
Jarraipen
handiko Greba
Orokorra
ostegunekoa
Lasarte-Oriako ia merkatari eta
langile guztiek bat egin zuten egin
zuten atzorako deitutako
Greba Orokorrarekin

Euskal sindikatuen gehiengo-
ak (ELA, LAB, ESK, STEE-
EILAS, EHNE eta Hiru)
atzorako Greba Orokorra
egiteko deialdia egin zuten.
Sindikatu guztiek bat egiten
dute ez daudela prest
beraiek sortu ez duten kri-
sialdi egoera ordaintzeko
aldarrikatzean. Horregatik
Greba Orokorrarekin eran-
tzun bat eskatu zuten, baina
ez bakarrik langileena, gizar-
te osoaren erantzun bat.

Aste guztian bezala, goi-
zeko lehenenego ordutik
hasi ziren LAB sindikatuko
kideak autoekin herrian
zehar zabaltzen greba oroko-
rra egiteko arrazoiak. Goi-
zean bildu ziren ere Ezker
Abertzaleko kideak Oken-
don, eta irekita zeuden mer-
katariengana jo zuten Greba

Orokorra egiteko arrazoiei
buruz informatzera. Ondo-
ren, goizeko 10:00ak aldera,
CNT sindikatuak kontzentra-
zioa egin zuen Sasoetan
auzoko INEM bulegoaren
aurrean Euren krisia, eurek
ordaindu, Greba Orokorra
lema oihukatuz eta eskuo-
rriak banatuz.

Autokarabanak
Ia ordu berean, zenbait sindi-
katu eta Ezker Abertzaleak
autokarabana antolatu zuten.
Karabana haur herrian zehar
informazioa zabaltzen ibili
zen.

Arratsaldean ere beste
autokarabana bat zegoen
antolatuta, eta goizean bezala
herritik zehar ibili eta gero
Hernanin antolatuta zegoen
manifestaziora joan ziren.•

Lasarte-Oriako
Beltzak errugbi
taldea 25.
urteurrena
ospatzen ari da /4

KIROLA ❚ 6

Asteburu
honetan bi final
jokatuko dira:
areto-futbolekoa
eta Ostadarreko
nesken kopakoa

Sasoeta-Zumaburu
eta Landaberriko
ikasleen bertsoak
ahozkotasunaren
jaialdian /5

Herriko erdiguneko merkatari guztiek itxi zuten arratsalderako, kaleak oso jende gutxi ikusi zen.

txintx rri
O S T I R A L A

a www.txintxarri.info 
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LASARTE-ORIA

CNT sindikatuko kideak INEM bulegoen aurrean kontzentrazio egin zuten goizean.



Eskaintza
immobiliarioak
• Lasarte-Oriako zentroan pisu
bat alokatzen dut. Harremaneta-
rako zenbakia, 686 674 552.

• Lasarte-Oriako zentroan gara-
jea alokatzen dut. Harremaneta-
rako zenbakia, 686 674 552.

• Ezcaray-en duplex bat saltzen
da. Erreka ondoan dago, igerile-
kua daukan urbanizazioan. 3
logela ditu eta etxea jantzita
dago.Ia berria.Tel.: 652774679

• Pisua saltzen da Lasarte-Orian.
Erdialdean, kanpora ematen
duena eta berritua.
2 gela, sukaldea eta egongela.
260.000 euro. Harremanetarako
zenbakia, 626 505 689.

Salerosketak
• Salgai haurra eramateko kotxea
eta aulkia. Jane Nomad markakoa
da. Egoera onean.Tel.: 687
965454.

• Salgai josteko makina bat. Egoe-
ra onean. Harremanetarako zen-
bakia: 677 86 81 72

Lan-eskariak
• Lasarte-Orian bizi den emaku-
me gaztea eskeintzen da, etxeko
lanak, garbiketak edo eta pertso-
na helduak zaintzeko. Harrema-
netarako zenbakia, 671 474 513.

• Emakume arduratsua eskain-
tzen da, garbiketak egin, haurrak
edo pertsona helduak zaintzeko.
Egun osorako eta erreferentzie-
kin. Harremanetarako zenbakia,
629 946 794.

• Hemengo emakume bat eskain-
tzen da ordu batzutan lana egite-
ko Lasarte-Orian edo inguruan.
Tel.: 943 364310.

• Emakume arduratsu bat eskain-
tzen da haurrak zaintzeko arra-
tsaldez.Tel.: 943 376447, 635
725141.

• Pertsona helduak eta haurrak
zaintzeko eta etxeko lanak egite-
ko prest dagoen emakumea
eskaintzen da. Harremanetarako
zenbakia, 616175328.

• KAZETARI BAT BEHAR DA lanaldi
erdirako herri-aldizkari baterako.
Interesatuek bidali kurrikuluma
txintxarri@txintxarri.info helbi-
dera edo deitu 943 366858 tele-
fonora.

hau eta bestea
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Azoka txikiaZorion-agurrak

Jaiotzak

Nile Montejo
López,
maiatzaren
15ean
Alain López Gutierrez,
maiatzaren 15ean

Heriotzak
Jose Urman Garcia de 
Galdeano, maiatzaren 14an,
90 urte zituela.
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Osasuna /
Larrialdiak
Osasun Zentroa  . . .943 007960
DYA . . . . . . . . . . . . .943 464622
Gurutze Gorria  . . .943 363953
Udaltzainak  . . . . . . .943 362442
Ertzaintza  . . . . . . . .943 288888
SOS Deiak  . . . . . . .112

Udala
Erregistroa  . . . . . . .943 376055
Euskarako Zerbitzua 943 376184
Kiroldegia  . . . . . . . .943376182
Kulturetxea  . . . . . . .943376181
Bakezko epaitegia  . .943371629
Zerbitzu Sozialak  . .943376179
Zentro Zibikoa  . . . .943363958
KIUB  . . . . . . . . . . . .943361605
Udal euskaltegia  . . .943361621
Obrak eta
zerbitzuak  . . . . . . . .943 376180

Telefonoak

Oharrak jartzeko:
Tel.: 943 366858 • Geltoki 4

txintxarri@ttakun.com www.txintxarri.info 

www.txintxarri.iragarkilaburrak.com

Irati
Zorionak ! Etxeko prin-
tzesarentzako muxu
handi bat 8. urtebete-
tzean. Familia guztia.

Igor
Zorionak zure lehenen-
go urtebetetzean, aita,
ama eta famili guztiaren
partetik.

Eneko
Muxu handi bat zure 3.
urtebetetzean, aita ,ama
eta Aritzen
partetik.Ondo pasa

Ostirala, 22
Orue, Jaizkibel plaza 2
Tel.: 943 362652
Larunbata, 23
Urbistondo, San Frantzisko 1
Tel.: 943 366567
Igandea, 24
Urbistondo, San Frantzisko 1
Tel.: 943 366567
Astelehena, 25
De Miguel, Kale Nagusia 32
Tel.: 943 371151
Asteartea, 26
Rodriguez, K. Nagusia 42 atzea
Tel.: 943 361774
Asteazkena, 27
Gil, Kale Nagusia 24
Tel.: 943 361529
Osteguna, 28
Acha-Orbea, Hipodromo et. 6
Tel.: 943 363549

Eider
Zorionak gure sorgin
txikiari gurasoen par-
tetik.

Julen
Zorionak . Ondo pasa 9.
urtebetetzean.Aitatxo,
amatxo eta Naroaren
partetik. Muxu bat.

Guardiak

Igor
Zorionak pottoko! Bost
muxu handi familiaren
partetik.

Erika
Zorionak Maiteren par-
tetik. Ondo pasa eguna.

Gorka
Zorionak printze! Zure
hirugarren urtebete-
tzean ondo pasa gura-
soen partetik.

Eider
Hamalau muxu haundi,
guraso eta familiaren
partetik. Egun on bat
pasa ezazu.

Julen
Zorionak! Asko maite
zaitugu amatxo, aitatxo,
Endika eta familia guz-
tia.Muxu asko.

Eneritz
Zorionak printxesa eta
txokolatezko 8 muxu,
ama, aita eta Eñauten
partetik.

Aiora
Zorionak zure 4. Urte-
betetzean eta lau muxu
haundi, familiaren parte-
tik.

Peoi-lurperatzaile bat
Hernaniko Udalerako
Peoi Lurperatzaile lanpostu bat
lehiaketa-oposizio libre bidez
betetzeko deialdiaren oinarriak.
Bete beharreko baldintzak: 16
urte beteta izatea; Eskola ziurtagi-
ria izatea; 2. hizkuntza-eskakizuna.
Izena emateko azken eguna
2009ko ekainaren 1a. Izena emate-
ko edo informazio gehiagorako jo
Hernaniko Udalera, Gudarien
Plaza, 1, 20120 Hernani: tel.: 943

337000; faxa: 943 551141; web
orria: www.hernani.net.

Ikastaroa: kudeaketako infor-
matika aplikazioak
INEMek deituta maiatzaren 25etik
urriaren 10era bitartean izango da
ikastaroa. Bete beharreko baldin-
tzak: administrazioko LH edo konta-
bilitate ezagutza baliokidea.
Ikastaroa Bit Informatika Aholkulari-
tzan izango da, Gasteizen. Informa-
zio gehiago: 945 134888 telefonoan
edo www.inem.es web orrian.

Gazte Informaziorako Bulegoa

Manuel Lekuona kulturetxea • Tel.: 943 376181
www.gipuzkoangazte.info
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Loidi-Barren eremuko urbani-
zazio lanen ekintzen baitan,
astelehenean, Añarbeko Uren
bultzada-hodien lanei ekin
zioten berriro ere. 

Kale Nagusiaren eta Kal-
bario bidearen arteko bidegu-
rutzean galtzadan zanga bat
egin dute eta bidea okupatu-
ko dute Dorre Etxeko erreton-
darako norabidean. 

Honetaz gain, lanak egiten
diren bitartean Okendo plaza
itxia egongo dela ere jakin
arazi du Udalak erdialdean
arazorik sortu ez daitezen.

Lan hauek ahalik eta azka-
rren amaituko direla jakin
arazi du Udalak, astebeteko
epea aurreikusita dagoelarik. 

Honetaz gain, barkamena
eskatzen du lan hauek sortu
ditzaketen eragozpenengatik
eta guztion onurarako lanak
direla gogora arazten du.

Lan gehiago
Era berean, elkar ulertzea
eskatzen du, datozen hilabe-
teetan herriguneak obra
ezberdinen eragina jasango
baitu. •

TXINTXARRI

Beltzak Lasarte-Oriako Errugbi
Taldea sortu zenetik aurten 25
urte betetzen direla eta jokala-
ri ohiek bi asmo batu dituzte:
ospakizun ekitaldiekin batera
kirola herrian indarberritzeko
pausuak emango dituzte.
Batetik Ostadarrren parte iza-
tea erabaki dute, errugbian
jokatzeko moduko zelai baten
bila ari dira eta herriko neska-
mutilei kirola erakusteko esko-
la sortuko dute.

Beltzak Errugbi taldeko jokala-
ri ohiak berriro elkartu eta
kirol honi herrian bultzada
ematea erabaki dute. 25 urte
beteko dira aurten Lasarte-
Oriako errugbilariek taldea
sortu zutenetik, eta ez dira
ospakizunetara mugatuko.
Kirola indarberritzeko zenbait
erabaki hartu dituzte, besteak
beste errugbi eskola zabal-
tzea, Ostadarren sartu eta
errugbi saila sortzea, eta
umeey erakusteko entrenatzai-
le paperak ateratzea...

Ospakizunei dagokionez,
bazkaria, argazki erakusketa,
Euskadiko hautatzailearen
hitzaldia eta sanpedrotan hau-
rren torneoa dira antolatuko
diren ekitaldietako batzuk.

Hauetako batzuek badute data
eta ordua baina beste batzuek
finkatu gabe daude oraindik,
esaterako torneoa. Jose Miguel
Galdos, Euskadiko hautatzai-
leak "errugbi kirola, bizitzaren
eskola" gaiaren inguruan hitz
egingo du maiatzaren 30ean
goizeko 11:30etatik
13:00etara bitartean kultur
etxean.

Errugbia ikusgarria da, hori
da bere ezaugarri nabarmene-
na eta adierazgarritasun hori
isladatzen duen argazki era-
kusketa jarriko dute Kultur
Etxean maiatzaren 25etik
ekainaren 5era bitartean. Ber-

tan, errugbiak Lasarte-Orian
izan duen 25 urtetako histo-
riako irudiak zintzilikatuko
dira.

Historia
1984ko irailean sortu zen
Lasarte-Oriako lehen errugbi
taldea, Jesus Erro eta Sasoeta-
ko jai batzordeko ordezkarien
artean. Lehen partidua,
1985eko urtarrilean jokatu
zuten Anoetako estadium
zaharrean. Gero, 1988tik
aurrera, janzten zuen nikiaren
kolorearengatik, Beltzak R.T.
izena hartu zuen taldeak.
Nahiz eta diru-laguntzarik ia

ez jaso 1998ra bitartean 200
partidutik gora jokatu zituen
taldeak eta jokalari batzuek
maila handiko beste talde
batzutan jarraitu zuten. Urte
horietan Europan zehar hiru
txango ere egin zituen tal-
deak, 1986a, Ingalaterrara,
1990ean Eskoziara eta
1992an Irlandara.

Historia hori eta 25 urte
hauetako argazkiak beste zen-
bait euskarritan ere jasoko
dira: XXV. urteurrena dela eta
kartelak egingo dira, 2009ko
egutegiak ere bai eta gainera
KD bat ere argitaratuko da his-
toria eta argazkiak jasoaz.

25 urte Beltzak sortu zenetik

Erdialdean lanak 

❚ Lasarte-Oriako errugbi taldea 25. urteurrena ospatzen ari da
❚ Kirol hau indarberritzeko eskola sortu nahi dute jokalari ohiek

LANAK

Oriako pabilioein
atzekaldeko lanak
bost hilabetez
Astelehenean Oriako pabi-
lioien atzealdea eraberritzeko
lanak hasi ziren, Tokian-Tokiko
Estatuko Funtsak finantzatuta. 

Exekuzio epea bost hilabe-
tekoa da eta lanentzako ezarri-
tako plana bost tartetan
banatzen da. 

Udalak jakin arazi duenez,
aldi berean lan egingo duten
ekipoak erabiltzea aurreikusten
da. Beraz, lanen ordena eta
garapena antolatuko da ahal
den neurrian industriagunerako
sarrera eta funtzionamendu
normala ahalbidetzeko.

Errepidea moztea ezinbes-
tekoa suertatzen den kasuetan,
eragindako enpresek aurretik
jasoko dute abixua esleipen-
dutako enpresarengandik
(Campezo Construcción SAU).

Lanek ezinbestez eragingo
dituzten eragozpenak ezagu-
tuta, erabiltzaileen laguntza
eskatzen du Udalak, esate
baterako, lanen eremuan
aparkatuta dauden ibilgailuak
kentzea. •

Oinezkoentzat
bideak Antxuenea
plazako eremuan
Loidi-Barren eremuko urbani-
zazio lanen baitan, Beko Erro-
ta eta Goikaleko berurbanizaio
obrak egiten ari dira eta
Antxuenea plaza handitzen eta
berantolatzen. Aldi berean,
frontoia eta padel pista estaliak
eraikitzeko lanak hasi dira
eremu berean, Tokian-Tokiko
Estatuko Funtsak finantzatuta,
eta behin behineko aparkaleku
bat prestatu da pareko lur-
zatian.

Lan guztien ondorioz,
oinezkoentzako ibilbide baka-
rra osatu da behin behineko
aparkalekuaren ondoan, bai
aparkaleku horren erabiltzai-
leentzako, baita zonalde
horretatik pasatzen diren per-
tsonentzako ere. 

Era berean, oinezkoek erre-
pidea kiroldegiko espaloira
pasatzeko behin behineko
bide bat ezarri da seinale berti-
kalarekin eta lurrean jarri diren
koskekin bereizia.

Azpimarratu beharra dago,
oinezkoentzako behin behine-
ko bidean aparkatzea saiheste-
ko Udalak hesiak jarri dituen
arren, hesi horiek mugitu eta
pasabidea ibilgailuz beteta
egon ohi dela. Era honeratara,
oinezkoak pasatzeko aukerarik
gabe uzten dituzte eta egurta-
sunerako arriskua sortzen da.

Loidi-Barren eremuko lan
ezberdinekin sortzen ari diren
zailtasunak jakinda, Udaletik
eskatzen da, oinezkoentzako
bidea errespetatu dadila. •

2007an Eskozian izan ziren errugbi mundialeko partidak ikusten. Arg.: J. Egizabal

Lasarte-Oriako Udalak alega-
zio bat egin dio Usurbilgo
Udalak planteatutako aldake-
ta bati. 

Usurbilgo Udalaren asmoa
Asteasuaingo kirol-ekipamen-
durako lur-zati baten erabile-
ra aldatzea da eta hondakin
organikoen konposta egiteko
instalazio bat jartzea.

Lur-zatia Froilan Elespe
parke botanikoaren ondoan
dagoen gune berdea da, Atso-
bakar auzoan. Plan Partzialak
"Kirol Parke" izan dadin xeda-
tzen du. Bertan ez da inolako
eraikuntzarik baimentzen,
kirolean aritzeko direnak izan
ezik.

Usurbilek hartutako era-
bakiak bi Udalen artean
adostutako akordio batean
eragina du, izan ere, leku
berean ziklo-kros pista bat
gaitzea aurreikusita dago.
Horregatik, Lasarte-Oriako
Udalak, bere desadostasuna
azaldu du proposatutako era-
bilera aldaketarekin.

Alegazioa egitearen helbu-
rua da lasarteoriatarren inte-
resak defendatzea. Izan ere,
konposta egiteko planta jar-
tzeak murriztu egiten baititu
ondoko lur-zatiak beste edo-
zein erabilerarako bideratze-
ko aukerak mota horretako
instalazioek sortzen dituzten
arazo eta eragozpenengatik.

Lasarte-Oriako Udalaren-
tzat ez da nahikoa Usurbilek
ematen duen arrazoia kirol
parke erabilera kentzeko,
izan ere, haien ustez, herrigu-
netik urrun dagoenez ez da
oso egokia erabiltzeko eta
hobe ikusten dute bertan kon-
posta egiteko zerbitzu publi-
koko ekipamendua jartzea. 

Lasarte-Oriako alkatearen
hitzetan, "ez dute balioesten
Usurbilgo herrigunetik bene-
tan urrun baldin badago ere,
ez dela gauza bera gertatzen
Lasarte-Oriako herriguneare-
kin, eta kontuan hartu beharko
da beste udalerri batekin muga
egiten duen ingurunea dela". •

Alegazioa Usulbilgo
Udalari
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Sanpedrotarako blusa berritu
edo Sorgin Dantzako jantzia
egin nahi dutenek aukera
bikaina dute. Ione Artola jos-
tunak ikastaroa emango
du koadrillaren
bereizgarri
eta festeta-
ko parte
diren blusak
egiten ikaste-
ko. Ione Artolak, neurriak
hartu, patroiak egin eta moz-
tuko ditu parte hartzaileek

aukeratutako oihalak. Ikasleek
nahi izanez gero eurek joste-
ko aukera izango dute Ttaku-

nek Erribera kalean duen
lokalean dauzkan jostundegi-
ko makinak erabiliaz. 

Ione Artola, irakasle
Ez da Ione Artolak eman duen
lehenengo ikastaroa. Iaz, urte
amaieran, Euskal Herriko jan-
tzi tradizionalak egiteko ikas-
taroa eman zuen eta arrakasta
izan zuen herritarren artean.
Ikastaroan egindako jantziak
Santo Tomas eta Gabonetan
erabili zituzten parte hartzai-

leek. Orain ekainean zehar
bi ordutako zortzi saio-

tan interesatuek san-
pedrotarako jantzia

egiteko aukera dute. 
Ikastaroetan izena emate-

ko edo hauen informazio
gehiago eskatzeko 943 371
448 telefono zenbakira

deitu daiteke. •

Ttakun Kultur elkarteak festetako jantziak egiteko ikastaroa antolatu
du. Ekainan zehar, astearte eta ostegunetan arratsaldeko 15:00etatik
17:00etara lagun koadrilen jantziak eta sorgin dantzarako txuri bel-
tzak egiten lagunduko du Ione Artola irakasleak. Bi orduko zortzi saio
izango dira Ttakunek Erribera kalean duen lokal zaharrean ekainaren
2 eta 25 artean eta norberak eraman beharko du gustuko oihala.
Ikastaroa egin nahi dutenek ekainaren 1era arte dute izena emateko
epea zabalik eta ikastaroak 20 euro balio du.
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Danok Kidek antolatutako hitzaldietan entzule asko izan dira.

Jaietako blusa egiteko 
ikastaroa Ttakunen
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❚ Ione Artola jostunak lagunduta lagun koadrilaren
uniforme eta sorgin dantzako jantziak egingo dira.
❚ Norberak eraman behar du gustuko duen oihala.

Zoriontasunari buruzko
jardunaldien irakurketa

ona egin du Danok Kidek
Balioetan Hezi VI. jardunal-
dien irakurketa positiboa egin
digute Danok Kideko ardura-
dunek.

Parte hartzea handia egon
dela azpimarratu dute, "pertso-
na ugari gerturatu da Manuel
Lekuona kultur etxeko aretora,
bataz besteko, 80 bat egunero.
Hitzaldi batzuetan gehiago
egon den arren, Javier Elzo
edo Xabier Andonegirekin
esate baterako, ia egunero 80
bat pertsona egon dira." 

Honetaz gain, herritarrak
ez ezik, inguruko herrietako
jendea ere etorri dela jakin
arazi digute, "Tolosa, edo
Usurbilgo jendea etorri da.
Tolosakoak, gainera, harritu
egin ziren hitzaldietan hain-
beste jende ikusita," azpima-
rratu dute. Eta hizlariek ere
zoriondu omen dituzte,
"hitzaldia bukatzerakoan eske-
rrak eman eta bildutako jende
kopuruagatik zoriontzen gin-
tuzten."

Hizlarien mailari buruz ere
hitz egin digute. "Hizlariak oso
onak izan dira eta gauza inte-
resgarriak entzun ditugu.
Hitzaldi interesgarriak izan
dira eta ikasteko asko egon
da," aipatu dute. “Gainera,

nahiz eta ikuspegi ezberdinak
azaldu, guztiak era batera edo
bestera ideia  batera iritsi dira
azkenean, bakoitzarengan
dagoela zoriontasuna,” atxiki
dute.

Bestalde, “pena handia da
adinaren bata bestekoa 50
urtetik gorakoa izatea. Guraso-
ak eta gazte jendea hurbildu
dezakeen gairen bat bilatu
behar dugu, baina zail da,”
onartu dute.

Hurrengo ikasturtea
Danok Kide guraso elkartean
ikastaroak aste honetan buka-
tzen dituztela aipatu digute.
Eta, honetaz gain, maiatzaren
29an, IV. Musika Topaketen
azken kontzertuak izango du
leku Ama Brigitarren komen-
tuan. Bertan, Irungo Kabigorri
abesbatzak poesia, erlijio,
maitasuna eta folkloreaz bete-
tako abestiak eskainiko ditu.
Hau izango da ikasturte hone-
tako azken ekintza.

Nahiz eta oporraldia garaia
izan, adierazi digutenaren ara-
bera, Danok Kideko arduradu-
nek ez dute atsedenik hartuko
eta lanean jarraituko dute
hurrengo ikasturteko jardunal-
diak prestatzeko. •

Andoni Egaña
txapelduna

Arrieskaletan
Lasarte-Oriako helduen bertso
eskolak erronka handia du
bihar. Herriko bertsolariak tal-
dea osatu eta Andoni Egaña
txapeldunaren aurka arituko
dira Arrieskaleta elkartean
21:00etan hasiko den bertso
afarian. Eskolak “Ezetz Egañak
5. Txapela” aldarrikatu du eta
hori frogatzeko txapeldunaren
aurrean nagusitu nahi du
biharko norgehiagokan. Ez da
afarira joateko bazkide izan
beharrik, txartelak Jalgin eta
Arrieskaletan daude salgai 25
euroan (Urdaiazpikoa, bakai-
laoa, rabilloa, postrea, kafea
eta kopa). 



albistea

A hozkotasunaren jaialdia-
ren amaieran txalo bat
eskatu zien ikusleei

Unai Muñoak, Landaberri eta
Sasoeta ikastetxeetan bertsolari-
tza eta ahozkotasunaren dohai-
nak erakusten eta transmititzen
aritzen den bertsolariak, saioan
parte hartu zutenen ahalegina
eskertzeko: "Kontuan izan ideia
bat behar dutela, hori azken pun-
tuan jarri behar dute, ondoren
arrazoi gehiago pentsatu behar
dituzte eta ondo antolatu gero
komunikatzerakoan besteak uler-
tu ahal izateko, eta ez ahaztu,
bertsotan errimatu egin behar da,
hitzak doinuan kabitu behar
dute, beraz neurria, silaba kopu-
rua ere, kontutan hartu behar da
eta gainera maiatzaren 19an
kultur Etxera etorri behar dira,
jende pila baten aurrean jarriko
dira eta bertso horiek kantatu
egingo dituzte. Hori dena eska-
tzen diegu, hori dena eta gehiago
egiten dute" esan eta hori esker-
tzeko adinako txaloa jotzeko
eskatu zuen Muñoak. 

Guztira 200 ikasletik gora igo
ziren astearte arratsaldean
Manuel Lekuona Kultur Etxeko
oholtzara. 17:30etatik aurrera
hasi berriek kantatu zuten, Sasoe-
ta ikastetxeko bi taldek eta Lan-
daberriko lauk. Bertsolaritza
ikasten aurten hasi direnek, ber-
tsolari txapelketa, telebistako saio
ezberdinak, asmakizunak eta
natura gaiak erabili zituzten ber-

tsotarako. Saio bereziena, asma-
kizunena izan zen, bertsotan
esan zituzten ikusleek asmatzeko
eta bai asmakizunak jarri zituzte-
nak bai asmatu behar zituztenak
bikain aritu ziren. Aipagarria da,
uste baino laburragoa izan zela
sei talde hauen saioa. 

Bertso zahar eta berriak
Ordu erdi luze bateko atsedenal-
diaren ondoren, Sasoeta ikaste-
txeko bosgarren mailako bi
taldek eta Landaberriko seiga-
rren mailako lau taldek eskaini
zituzten euren emanaldiak.
Hauek landuagoak ekarri zituz-
ten bertsoak, eta kantatzeaz
gain, dantza eta antzerkia ere
egin zuten. 18:45ean hasi eta
ordu bete luzatu zen saioa. Ber-
tsoek egiteko teknika ezaguna
dutela eta bertsoak osatzeko
erraztasuna dutela erakutsi
zuten.

Landaberriko 6A gelako ikas-
leek taldetan banatuta beraien
arteko elkarrizketak egin zituz-
ten, atletik eta errealzaleen
artean, deabru eta aingeruen
artean edo ikasle eta irakasleen
artean. Sasoetako 5A taldekoek
ere elkarrizketak egin zituzten,
tenisten artean, alkate eta isuna
jarri dien udaltzainen artean eta
harreman oso estua ez duten
bikoteen artean. 

Ondoren Landaberriko 6B
eta 6D taldekoek erakutsi zuten
bertso zaharrak ikastearekin

batera zabalik daudela berrikun-
tzetara. Horrela bederatzi kanta
abestu zituzten, denak euren
gustukoak, baina letra aldatuta.
Hauek ere gai ezberdinak jorratu
zituzten, esaterako Erreala eta
atletik, azterketak, emakumeen
aurkako indarkeria, piruletak,
ametsak, jaia, maitasuna, DBHra
saltoa (“kaka zaharra DBHra
joan beharra” zioten) eta abar. 

Ondoren agurra kantatu
zuten talde hauetakoek denek
elkarrekin, hemen jasotzeko
modukoa: Gaur daukagun poza

ez al da nabari/aurten egin ditu-
gu bertso ugari/eskerrik-asko
denoi egotearren adi/zuen ani-
moekin egin gera handi/muxu
Muñoari/honi eta hari/bagoaz
kantari/eutsi bertsoari/agur eta
ohore lehen hezkuntzari.

Bukatzeko Sasoetako 5B tal-
dekoek kirolei buruz kantatu
zuten, futbola, esku-pilota, igeri-
keta eta tenisari buruz besteak
beste eta Landaberriko 6E talde-
koek bertso zaharrak ekarri
zituzten Kultur Etxera, Xenpela-
rrek duela 160 bat urte sortutako

Andre Txarraren Bentajak, eta
Txirritak duela 80 urte egindako
beste sorta bat kantatu zituzten. 

Unai Muñoa aritu zen aur-
kezle arratsalde osoan zehar, eta,
atsedenaldiaren ondoren, biga-
rren saioa hasi aurretik hitza
hartu zuenean, Udalak, ikaste-
txeek eta Gipuzkoako bertsozale
elkarteak osatzen duten hirukia
nabarmendu zuen. Batetik Uda-
lak ematen duen babesa eskertu
zuen, bestetik ikastetxean parte-
hartzea eta konpromisoa azpi-
marratu, bi eskolak astero astero
lanean murgiltzen direla aipatuz
eta azkenik Gipuzkoako Bertso-
zale Elkarteak bultzatuta Burun-
tzaldean bost urtetan egindako
lanaren emaitzekin txoratzen
daudela esan zuen. 

Proiektuak zazpi mila ikasle
ditu Gipuzkoak soilik, eta Euskal
Herri osoan hedatua da. Pozik
zen irakaslea eta txaloa eskatu
zuen ikastetxeen ahalegina, ber-
tako irakasleena eta batez ere
ikasleena eskertzeko: "zuek zare-
te inportanteenak eta premiazko
bakarrak, gaurko protagonistak"
esan zien Unai Muñoak.  •

Bertso berriak, ikastetxeetan jarriak

Astearteko ahozkotasunaren jaialdian Landaberri
eta Sasoetako ikasleek hainbat bertso kantatu
zituzten, batzuk zaharrak eta gehienak berriak,
azken asteotan ikastetxeetan taldean prestatuak.
Hainbat gairi buruz kantatu zuten: telebistako
saioak, ametsak, maitasuna, kirola, eskola eta
azterketak, besteak beste, eta askok mozorro,
dantza edo keinuekin lagunduta egin zuten
emanaldia. Guztien ahalegina txalo zaparrada
batez eskertu zuten ikustera joan zirenek.

Jon ALTUNA
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Mozorro, dantza eta keinu, denetarik egin zuten bertsoak ikusleei transmititzeko. Irudian Sasoetako 5A gelakoak.

Landaberriko 6. mailako ikasle batzuk taldean agurra kantatzen.

❚ Sasoetako eta Landaberriko neska-mutilek hainbat bertso kantatu zituzten
asteartean ahozkotasunaren jaialdian. ❚ Unai Muñoa dute irakasle eta gidari.
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Kiroletako agenda

Larunbata 23

10:30ean, Ostadar-Aretxabaleta
(Infantilen Ohorezko maila,
kopa) Michelinen.
12:00etan, Ostadar-Añorga
(Kadeteen Ohorezko maila,
kopa) Michelinen.
15:30ean, Ostadar-Santo
Tomas  (I. Jubenila, igoera fasea)
Michelinen.
17:30ean, Ostadar-Axular
Lugaritz  (II. Erregionala, igoera
fasea) Michelinen.

Igandea 24

09:30ean, Vasconia-Ostadar
(Infantil Txiki Kopa) Martutenen.
11:00etan, Kostkas M.B.-Ostadar
(Alebinen Txapeldunen fasea)
Matigoxotegin.
12:30ean,Vasconia-Ostadar
(Emakumezkoen Liga, kopa finala)
Cesar Benito, Donostian.

Igandea 24

09:00etan, Mudanzas Oliva-
Niasa-Corpa  (III.Maila) Usurbilen.

Larunbata 23

Ordua zehaztu gabe, Anoe-
tako Gazte Asanblada-ISU Leiho-
ak (Gipuzkoako Liga, igoera
fasea) Lekua zehazteko.

HERRIKO TXAPELKETA

Kiroldegian
Kontsolazio finala
16:00etan,Danena-Siglo XX
Ligila finala
17:00etan, Epel-Katanga
Txapelketako finala
18:30ean, Buenetxea-ISU Leihoak

Kiroldegian, 18:00etatik aurrera

Ostirala 22

Diego Barrasa-Iker Cañedo
Kinin Calvo-J.R. Urruzola

Astelehena 25

Aitor Artola-Alberto Udabe
Iñaki Garcia-J.A. Ramos

Larunbata 23

UDABERRI TXAPELKETA

16:00etan, Intza 3-Antiguako,
Igeldon.
16:00etan, Intza 2-Oiarpe 2,
Astigarragan.
16:00etan, Zestoa-Intza 1,
Aritzbatalde kiroldegia, Zarau-
tzen.

TXAPELKETA HERRIKOIA

16:15ean, Lasarte-Segura
(Gomazko paleta) Legazpin.

Larunbata 23

Goiz osoa, Landaberri-Garai-
koetxeako atletek Gipuzkoako
txapelketako  4. Jardunaldian
parte hartuko dute, Eibarren.

Asteburu osoa, LOKEko atle-
tek Senior mailako Gipuzkoako
txapelketan parte hartuko dute.

Larunbata 23

11:00etan, LOKE eta Andoaingo
Kirol Elkarte Klubeko gimnastek
erakustaldia eskainiko dute,
Kiroldegian.

15:15ean, Zumaburu-Sasoeta
ikastetxeko alebin eta Landabe-
rriko infantil taldeek Udaberriko
txapelketako bigarren fasean
parte hartuko dute,Tolosan.

Larunbata 23

Goiz osoan, Buruntzaldea Ige-
riketa taldeko alebinek eskolar-
teko Gipuzkoako txapelketan
parte hartuko dute,Azpeitian.

Igandea 24
Goiz osoan, Buruntzaldea Ige-
riketa taldeko gaztetxoek esko-
larteko Gipuzkoako txapelketan
parte hartuko dute,Azpeitian.

Larunbata 23

10:00etan, Ostadarreko bolo
sailak Gipuzkoako txapelketan
parte hartuko du, Seguran.

❚ BOLA-JOKOA ❚

❚ IGERIKETA ❚

❚ GIMNASTIKA ❚

❚ ATLETISMO ❚

❚ PILOTA ❚

❚ SQUASH ❚

❚ ARETO-FUTBOLA ❚

❚ FUTBOL 7 ❚

❚ FUTBOLA ❚

Lehengo asteburuan Lasarte-
Oriako hainbat taldeek kopa-
ko txapelketan aurrera
jarraitzea zuten jokoan eta
Texas eta Ostadarreko taldeek
zortearen bi aldeak bizi
zituzten.

Aurreko Txintxarrin aurre-
ratu genuen bezala, Texas
Lasartearrak taldeko erregio-
neko mutilak kanpoan geratu
ziren. Baina ez ziren txapel-
keta honetatik kanpo geratu
zen talde horretako maila
bakarra izan. Izan ere jubeni-
lek final laurdenak jokatu eta

Kostkas taldearen aurka 4 eta
1 galdu baitzuen. Eta, honela,
Asier Cuadradoren mutilen
denboraldia bukatu da.

Emakumeak finalean
Ostadarreko emakumeen tal-
dea, berriz, zorionekoa da.
Iganden jokatutako partidan,
penaltietan lortu zuen finale-
rako sailkapena.

Partida osoan banako ber-
dinketa lortu ostean, penaltie-
tan 4 eta 5 gailendu zitzaion
Eibartarrak taldeari eta igan-
dean jokatzen dute finala. •

Zortearen bi aldeak kopan
Kiroletako oharrak

Bola-joko eskola
Ostadar K.F. elkarteak haurren-
tzako bola-joko txapelketa
antolatuko du San Pedroetan.
Horregatik, 7 eta 10 urte bitar-
teko haurrek bola jaurtitzen
trebetasuna izan dezaten, ikas-
taroa antolatu da larunbatero
12:00etatik 13:00etara Miche-
lingo Kirol Guneko bolatokian.
Ez da beharrezkoa izena ema-

tea eta doaneko ekintza da.
Larunbata batean bolatokira
hurbildu eta Joxe Zapirain edo
Jose Antonio Montesengandik
galdetzea besterik ez duzue.

Bihar areto-futbola gustuko
dutenek arratsalde paregabea
igarotzeko aukera dute Lasar-
te-Oriako kiroldegian. Izan
ere, iritsi baita Ostadar K.F.ak
antolatzen duen XXVI. areto-
futbol txapelketako egun han-
dia, finalak. 

Lehenik, 16:00etan, kon-
tsolazio txapelketako finalean
Danena eta Siglo XX taldeen
arteko norgehiagoka burutuko
da. Ordu bete beranduago,
Epel eta Katangak ligilako
finala jokatuko dute.

Eta azkenik txapelketako
final nagusian, iazko irabazle

den Buenetxea gogor lehiatu-
ko da txapela mantentzeko
indartsu datorren ISU Leihoak
taldearen aurka.

Omenaldia
Baina final handiaren aurre-
tik, urtero legez, Ostadarrek
kirolari eta elkarte bat omen-
tzen ditu. 

Aurtengo sarituak, kirolari
onenaren sailean, Beñat Eli-
zalde LOKEko judoka izango
da eta, Auzolan saria, Joxe
Usabiagari emango zaio Odol
Emaileen elkartean egiten
duen lanarengatik. 

Aldaz taldearen igoera
Bestalde, asteleheneko zenba-
kian aurreratu genuen bezala,
Aldaz H.K. taldeak Nazional
B mailara iristeko aukerak
zituen larunbateko partida
irabazten bazuen.

Oscar Garciaren mutilek
bere lana ongi bete zuten Sui-
saco Armentiari 1 eta 5 gai-
lendu ostean.

Beraz, Nazional B ligara
igotzea lortu dute Aldaz tal-
dekoek eta, gainera, herriko
talde bat maila horretan lehia-
tuko den lehenengo aldia
izango da. •

Buenetxea-ISU Leihoak final handia

Ostadarreko emakumeek igandean jokatuko dute kopako finala. Arg: Ostadar K.F.

Final nagusian, Buenetxeak iazko garaipena berretsi nahi du, baina ISU Leihoak taldeak ez dio lan erraza jarriko.

Lasarteoriatarrak
Donostiako maratoi
erdian

Donostiako maratoi erdia
igandean burutu zen. Bertan
hainbat lasarteoriatarrek parte
hartu zuten, horien artean
Ostadarreko korrikalariak.

Gainera emaitza parega-
beak lortu ziren, esate batera-
ko, David Martinen 2. postua
beteranoen mailan, Endika
Gartziaren 5.na nagusien ean
edo Pili Bodegas 3.na emaku-
me beteranoetan.

Eskolarteko txapelketa
Bestalde, Zumarragan jokatu
zen Gipuzkoako eskolarteko
txapelketako 3. jardunaldian
Amaia Andresen zuzendari-
tzapean dauden atleta gazte-
txoek paper ona egin.

Ane Galardi alebinak luze-
rako proban Gipuzkoako txa-
pela eskuratu zuen. 4 metro
eta 26 zm jauzia egin zuen eta
arerioak baino huts gutxiago
egin zituenez, Anerentzat izan
zen urrezko domina.

Eta 4x60m proban, Patri-
cia, Aroa, Maria eta Anek zila-
rrezko domina ekarri zuten
Lasarte-Oriara. •

Epel-Katanga eta Danena-Siglo XX dira beste finalak



Egunero
Erakusketa
KIRIOAK DANTZAN kamiseten
erakusketa. Vanessa Gimenok
egindako kamisetak oihalean
pintura erabilita. JALGI KAFE-
ANTZOKIAN, egun osoan zehar.

Egunero
Erakusketa
25. URTEURRENA ospatzeko
Lasarte-Oriako BELTZAK

Errugby taldearen argazki era-
kusketa ikusgai egongo da.
MAIATZAREN 26TIK EKAINAREN 5
ARTE. Doan. MANUEL LEKUONA

KULTURETXEAN, arratsaldeko
18:00etatik 21:00etara.

Ostirala, 22
18. urteurrena
XIRIMIRI ELKARTEKO 18. URTEU-
RRENAREN barruan, SAHARAKIN

ELKARTASUN MARATOIA diapora-
maren emanaldia. XIRIMIRI

ELKARTEAN, 18:00etan.

Kontzertua
IPARVENT FOLK TALDEAren ema-
naldia Gazteria eta Festak sai-
lak eta Xpressionk taldearen
arteko hitzarmenaren barruan.
MANUEL LEKUONA KULTURETXEKO

KAFETEGIAN, 20:00etan. DOAN.

Larunbata, 23
18. urteurrena
XIRIMIRI ELKARTEKO 18. URTEU-
RRENAREN barruan, hainbat

ekintza antolatu ditu elkar-
teak:

10:00etan, MENDI MARTXA

Okendotik Buruntzara.
14:30ean, HERRI BAZKARIA

HELDUEN MENUA: udaberriko
entsalada epela, entrekota,
tarta, sorbetea, kafea eta
kopa. TIKETA: 15 EURO

HAURREN MENUA: makarroiak,
xolomoa patatekin, tarata eta
izozkia. TIKETA: 6 EURO

Bazkarirako tiketak elkartean
daude salgai.
BAZKAL ONDOREN, omenaldia
egingo dute.

17:00etan, MUS TXAPELKETA

21:00etan, KONTZERTUA.
OPIUM ETA SORTUZ talde agu-
raindarren kontzertua.

23:00etan, TRIKIHOTS taldea-
ren emanaldia.

III. Hip-hop jaialdia
LASARTE-ORIAKO UDALAK ETA

HIP-HOP ELKARTEAK antolatuta
III. HIP-HOP JAIALDIA burutuko
da ORIAKO FRONTOIAN:

17:00etan, GRAFFITIAK, Lasar-
te-Oriako SYR, Hans eta
Oscar eta Zaragozako ZGZ
eta graffiti tailerra.

18:30ean, BREAK DANCE,
emanaldia eta tailerra.

19:30ean, PARKOUR emanal-
dia Lasarte-Oriako SOULRIDERS

gazte taldearen eskutik.
22:00etan, KONTZERTUAK,

Huellas de barro,
SM61+Sé+Gal2, Beatboy chi-
cho+Billybox, Alma de
Nomada, El Arte del Parque
eta Tinta china taldeak eta,
3:00ak arte, mikroa nahi due-
naren eskura.

Lehiaketa
OSTARTE GAZTE ELKARTEAK anto-
latuta, Graffiti Lehiaketa buru-
tuko da ARANTZAZUKO

AMABIRJINAREN ELIZA AZPIKO ARE-
TOAN, 19:00etan eta RAP LEHIA-
KETA, 22:00etan.

Bertso-afaria
LASARTE-ORIA EGAÑAREN AURKA

EZETZ 5. TXAPELA! bertso-afaria
ARRIESKALLETA ELKARTEAN,
21:00etan.

Igandea, 24
Urteurrena
PALOMO LINARES ELKARTEAK 42.
URTEURRENA ospatuko du.
12:30ean, zendutako bazki-
deen aldeko MEZA egingo da
ARANTZAZUKO AMABIRJINAREN

ELIZAN eta 14:00etan, ARGAZKIA

eta BAZKARIA antolatu dute
ELKARTEAN.

Asteazkena, 27
Antzerkia
Landaberriko Antzerki Eskolak
antolatutako VII. ANTZERKI

ASTEAn DBHKO TALDEEK INPRO-
BISAKETAK eta CAMP ROCK

antzeztuko dute. MANUEL

LEKUONA KULTURETXEAN,
19:00etan. DOAN.

Ostirala, 29
Kontzertua
Irungo KABIGORRI ABESBATZAk
kontzertua eskainiko du,
Danok Kide Guraso elkarteak
antolatutako IV. MUSIKA TOPA-
KETEN barruan. BRIGITARREN

KOMENTUAN, 20:00etan. DOAN.

Dantza
ZOO, PIZTI TRAJEDUNAK Ertza
taldearen lan berria, Lasarte-
Oriako Udaleko Kultura  sai-
lek sustatutako LASARTE-ORIA

DANTZAN 2009 ekimenaren
barruan. MANUEL LEKUONA

KULTURETXEAN, 20:00etan.
SARRERA 6 EURO.

Odol ateratzeak
Hileroko azken astelehenero
bezala, odol ateratzeak egin-
go dituzte Osasun Zentroan
arratsaldeko 18:30etik
21:00etara. Anima zaitezte,
odola ordezkaezina da eta
odol falta dago!

Zabaleta auzoko festak
Zabaleta Auzolanek jakin
arazten du, ekainaren 2tik 7ra
burutuko diren auzoko festak
antolatzeko bilerak egingo
direla, ostegunero 19:30etan,
Antonio Blas plazan.

Bidea itxita
Udalak jakinarazi nahi du
Zabaleta Berriko urbanizazio
lanak direla eta, gaur hasi eta
uztailera arte Illarraltzueta bidea
itxita egongo dela, Larrekoetxe-
tik Villa Maria Luisara arte.

Udal Musika eskola
Udal Musika Eskolan aurre-
matrikula egiteko epea gaur
bukatzen da. Interesa dutenek
kulturetxera jo dezakete
09:00etatik 13:00etara bitar-
tean; telefonoz ere egin deza-
kete 943 376181 zenbakian
edo e-mailez helbide hone-
tan: kultura@lasarte-oria.org.

Korrika 16ko zozketako
sarituak
Korrika 16-ko arropa erostea-
gatik jasotako txartelen zoz-
ketan honako zenbaki hauek
dira sarituak: 98657, 94136
eta 80766. Saria, aurtengo
korrikako arropa sorta bat da.

Graffiti eta Rap lehiaketak
Ostarte gazte elkarteak Lasar-
te-Oriako gazteei zuzenduta-
ko bi lehiaketa antolatu ditu

biharko Zumaburuko eliza
azpiko aretoan. Batetik graffiti
lehiaketa burutuko da
19:00etan eta, bestetik,
22:00etan, Rap lehiaketa.
Lehiaketetan parte hartu nahi
dutenek txapelketak hasi
baino ordu erdi lehenago
eman behar dute izena.
Honetaz gain, hiru graffiti
onenek saria izango dutela
jakin arazi du gazte elkarteak
eta graffiti lehiaketa ostean,
partehartzaileek horma
batean margotzeko aukera
izango dutela ere aurreratu
dute.

agenda

Oharrak

Oharrak jartzeko:
Tel.: 943 366858
txintxarri@ttakun.com
txintxarri@txintxarri.info
www.txintxarri.info
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VII. Antzerki Astea hastera doa

Landaberriko Antzerki Eskolak antolatutako VII. ANTZERKI

ASTEAri hasiera emateko desfilea egingo da herriko kaleeta-
tik barrena eta, ostean, DANTZA GARAIKIDEKO TALDEEK FAN-
DANTRAGOREONUSOT emanaldia eskainiko dute.

LARUNBATA, 23

MANUEL LEKUONA KULTURETXEAN

DESFILEA ARRATSALDEKO 19:00ETATIK AURRERA, DANTZA EMANALDIA 20:00ETAN

DOAN

Dardoei esker, lagun aparta bihurtu zen jokalari aparta ezagu-
tu genuen. Edu ez zaitugu inoiz ahaztuko!

Javi eta Eli

Eskutitzak

DJ emanaldia atzeratua
Ttakuntronik zirkuituaren
barruan, ZIGOR DZ (Funk,
Hip hop) Djak eskaini behar
zuen saioa MAIATZAREN 30ERA

atzeratu da antolaketaz
aparteko arrazoiengatik.
JALGI KAFE-ANTZOKIAN,
23:00etan
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