mayi - Izkiña  . . . . . . . . . . 2-7

Okela - Biyona  . . . . . . . . 5-7

Oria Txiki - Lurra XXI  . . 0-7

Obelix - Ainhoa  . . . . . . 2-10

Tragoxka - Danena  . . . . . 4-3

Katanga - Jordi  . . . . . . . . 3-4

Izarra- Ilargi  . . . . . . . . . . 6-3

Viña del Mar - Epel  . . . . . 3-4

Buenetxea - Siglo XX . . 12-1

IOB H.K. - Morrison  . . . . 9-4

Saskibaloia

Gizonezkoen seniorra

Goierri  . . . . . . . . . . . . .59

Ainhoa  . . . . . . . . . . . .50

Haizeak zuhaitz bat bota zuen Juan XXIII. plazaren ondoko lorategian.



Urte berria hasten dute
gaur Txinan, baina
Lasarte-Oriako txinata-

rrek, oro har, ez dute ospaki-
zun berezirik egingo. Atzo,
igandean, ospatu zuten
hemen gabon zaharraren
parekoa, hau da, 4706. urteko
azken eguna eta gaur, astele-
henean, 4707. urteko lehen
eguna.

Urte berri bada ere, Txina-
tik urruti daude eta herriko
denda zein jatetxeak beste
egunetan bezala ireki egingo
dute. Pablo Mutiozabal kale-
ko jatetxea atzo ere, igandez,
Txinako urte zahar egunez
irekita egon zen. Bertako lan-
gileek afaria egin zuten ospa-
tzeko hango plater tipikoekin.

Geltoki kaleko 14an denda
daukaten txinarrek esan zigu-
tenez ez zuten ezer berezirik
egiteko asmorik. Geltoki 4an
denda dutenek, aldiz, familian
elkartu ziren bart afaltzeko
baina senideak urruti dituzte
eta eurak bakarrik, Lasarte
Oriakoak, elkartu ziren. 

Aurten dena den, Gipuz-
koan bizi diren txinarrek
ospakizuna aurreratu egin
zuten. Urtea aldatu baino
hamar egun lehenago ospatu
zuten, urtarrilaren 15ean Kur-
saalean.

Hango zenbait dantza tal-
dek eskaini zuten ikuskizu-
nean ez zen Txinako opera
tradizionalik falta. Guztira
milatik gora dira Gipuzkoan
bizi diren txinarrak. Festa
koloretsua eta Txinako ohitu-
retan oinarritua izan zen. 

Lan eguna
Bestela, argi dago oso langi-
leak direla txinarrak. Fama
hori dute eta euren herrial-
dean festa handia ospatzen
badute ere, hemen bizi dire-
nek, hemengo egutegiaren
arabera funtzionatzen dute
eta egun hauetan bestetan
bezala lana egin dute.

Urtearen aldaketarekin
ikuskizun handia prestatzen
dute urtero Pekinen eta Txina
osoan ikusten da telebistaz.

Urteko azken gauean izaten
da Txinako ohitura eta tradi-
zioetan oinarritutako festa
koloretsu handi hori: dantzak,
txotxongilo antzezlanak, ope-
rak, arte martzialak, su artifi-
zialak, abeslariak... 

Lasarte-Orian bizi diren
txinatarrek gustuko dute gala
hori eta batzuek behintzat
ikusiko dutela esan digute.
Egunean bertan ezin badute
internet bidez jaitsiko dute.
Lau-bost ordu irauten du,
telebistaz Txina osoan ikusten
den Pekingo ikuskizunak.

Geltoki kaleko dendatan
galdezka aritu gara eta ez
dute ahaztu nola ospatzen
den urte zaharra Txinan. Jan
eta edan egiten da egun
horretan hemen bezala.
Gaueko 12etan su artifizialak
botatzen dituzte leku askotan
eta gau guztia pasatzen omen
dute festan edota telebistako
ikuskizunari begira. 

Xin nian kuai le, beraz,
urteberri ona opa diegu Lasarte-
Oriako txinarrei.

Animaliak urte bakoitzeko
Gure horoskopoa jaiotako
egunaren araberakoa da, zeinu
batekoak edo bestekoak garen
jakiteko jaio garen egunari
begiratzen zaio. Txinan aldiz
jaiotako urtearen araberakoa
da. Hamabi animali aldatzen
dira, Shu (arratoia), Niu (zeze-
na), Hu (tigrea), Mao (untxia),
Long (dragoia), She (sugea),
Ma (zaldia), Xang (ahuntza),
Hou (tximua), Ji (oilarra), Gou
(txakurra) eta Zhu (txerria) jaio-
tako urtearen arabera.

Idiaren urtea hasiko da
gaurko egunez. Bart bukatu da
arratoiaren urtea. Urtero ez da
egun berdinean izaten urte
aldaketa. Ilargi eta eguzkiaren
mugimenduen menpe dago:
beti neguko solstizioaren
ondoren bigarren ilargi berria-
rekin izaten da. Urteko lehen
egunean "zeru eta lurretako
jainkoei" ongi etorria ematen
diete. Gero egunero ospatzen
dute zerbait ilargi betera arte. •

erreportajea
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Urte berri gaur Txinan
❚ Lasarte Orian bizi diren txinarrek lan egingo dute ❚ Bart gauean senditartekoekin
afaltzeko elkartu ziren ❚ Txinatik urrun izanik ez dute ospakizun berezirik egiten 

Idiaren urtea
hasi da gaur.

Bart bukatu zen
arratoiarena.

Aldaketa ez da
urtero egun

berdinean izaten:
neguko

solstizioaren
ondoren bigarren
ilargi berriarekin
batera, baizik.
Gero egunero
ospatzen dute
zerbait ilargi
betera arte.

Txinako egutegian 4.707garren urtea hasiko da gaur. Txinarrak senditartekoekin
afaltzeko elkartu ohi dira urteko azken egunean eta gau luzea izaten da.

Hemen ere berdina egin zuten, elkarrekin afaldu eta gaur astelehena euren
negozioak zabaldu egingo dituzte. Urte osoan hemengo egutegia darabilte eta

urtarrileko azken astelehena izango da beraientzat ere.

TXINTXARRI

Urte berria afari batekin ospatu zuten Lasarte-Oriako jatetxe txinarrean, baina jatetxea itxi eta gero. Euren jaioterriko plater bereziak prestatu zituzten.
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II. Musika Maketen Lehiaketarako
deialdia egin du Udalak

TXINTXARRI

Lasarte-Oriako Udalak,
Gazteria eta Jaiak
Batzordearen bitartez, II.
Musika Maketa Lehiaketa
antolatzea erabaki du.
Maketak martxoaren 2tik 31ra
bitartean maketak@lasarte-
oria.org helbidera bidali behar
dira.

II.Musika Maketa Lehiaketan
musika klasikoa izan ezik,
edozein musika motatako
talde edo bakarlariek parte
hartu ahal izango dute, bal-
din eta modu komertzialean
editatutako materialik ez
duten bitartean. Aurreko edi-
zioko irabazleek ezin izango
dute parte hartu. 

Lehiaketan parte hartzeko
parte-hartzaile guztiek hiru-
na kanta aurkeztu beharko
dituzte eta horietatik bik
gutxienez taldeak sortutakoa
izan behar dute, hau da, ber-
tsio bat besterik ezin da aur-
keztu. Kanten iraupena hiru
minutu ingurukoak izan
behar dute eta MP3 forma-
tuan bidali behar dira, izene-
mate-fi txa eta taldearen
argazki batekin batera,
maketak@lasarte-oria.org
helbide elektronikora. Kan-
tak, inskripzio-fi txa eta
argazkia ez dira 15MBtik
gorakoak izango. Posta elek-
tronikoak bidaltzeko epea
martxoaren 2an zabaltzen
dute eta lanak bidaltzeko

azken eguna martxoaren 31a
da. Epe horretatik kanpo ez
dute maketarik onartuko.

Sariak
Lehiaketak eskaintzen dituen
sariak, aurreko ediziokoak
berdinak dira: lehen saritua-
rentzat 1.000 euro Lasarte-
Oria saria 700 eurotakoa
izango da. Azken hauirabazi
ahal izateko gutxienez talde-
kideen ehuneko berrogeita
hamarrak Lasarte-Orian
erroldaturik egon behar dute
eta hori fitxa teknikoan adie-
razita egon behar du.

Irabazleen izenak Gazte-
ria eta Jaiak Batzordeak izen-
datuko duen epaimahaiak
aukeratuko du. Epaia emate-
rakoan ezagutaraziko dira
epaimahaikideak. Hauek
sariren bat eman gabe uztea
erabaki dezakete.

Bestetik, antolatzaileek
lehiakide batzuk edo guztiak
emanaldiak egitera gonbida-
tu ahal izango ditu, baina ez
dute dirurik jasoko kontzertu
horietan esku hartzeagatik.

II.Musika Maketa Lehia-
ketaren oinarrietako hainbat
puntu jaso ditugu oraingoan.
Baina, herriko musika tal-
deek lehiaketan zergatik har-
tuko duzuen parte edo
zergatik ez jakin nahiko
genuke, aurrerago Txintxarri
batean argitaratu ahal izate-
ko. Iritzia eman nahi duzue-
nok gurekin harremanetan
jar zaitezte.•
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Gaueko Itzalak taldeak I. Musika Maketen Lehiaketan Lasarte-Oria saria irabazi eta San Pedroetan eskaini zuten kontzertua.

❚ Lehiaketan maketak aurkezteko epea martxoaren 2an zabaldu eta 31ean amaitzen da 

“Parte-hartzaileek Udalari utziko dizkiote
kanten soinua eta ikusentzunezkoa finka-
tzeko eskubidea, bai eta kantok internet
bidez dohanik zabaltzekoa ere”
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Xpression kultur elkarteak eta
Udalak Kultur etxeko kafete-
gian kontzertuak eskaintzeko
hitzarmena aste honetan
berritu dute. Honen ondorioz,
2009an musika estilo desber-
dinetako 13 kontzertu entzu-
teko aukera izango dugu
Lasarte-Orian.

Ostirala honetan, Floren-
cia Begue argentinarrak,
Manu Losioren laguntzaz
eskaini zuen kontzertua
horietako lehena dugu. 

Manuel Lekuona kultur
etxeko kafetegian herritar
ugari ikusi ahal izan ziren eta
giro ezin hobea sortu zen.

Jazz eta bossa novaren
arteko fusioa egin zuten
Musikeneko jazz ikasle
hauek. Ahots eta gitarra biko-
tea eginez bere balioa eraku-
tsi zuten.

Hitzarmena
Lasarte-Oriako gazteei aisial-
dirako aukera berri bat
eskaintzetik dator Xpression
eta Udalaren arteko hitzarme-
naren ideia, joan den urteko
urrian lehenengoz martxan
jarri zena. Kontzertuak hama-
bost egunero behin dira, osti-
raletan 20:00etan, Gazteria
eta Festetako saileko kontzer-
tua burutzen den asteburuan
izan ezik.

Kafetegia kudeatzea
Ostiralean hasi eta udara
arte, Juanjo Marante GKEa
izango da kafetegiaren ustia-
keta egingo duen taldea.
Irailetik aurrera, aldiz, Lasar-
te-Usurbil Institutuko gaz-
teek izango dute ikasturte
bukaerako bidairako dirua
biltzeko.

Bi talde hauek Gazteria
eta Festetako sailak udalerri-
ko irabazi asmorik gabeko
GKE, entitate eta taldeei kul-
tur etxeko kafetegiko zerbi-
tzua beren gain hartzeko
eskaintzari erantzun zioten.
Era honetara, taldeek bere
proiektuak autofinantzatzea
lortuko dute. •

Jokatuz, jokatuz,...
gaua igaro zen

2009-2010 IKASTURTEA

Landaberri ikastolan
izena ematea

Landaberri ikastolak 2009-
2010 izen-emate epea irekiko
du otsailaren 2tik 13ra artean.
Baina aurretik, urtarrilaren
29an, haurren izena ematea
egingo lehen aldiz duten gura-
soentzat informazio-bilera egin-
go du arratsaldeko 15:15ean
Garaikoetxea eraikuntzan. •

BIDEOFORUMA

Los lunes al sol
Zentro zibikoan

Emakumeen Zentro Zibikoan
hilabete honetako bideoforu-
mean, ostiralean 16:30tatik
19:00etara, Los lunes al Sol
filma ikusi eta aztertuko da
Merche Humada psikologaren
laguntzaz.•

Saharen Herriaren Lagunak
taldeak Euskal Karabanarako
janari bilketarekin amaitu du.
Larunbatean Urbil merkatal-
gunean jaso zituzten azken
elikagaiak. Urtarrilan zehar
Lasarte-Oriako eta Añorgako
ikastetxeetan, Emakumeen
Zentro Zibikoan eta herriko
merkatal guneetan burutu
dute janari bilketa. Orain,
jaso dutenaren zenbatekoa ez
dakiten arren, kontentu agertu
dira aurtengo kanpainak izan
duen harrerarekin. Eta bilke-
tan lagundu eta parte hartu
duten guztien kolaborazioa
eskertzen dute. Egun hauetan
Euskal Herrian jaso diren eli-
kagaiak eta konpresak kamio-
natan bildu eta Tinduf aldera
bidaliko dituzte, kanpamen-
duetan banatzeko.•

Amaitu da
janari bilketa

2007an Euskadin bildutako 400 tonekin pertsona bakoitzari bi kilo baino gutxiago egokitu zitzaion urte osorako.

Arantzazuko eliza azpiko lokalean larunbat gauean gazteak jolasean.,

Florencia Begueren abesti
goxoak Kultur Etxean

Larunbata gaua, zer egin nera-
bea baldin bazara, kalean ezin
egon eta etxea gainera eror-
tzen bazaizu edo telebistako
eskaintzak aspertzen bazaitu?
Zein aukera dituzu? 

Ostarte Gazte Taldeak giro
onuragarrian une atsegina eta
dibertigarria igarotzeko aukera
eskaini zuen larunbata gauean
Arantzazuko Amabirginaren
eliza azpiko lokalean.

Gaueko 22:00etatik gauer-
dira arte, lokala berriro ere
joko areto bihurtu zuten gaz-
teek. Sing-star eta eye toy
bideo-jokoak, mahai-tenisa,
mahai jokoak eta futbolina
gazteen eskura egon ziren.

“Hogei bat gazte bildu dira
eta batzuk orain datoz. Giro
ona dago eta gozatzen duela

dirudi,” adierazi digu Ainara
Elizetxea Ostarte taldeko
kideak.

Jarraipena
Egun, herrian nerabeentzako
gaueko aisialdirako ekintza
gutxi burutzen direla eta,
Ostarte Gazte Taldeak bultza-
da bat eman nahi dio gazteen-
tzako eskaintzari.

Hurrengo joko-areto saioa
hemendik hamabost egunera
egiteko asmoa dutela adierazi
digu. “Otsailaren 7an egitekoa
asmoa dugu, gainera gazteek
mahai tenis txapelketa  egiteko
asmoa dutela aipatu digute,”
esan digu Ainarak.

Beraz, nerabeek badakizue,
ezer egitekorik ez baduzue,
anima zaitezte hurrengora. •



Egunero
Erakusketa
GORPUTZEKO UMOREAK, Ilitz
Olano Martin herritarraren
margoen erakusketa. Jalgi
kafe-antzokian, egun osoan.

Ostirala, 30
Bideoforuma
LOS LUNES AL SOL filma eskaini
eta gero, Merche Humada
psikologoarekin egingo da
solasaldia. Emakumeen Zen-
tro Zibikoan, 16:30etik
19:00etara, GAZTELANIAZ

Etxeraten elkarrateratzea
Hileko azken os t i ra lero
bezala, Lasarte-Oriako Etxe-
rat elkarteak kontzentrazioa
egingo du 20:00etan Udale-
txearen aurrean eta deialdia
luzatu nahi die herritar guz-
tiei parte hartu dezaten.

Odol ateratzeak oraindik
anbulatorio zaharrean
Hileroko azken astelehene-
ro bezala, odol ateratzeak
egingo dituzte Osasun Zen-
troan arratsaldeko 18:30etik
21:00etara .  Anbula tor io
berria inauguratu bada ere,
hilabete honetan behintza
zaharrean egingo dira atera-
tzeak. Anima zaitezte, odola
ordezkaezina da eta odol
falta dago!

Euskal Inauterien
entsaioak
Euskal Inauterien konpartsa-
ko antolatzaileak jakin arazi
nahi  dute entsaioak hasi
direla. Hauek Landaberri
BHI egoi tzan (REM ohia)
egingo di ra  as tear te  e ta
os tegunetan 20:00eta t ik
21:00etara. Parte hartzeko
entsaio egun batean ager-
tzea besterik ez duzue, ani-
matu!!

Zirkoa inauterietan
Ttakunek deialdia egin nahi
die herritarrei Zirko Mun-
dia lean par te  har tzeko.

Izena emateko azken eguna
otsailaren 11a izango da eta
interesa dutenek Ttakunetik
pasa behar dute edo deitu
943 371448 te le fonora.
Gogoratu parte hartu nahi
dezutenoi laguntza eskaini-
ko dizuela elkarteak: ideak
garatzeko garaian, jantzia-
ren eredua prestatzerakoan,
materiala lortzeko gomen-
dioak... Bide batez herrita-
r re i  bera ien balkoi  e ta
leihoak dekoratzeko eskaera
egin nahi  d ie  T takunek,
herria girotzeko. Nahikoa
da koloretako zapi batzuke
edo puxikak ipintzea, ani-
matu!

Ikastaroak
Jan tz i  t rad iz ionalena
asteazkenetan 15:00tat ik
17:00etara egingo da otsai-
letik maiatza bukaera arte
Ttakunek Err ibera kalean
duen lokalean. Ikastaroak
40 euro balio ditu eta mate-
riala bakoitzak jarriko du.
Bainika egiteko ikastaroa
as tear te tan  eg ingo da
15:00tatik 17:00etara otsai-
la  e ta  mar txoan loka l
berean eta 20 euro balio
du.  Izena emateko edo
informazioa jasotzeko Tta-
kunetik pasa behar da edo
deitu, 943 371448. Ttaku-
neko bazkideek %10eko
beherapena izango dute
ikastaroen prezioan.

Aranora irteera
Ttakuneko Oinatz taldeak
Aranora irteera antolatu du
otsai laren 8rako. Bertara
joateko txar te lak  Ttakun
Kultur elkartean eskuratu
daitezke. Helduen txartelak
18 euro bal io  d i tu  e ta  6
euro,  a ld iz ,  haurrenak.
Txartelak erosteko azken
eguna otsailak 4 izango da.
Informazio gehiagorako hur-
bil zaitezte Ttakunera edo
943 371 448 zenbaki ra
deitu.

Nazimenduko lagunak
eskerrak
Nazimentuaren lagunak tal-
deak eskerrak eman nahi
dizkie abenduaren 24ean
egindako eskean dirua eman
zuten guztiei. Mila esker!
Dirua Yankee II Nikaragua-
ko herrixkara bideratuko da
Alejandro Romoren bitartez.

Ludotekako bigarren
matrikulazio-epea zabalik
Amaraun Ludotekako biga-
r ren matr ikulazio a ld ia
zabalik dago. Ikasturteko
lehenengo hiruhilekoaren
ondoren, berriro zabaldu da
matrikulazioa egiteko auke-
ra  ekaina bi tar tean.  Bi
matrikula mota egin daitez-
ke, hurrengo hiruhilekoare-
na (hau da, martxora arte)
edo sei hilabetekoa (ekaine-
ra ar te ) .  Interesa duenak

bertatik pasa daiteke ludote-
ka ikustera (Ola Kaleko 1
zenbakian) eta informazioa
jasotzera .  Arra tsa ldeko
17:00etatik 20:00etara dago
zabalik, egunero.

Bizilagunen Elkarteko
marrazketa eta pintura
eskolak
Lasarte-Oriako Bizilagunen
Elkarteak jakinarazi nahi du
marrazke ta  e ta  p in tura
eskoletan lekua badagoela.
Interesa dutenek izena ema-
teko,  as teazkenetan e ta
ostiraletan egin behar dute
ar ra t sa ldeko 18:00eta t ik
19:00etara  ku l tu re txeko
bigarren solairuan.

Udalatik barkamena
Udalak barkamena eskatu
nahi die abenduaren 31n
egin zen kobraketa baten
ondor ioz kal te tuak izan
diren udal kiroldegiko era-
biltzaileei. Akatsa lehenbai-
lehen zuzenduko da
kaltetuei kobratutako dirua
bueltatuz.

agenda

Oharrak

Oharrak jartzeko:

Tel.: 943 366858
txintxarri@txintxarri.info
txintxarri@ttakun.com
Geltoki kalea 4, behea
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Donostiako laukotea
Topaketa Musikalean

DONOSTIA ENSEMBLE TALDEAk eskainiko du kontzertua Danok
Kide elkarteak antolatutako IV. Topaketa Musikalen
barruan. Talde hau Euskadiko Orkestra Sinfonikako musika-
riek osatzen dute, eta besteak beste musika klasikoa errit-
mo kubatarrekin, latinoak eta jazz errtimoekin jorratzen
dute.

OSTIRALEAN, HILAREN 30EAN

BRIGIDATARREN KOMENTUAN

ARRATSEKO 19:30EAN

Hauxe duzu zure iritzia
eta nahi duzuna
adierazteko atal
aproposa. Bidali edo
zuzenean ekarri
TXINTXARRI aldizkarira.
Horretarako aukera
desberdinak dituzu;
telefonoz, 943-366858
zenbakira deituta, posta
elektronikoz
txintxarri@ttakun.com
helbidera bidaliaz. Gure
bulegora ekarriaz

(Geltoki kalea 4).

Dagokionari

Ostiralero programa!
FMko 105,5 ean izango gaituzue

ostiralero
9:45etik 11:45era.

Gurekin ondo pasatuko duzue-
lakoan, ostiralera arte!

Esazu irratiko
programazioa

Liburutegiko
ordutegia

Astelehenetik ostiralera,
10:00etatik 13:00etara

eta 17:00etatik
21:00etara

Larunbatetan 09:30etik
13:00etara

Manuel Lekuona kulturetxea
Geltoki kalea 18
Tel.: 943 376181

Larunbata, 31
Antzerkia
Zer duzu negarrez, Marie?
haurrentzako antzerkia Marie
Jongh konpainiaren eskutik.
Sarrera: 3, 15 euro. Manuel
Lekuona kulturetxean,
18:00etan, EUSKARAZ

Familia osoari zuzendutako
ikuskizuna da. Aktore lana
eta txontxongiloen erabilera

uztartzen dira bertan. Istorioan haurtzaindegi bateko jabeak
eta haren langile batek haur gaizto batekin duten harrema-
na jorratzen da. Neskatilari ezin diote neurria hartu eta gai-
nera, gainontzeko umeen zainketa zailtzen du. Edozelako
trikimailuak erabiliko dituzte neskato deabrua mendean
hartzeko, eta azken arte ez dira ohartuko haurrak maitasun
falta izugarria duela. 
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