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Giro onean egin
zen Landaberrin
urteroko jaialdia
Ikasle eta gurasoek ondo pasatzeko
aukera izan zuten ikastolan bertan.
Jende asko bildu zen egun osoan.
Landaberrin larunbatean
burutu zen ikasturte amaierako festa eta jaialdia giro
bikainarekin burutu zen.
Musika, dantza eta giro ona
nabarmendu ziren egun
osoan, eta guraso asko hurbildu zen ikastolara euren haurren erakustaldiak ikusi eta
egun osoko egitarauaz gozatzeko. Bazkaldu aurreko
musika emanaldia, bazkaria
eta bazkalostean izan zen
giroa nabarmendu daitezke
baina beste ekitaldietan ere
partehartzea zabala izan zen.
Goizean, ikasle, irakasle
eta gurasoak txirringan itzuli
bat eman zuten. Gainera
egun osoan, gurasoek umeek
egindako eskulanak ikusteko
aukera izan zuten.
Eguerdian Landaberri ikastolako anfiteatroan ikasleek
Jon Lasa musika irakaslearekin batera emanaldi bikaina
eskaini zuten. Hainbat taldek
parte hartu zuten eta trikitilari
edo txirularien laguntzarekin

abesti, jolas eta dantza ugari
eskaini zituzten ikastolako
haurrek.

Bazkalostean giro ona
Bazkalostean, giro bikaina
izan zen: batetik elkartu zirenak kantuan aritu ziren eta
bestalde geroago erromeria
izan zen.
Arratsaldean, DBHko ikasleek zenbait joko prestatu
zituzten beste haurrentzat.
Bestalde, arratsaldean beste
ekitaldi bat burutu zen. Arratsaldeko emanaldian, batetik
euskal dantzak eskaini zituzten ikasle txikienek eta gimnasia erritmikoan aritzen
direnek ere urtean zehar ikasitakoa erakutsi zuten. Beste
batzuek musean eta tokan
aritu ziren.
Kanpoan lehen hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. mailakoek sorgin dantza eskaini
zuten eta erromeriarekin
amaitu zen Landaberri ikastolaren festa.•

Jende ugari elkartu zen ikastolan urte bukaerako festan parte hartu eta neska mutilen emanaldiak ikusteko.
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Oinatz taldea Gaubean barrena
Valderejo parkean, Nerbioi ibaiaren jaiotza eta Añanako Gatzagak ezagutu zituzten
Oinatz taldeak ekainaren 6 eta 7an asteburu pasa egin
zuen Gaubea edo Valdegovia aldean. Valderejo parkea,
Añanako gatzagak edo Nerbioi ibaiaren jaiotza, ibilbide eta leku interesgarriak ikusi zituzten Araba aldean
eta bertako kondaira, ohitura eta hainbat berezitasun
ere ezagutu zituzten. Nahiz eta eguraldiarekin solasean ibili, asteburu paregabea igaro zuten irteeran
parte hartu zuten herritar guztiek.
Oinatz taldeak orain arte
egun bateko txangoak egin
baditu ere, hauek alde batera
utzi eta ekainaren 6 eta 7an
Arabako Gaubea edo Valdegoviako eremuan barrena
egin zuten astebururu pasa.
Valderejo parkea izan zen
Oinatz taldeak egin zuen
lehenengo bisita. “Eguraldi
ona izan genuen parkean ibiltzeko. Leku paregabeak
daude bertan,” adierazi digute taldeko kideek.
Bazkaria parkearen sarreran egin eta Villanañera joan
ziren Varonatarren Dorrea
ikustera. Oinordeko batek
azaldu zizkien dorretxeko
berezitasunak. “Bertan ikustekoak dira kutxa bilduma
zeramika erakusketa, paretetan jartzeko margotutako
paperen bilduma eta oso
kuriosoa da emakumeentzako
duten Quixotearen argitalpena,” azaldu digute.
Kanpinera hurbildu baino
lehen, Añanako gatzagak ezagutzeko aukera izan zuten
Oinatzeko lagunek.
Añanako gatzagetan euria
egin zien arren, bertako gidariari esker gatzagei buruzko
bitxikeri ugari ezagutu zituzten, esate baterako, bertan
sortzen den ura zergatik den
hain gazia, gatzagako terrazak zergatik diren egurrezkoak eta abar.
Gainera, gatzaga hauetan
bizi den izkira berezia ezagutu zuten, Artemia parthenoge-

netica krustazeoa. “Gatz dentsitate handia dagoen putzuetan bakarrik bizi da izkira hau
eta sexu bakarrekoak, emeak
dira,” aipatu digute.
Kanpinera iritsi eta afaldu
ostean, gaubela txikia egin
zuten.

Nerbioi ibaiaren jaiotza
Igande goizean, Angostoko
Santutegiaren txanda izan
zen. Baina meza orduan iritsi
ziren Oinatzeko lagunak eta
ezin izan ziren sartu. Horren
ordez, 1983ko uholdeek utzitako marka ikusi ahal izan
zuten lurretik 6 metrotara.
Nerbioi ibaiaren jaiotza
ikustera joan ziren jarraian
Santiago mendira, baina lehenik artzainek otsoak harrapatzeko erabiltzen zituzten
otsotegiak ikusi ahal izan
zituzten eta Oinatzeko kide
den Gotzonek azalpenak
eskaini zituen.
Nerbioi ibaia ur gabe ikusi
zuten Oinatz taldeko kideek,
baina “honela urak eta izotzak sortutako zirkoa ederki
ikusi ahal izan genuen”.
Azkenik, Orduñara egin
zuten bisita: Bizkaiko herrixka
hau Arabako lurraldean dago
eta Gaztelarekin muga izanik,
aduana herria izan da. Herria
bisitatu, plazan eseri eta
herriaren eta aduanaren historia entzun zuten Oinatzeko
lagunek. Eta asteburu ezin
hobea igarota etxera poz
pozik bueltatu ziren.•

Oria ibaia ezagutzeko
beste era bat: kanoa
Usurbilgo Puntapax Kanoe
K.E. bere 5. urteurrena ospatuko du hurrengo asteburuan.
Horretarako ekainaren 20 eta
21 ekitaldiak antolatu ditu.
Ekainak 20an, larunbata,
16:00etan Aliriko zubitik irten
eta ibaiaz gozatzeko aukera
egongo da beste ikuspuntu
batetik, kanoa. Gainera,
zabor bilketa egingo dute
ingurugiroa zaintzeko beharraz jabe arazteko.

Igandean, berriz, Oria
ibaiaren igoera egingo dute.
Orioko hondartzatik abiatu eta
Txokoaldeko zubirainoko ibilbidea izango da eta federatuak
ez direnak 10 euro ordaindu
beharko dituzte parte hartzeko.
Ekintza hauen berri gehiago jakiteko, puntapaxkanoe@gmail.com helbidean
edo 651 701 519 telefono
zenbakian jarri zaitezkete
harremanetan elkartearekin. •
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Oinatz taldekoek leku ikusgarriak eta gertakari interesgarriak ezagutzeko aukera izan zuten Araba aldean.

Rafafaren magia
Sustrai tabernan
Une askotan harri eta zur utzi
zituen ikusleak Rafafa magoak,
ostiralean arratsaldeko
20:30etatik aurrera Sustrai
tabernan eskaini zuen
emanaldian. Kartak,
musuzapiak edo erabili zituen
beste zenbait objetu agertu eta
desagertu egiten ziren bere
eskuetan ia ordu bete luzatu
zen magia ikuskizuenean.
Tabernaria larri ibili zen
Rafafari 50 euroko biletea utzi
eta desagertu zenean. Eskerrak
berriro agertu zen. •

albisteak

Andaluziako giroa Isla plazan

BIDEGORRIA

Semblante Andaluz elkarteak burutu zuen atzo XVII. Rocioko Erromeria

Udalerriko etorkizuneko bidegorri sarearen lehenengo lanak
hasiko dira gaur, zehazki, tren
geltokitik Atsobakar etorbidera
doan bidegorri zatia.
Honela, trenbidearen
ondoan doan zeharbidea,
Somoto zeharbidea moztuko
dute. Udalak jakin arazi duenez, ikasturteak jarraitzen
duen bitartean, Garaikoetxera
zeharbidean dagoen aldapatik
sartzeko ez da eragozpenik
egongo.
Bidegorri zati hau abuzturako amaitzea aurreikusita
dago. Baina bidegorria osatzeko lanak herrialdeko beste
guneetan jarraituko dute eta
hauek irauten duten bitartean
kaleak moztuko dituztela
aurreratu du Udalak eta mozketa horien inguruan informazioa ematen joango da.
Honela, Udaletik barkamena eskatzen du lan hauek sortu
ditzaketen eragozpenengatik. •

Lanak Somoto
zeharbidean

TXINTXARRI
Semblante Andaluz elkarteak
antolatutako XVII. Rocioko
Erromeria izan zela eta, herriko kaleetan sevillanaz jantzitako jendea ikusi ahal izan
genuen atzo. Isla plaza inguruan urdaiazpikoak, fino
ardoak, sevillanak, andaluziako banderak,... inguru haietako erromeriarekin lotutako
musika eta giroa izan zen
nagusi atzo egun osoan zehar.
Goizean hasi eta ilundu
artean festa egin zuten Lasarte-Oriako andaluziarrek. Semblante andaluzek txosna jarri
zuen eta Rocioko anaiarteak
herrian duen ordezkaritzak
mahaia. Isla plazako mahai
guztietan zen hango ardo
goxo botilaren bat eta urdai
azpiko osoa, goizean hasi eta
egun osoan dastatu zutena.

Talde gonbidatuak
Errenteriako C. Andaluz Aljarafe eta C. Concha Rociera,
Arrasateko Alegria de la Sierra
eta Andoaingo Asociación
Triana izan ziren gonbidatu
moduan Lasarte-Oriara etorritako elkarteak. Bakoitzak bere
txokoa izan zuen eta arratsaldeko jaialdian parte hartu
zuten.
Arantzazuko
Amaren
Parrokira jeitsi ziren guztiak
Ama Birjinaren bila, ondoren
meza rocieroa Semblante
Rociero abesbatzaren eskutik.

OKENDO

Sinadura eta itxitura

Amaia Gonzalez-en taldeko dantzariak emanaldi eskaini zuten herrikideen aurrean. Isla Plaza beteta zen.

Bukatutakoan, Ama Birjinaren
irteera egin zuten Isla plazaruntz.
Bazkaria baino lehen,
Semblante Rociero korua,
Alegria de la Sierra taldea eta
Aljarafe elkarteko koruak
emanaldia eskaini zuten.
Ohorezko ardoa ere eskaini zitzaien Isla plazan zeuden
gonbidatu eta herritar guztiei.

Dantzarik dantza
Semblante Andaluz eta gonbidatutako elkarteen ekitaldiekin alaitu zen arratsaldea.
Herriko Zambra , Sentimiento, Mari Carmen Vegaren
taldeak eta Amaia Gonzalez
akademiako ikasleen taldeak
izan ziren oholtza gainera igo
ziren batzuk.
Bukatutakoan oroigarriak

eman zizkieten ekitaldian
parte hartutako taldeei etadantzaldi herrikoia egin
zuten. Giro bikaina izan zen.
Isla plazan, adin guztietako jendea gerturatu zen eta
asko musika entzun orduko
dantzan hasten ziren.
21:00ak aldera amaiera
eman zioten antolatzaileek
erromeria egunari.•

Lasarte-Oriako Udalak eta
Guillermo Ibargoyen S.A.
enpresa esleipendunak ostirala goizean sinatu zuten Udaletxea
berritzeko
eta
handitzeko lanen kontratua,
A-1 Okendo Interbentzio
Urbanistikorako Arean.
Obraren aurretiko lanak
lehengo astean hasi ziren,
Txintxarrin argitaratu bezala,
eta gaur jarriko da hesia edo
itxitura zonalde horretan. •

Maketa lehiaketako sarituek
kontzertua emango dute jaietan

Latitud43 rock taldea Abend-en.- 2006 hasieratik jotzen ari den talde hau Donostiako
pop-rock lehiaketan finalista izan da. Abend-en azken urteotako abestiak eskaini zituzten bertan
bildu zirenen aurrean. Giro ona izan zen bizi garen tokiaren kokapenetik izena hartu duen
taldearen abestiak entzuteko. Abesti lasaiak, sinpleak, goxoak,... •

Lasarte-Oriako Plastic taldeak, eta Madrilgo Son Of
The Rock-ek irabazi dute aurtengo maketa lehiaketa.
Sari banaketa uztailaren
1ean egingo da, San Pedro
jaietako egitarauaren barruan.
Egun horretan kontzertua
eskainiko dute bi taldeek, eta
saria ere jasoko dute.
Epaimahaiko kideen ustez,
Son Of The Rock talde
madrildarrak aurkeztutako
maketa izan da onena. Era
horretan, 1.000 euroko saria
jasoko du rock taldeak. Herriko taldeei ematen zaien saria,
berriz, Plastic taldeari egokitu
zaio. 700 euro jasoko du pop
estiloko musika egiten duen
talde lasarteoriatarrak.
Dirulaguntzekin, diskoa
grabatu eta euren burua ezagutzera emateko aukera izango dute sarituek.

Arrakasta handia
Udaleko Gazteria eta Jaietako
sailak antolatzen du musika
taldeentzako maketa lehiaketa,
eta aurtengoa bigarren edizioa
izan da.
Guztira 83 musika talde
aurkeztu dira lehiaketara, eta
antolatzaileak oso pozik daude
kopurua urtez-urte handituz
doala ikusita. Izan ere, aurreko
edizioan 24 talde aurkeztu
ziren, eta aurtengo edizioan
kopurua hirukoiztu egin da.
Herriko taldeei dagokienez,
bost taldek aurkeztu dute
maketa, Euskadikoak, berriz,
15 izan dira. Gainontzekoak
estatukoak zein atzerrikoak.
Hala nola, Granada, Valentzia,
Madril, Bartzelona, Las Palmas, Murtzia, Santiago de
Chile eta Buenos Airesko musika-taldeen lanak iritsi dira
herrira.•
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elkarrizketa
Noiztik bizikleta gainean?
Uff!!! Uste dut 1956an hasi
nintzela. Orduan ez nuen
bizikletarik ere, dirurik ez
zegoen eta. Norbaiti kendu,
eta ahal moduan ibiltzen
ginen. Azkenean, dirua
aurreratu, eta bizikleta erosi
nuen. 2.500 pta kosta zitzaidan lehenengo bizikleta,
baina, Oriotik Lasartera etorri, eta ez zidaten bizikleta
lapurtu ba! Hurrengoa erosteko, berriro ere dirua aurreratu behar.
Afizionatu mailan aritu zinen.
1957tik aurrera ibili nintzen
bigarren mailako afizionatutan hiru urtez. Hain zuzen
59an, Zumaian, txapeldunorde geratu nintzen bigarren
mailako afizionatu mailan.
Hurrengo urtean, 60an, Mondragoen, mendiko txapelketa
irabazi nuen. 350 pta. eman
zidaten, eta ez gastatzearren,
bizikletaz itzuli nintzen etxera, Oriora. Pentsa, 100 kilometroko
proba
egin
Mondragoen, eta sariak gainean hartu eta bizikletaz
etxera!

Jose Manuel Mujika / Zikloturista

“Bizikleta utziko banu hil
egingo nintzateke”
Bizikletan ibiltzea da Jose Manuelen afizioa. Lasarte-Orian bizi den oriotarra da eta 69 urte betetzear, bizi
guztia bizikleta gainean pasa du. Gaztea zela hasi zen bizikletan, eta afizionatu mailan korritzera iritsi zen.
Gero, Michelinen lanean hasi, eta txirrindulari probak korritzeari utzi zion. Afizioa, baina, ez zuen alde batera
utzi, eta bi gurpilen gainean jarraitzen du. Eta sariak ere jaso ditu. Azkena, ekainean bertan Asturiasen.

“

2.500 pezeta
kostatu
zitzaidan nire
lehenengo bizikleta, eta Oriotik
Lasarte-Oriara
etorri eta lapurtu
egin zidaten!

Gero etena etorri zen.
Bai, Errenterian talde batean
hasteko aukera izan nuen, txirrindulari onekin gainera.
Baina etxean ez zidaten utzi.
Dirua behar zen, eta Mitxelinen lanean hasi nintzen. Urte
batzuk geroago, autoeskola
ireki nuen Lasarten. Bizikleta,
baina, ezin utzi, eta zikloturista hasi nintzen. Orduan deitu
ziguten Asturiastik klub berria
eta proba bat antolatu zutela
esanez. Michelin lantegian
bazen zikloturisten taldea, eta
Asturiasera joaten hasi ginen.
1978an izan nintzen Asturiasko proban lehenengo aldiz,
eta, ordutik, urtero-urtero. Ez
dut hutsik egin.

Gaur egungo
txirrindularietatik Alberto
Contador dut
gustuko; lehengoetatik Miguel
Indurain, Marino
Lejarreta, Perico
Delgado...

“

Eta aurten errekonozimendua
etorri da.
Bai, ohorezko bazkide egin
naute. Oso pozik hartu dut
saria.

pa ugari igo behar izaten da,
bederatzi mendate gutxi
gorabehera. 400 kilometroko proba izaten da,eta ehun
bat lagunek parte hartzen
dugu.

gorakoen mailan. Oso ondo
pasa nuen. Marino Lejarreta
ere bertan zen, laguna dut
Marino. Claudio Chiappucci
ere bai, hori ere oso gizon
sinpatikoa.

Zein proba izaten da Asturiaskoa?
Ruta de la Reconquista deitzen da. Urtero toki desberdin batean hasten da, eta
3-4 egun irauten ditu. Alda-

Besterik egiten duzu?
Joan den abenduan Kanarietan izan nintzen. Picos de las
Nieves igo genuen, oso gogorra izaten da. Han brotzezko
saria eman zidaten, 65 urtetik

Zein txirrindulari duzu
gustuko?
Gaur egun, Alberto Contador.
Lehen, berriz, Marino Lejarreta, Miguel Indurain, Perico
Delgado.

Gaur egun txirrindularitza
asko aldatu da.
Ez dakizu lehen nola ibiltzen
ginen! Janaria gainean, platanoren bat eta azukre koskorrak, ura ere bai, gurpilak
zulatzean guk geuk konpondu
behar genituen... ez genuen
atzean kotxe bat laguntzeko.
Gaur egun jubenilak ikusten
dituzu, eta beno! Lehengo
profesionalak ibiltzen ziren
horrela.

Bizikleta alboratzeko asmorik
ez duzu.
Pentsatu ere ez! Bizikleta utziko banu hil egingo nintzateke.
Behar dut bizikletan ibili.
Uneren bat dudan bakoitzean
errepidera ateratzen naiz. Iaz
12.000 kilometro egin nituen,
duela bi urte ere antzera. Egunero-egunero ibilitako kilometroak apuntatzen ditut. •
Maria AGIRRE

Foto depilazioa argi pultsatuarekin
 Era guztietako depilazioak
 Aurpegiko tratamenduak
 Gorputzeko tratamenduak
 Makillajeak
 Beste hainbat zerbitzu

aduriz de lasarte s.a
ESTETIKAKO ARETOA

Loidi kalea 3  Lasarte-Oria  Tel.: 943 361278

04 txintxarri • 2009-06-15 • 789. zk.

Uistin k alea, z/g  Tel.: 943 370845  LA SARTE-ORIA

albistea

Gazteen antzerki taldeak Grease musikala egokitu dute. Emanaldi bikain eta atsegina izan zen, maila handiko VII.Antzerki Asteari merezi zuen bukaera emateko. Beste argazkian Liburu Magikoa lana.

Zapore goxoa utzi du VII. Antzerki Asteak
TXINTXARRI

Aurten ere arrakasta handia izan
du Antzerki Asteak. Zazpigarren
edizio hau, bihar, asteartea dantzako taldeen Fandantragoreinusot ikastetxeei eskainitako
emanaldiarekin amaitzen bada
ere, publiko orokorrari eskainitakoak ostiralean bukatu ziren,
gazteen antzerki taldekoak

eskaini zuen Grease emanaldi
musikal bikainarekin.
Egia esan lan borobila egin
zuten ostiral gauean dantzari
eta antzerkilari gazteek. Grease ezaguneko kantu eta dantzak eskaini zituzten ekitaldia
bikaina eta atsegina osatuz.
Ikusleen txaloek adierazten
zuten bukaeran gustura zeudela emanaldiarekin.

Aste honetako astelehenean Zabaletako haurrek Ur
tanta batzuen istoria eskaini
zuten lehenengo eta jarraian
4. mailakoek Barrerik egiten
ez zekien printzesa eta Ipuinen herriko erregea taularatu
zuten. Asteartean berriz 3.
mailakoek Mimo ariketak aurkeztu zuten eta 5. mailakoek
Ixilik!... hasi filmatzen. Lehen

juan iraola
E hijos S.L.
S.L.

mailakoek asteazkenean
zuten beraien txanda eta Top
Model eta Rock and Roll
lanak antzeztu zituzten.
Jarraian bigarren mailakoek
Ametsak eskaini zuten.
Azkenik 6. mailakoek ostiralean taularatu zuten beraien
lana, Liburu Magikoa eta
ondoren gazteen Grease
antzezlana ikusi zen.

Urtetik urtera gero eta
jende gehiago doa kulturetxera antzerkia ikustera, beraz
Antzerki Asteak arrakasta handia duela esan behar da.
Urrian berriro hasiko da
Antzerki Eskola martxan eta
ziurrenik datorren urteko
Antzerki Astea aurtengoa
bezain ona edo hobea izango
da. •

iturgintza

ITURGINTZA
GASA

BEROKUNTZA
AIRE GIROTUA
Iñigo de Loiola Kalea 8 behea  administracion@iraola.eu  Tel.: 943 36 0 500 // 652 774679
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kirola

Alberto Udabe squash-ean txapeldun
❚ Agustin Erkiziak utzi egin zuen finala muskulu abduktorean min zuelako. ❚ Bere hirugarren
finala zen baina ez du oraindik txapelik eskuratu ❚ Udabe txapelduna lehen aldiz zen finalean
Alberto Udabe izan da 2009ko Lasarte-Oriako Squash
txapelduna, Agustin Erkizia gaindituta. Lehen bi setetan 15-8 eta 15-3 nagusitu zen Udabe, min hartuta
jokatzen ari zen Erkiziaren aurrean, eta honek zegoen
baldintzatan ez jarraitzea erabaki zuen. 3 postua eta
kontsolazio saria erabakitzeko partiduak estuagoak
izan ziren, eta bost set-etan erabaki ziren. Kinin Kalbo
izan da hirugarren Aitor Reyes laugarren, eta
Kontsolazioko finalean Iker Cañedo nagusitu zen Jose
Ramon Urruzola beteranoaren aurrean.
TXINTXARRI
Aurtengo Squash txapelketaren
berezitasuna kirol lesio eta zaintiratuak izan dira. 13 lagunek
parte hartu dute eta martxoan
txapelketa hasi zenetik batek
baino gehiagok hartu du min.
Finalak ere ez zuen behar duen
distirarik izan, Agustin Erkiziaren lesioak ilundu zuen norgehiagoka eta ez zen horregatik
bikaina eta ikusgarria izan.
Alberto Udabe lehen aldiz
sartu da aurten finalean, eta
bere aurkari baina lagunaren
egoerari esker erraz nagusitu
zen lehen bi set-etan, 15-8 eta
15-3. Erkizia ez zegoen jarraitzeko moduan eta partidua
bertan behera uztea erabaki
zuen. Beraz hirugarren zatia
jokatu gabe txapela Udaberentzat izan zen. Partidaren
amaieran pena zuen ez zutelako norgehiagoka estu eta on
bat eskaintzeko modurik izan.
Nahiago zuten final lehiatu eta

gogorragoa baina ez zen posible izan.
Larunbat arratsaldean polikiroldegian jokatu ziren beste
bi finalak estuagoak izan ziren.
Esan bezala 13 kirolarik jokatu
dute txapelketa azken lau hilabeteotan eta lehen fasearen
ondoren lauren artean erabaki
da txapela. Beste bederatziek
kontsolazio saria jokatu dute
euren artean eta larunbatean
Jose Ramon Urruzola eta Iker
Cañedoren artean jokatu zen
bigarren sariketa honetako
finala. Urruzola beteranoa oso
ondo hasi zen eta lehen bi set
gogorrak 17-15 emaitza berberarekin irabazi zituen, baina
gazteak ez zuen etsi eta beste
hirurak 8-15, 12-15 eta 12-15
beretzat izan ziren.
Finalaren ondoren jokatu
zen hirugarren postua erabakitzeko lehia. Hau ere oso gogorra izan zen eta Kinin Calvo
nagusitu zen Aitor Reyes-en
aurrean azkenean bost lehia

Squash txapelketako finalak jokatu zituzten sei jokalariak, Udaleko ordezkariekin batera, sari banaketaren ondoren.

esturen ondoren 10-15, 15-12,
17-16, 12-15 eta 15-12. Hirugarren setean izan zen gakoa
eta tanto erabakiorra, 17-16
izan zen Kinin Calvo hirugarrenaren alde. Oso berdindua
izan zen partidu osoa eta oso
nekatuta bukatu zuten biek.
Bosgarren setean beti aurretik
joan zen Kinin, baina Aitorrek
hainbat aldiz berdindu zuen
markagailua. Beraz finalak
eduki ez zuen distira beste bi
partidatan ikusi zen. •

Gipuzkoako atleta infantil onenak Michelinen
Igande goizean infantil mailako Gipuzkoako proba konbinatu txapelketa jokatu zen
Michelinen. Landaberri eta
Udarregi, Lasarte-Oria eta
Usurbilgo ikastoletako kirolariek hartu zuten parte eta emaitza onenak Jon Ander Bruñok
eta Leire Amianok eskuratu
zituzten, biak Lasarte-Oriako

atletismo taldekoak. Hirugarren
eta bosgarren izan ziren Bruño
usurbildarra eta Amiano lasarte-oriatarra. Lau proba egin
behar zituzten 25 parte hartzaileek, 80 metro hesiekin, pisu
jaurtiketa, 80 metro eta luzera
jauzia, proba bakoitzean puntu
batzuk jaso eta gehiena lortu
zituena txapeldun.

Mutiletan, Anoetako Kepa
Eizagirre izan zen txapelduna,
alde nabarmenarekin, 1910
berak 1435 bigarrenak. Lau
probatan izan zen nagusi,
pisua 12,30 metro jaurti zuen,
saltoan bost metro egin zituen
bakarra izan zen (5.02) eta lasterketetan ere aurrena, 10.73
segundu 80 metro egiteko eta

14,35 distantzia berdina baina
hesiekin. Bigarren Jon Ander
Aurkia eta hirugarren Jan
Ander Bruño herriko taldekoa.
Neskatan Jasone Sertutxa
Donostiako Santo Tomas
Lizeokoa izan zen irabazlea,
1.607 punturekin, Olaia Auzmendia Hernaniko Langilekoa
bigarren, 1.575, Rebeca

Herrero Anoetako hirugarren
1.433 punturekin eta esan
bezala bosgarrena izan zen
Leire Amiano lasarte-oriatarra
1.289 punturekin.
Herriko altletismo elkarteak antolatutako proban arazorik gabe burutu zen eta
infantil mailako 25 atletek
hartu zuten parte. •

Txintxarri diruz laguntzen duten erakundeak

Lasarte-Oriako Udala
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agenda
Egunero

Asteartea, 16

Erakusketa
M ARIAN I BARGOIEN , LasarteOriako bizilagunen elkarteko
pintura eskolako ikaslearen
margoak ikusgai. Jalgi kafeantzokian, egun osoan

Hitzaldia
B ESOKO UMEENTZAT

Igandea, 21
ETA HAU -

RRENTZAT MUGIMENDUAK DUEN
GARRANTZIA hitzaldia eskainiko
du Pilar Seminariok, Nola
hezi gure sema-alabak hitzaldi zikloaren barruan. Manuel
Lekuona
kulturetxean,
18:00etan.

Kontzertua
UDAL MUSIKA ESKOLAko ikasleek
kurtso amaierako emanaldia
eskainiko dute. Manuel
Lekuona
kulturetxean,
19:00etan.

Erakusketa
Margoen erakusketa J O S E
M ANUEL M ONJE ren ikasleen
eskutik ekainaren 19ra arte.
Manuel Lekuona kulturetxean, 18:00etatik 21:00etara.

Dantza
E R K E T Z D A N T Z A TA L D E A R E N
emanaldia. Manuel Lekuona
kulturetxean, 19:00etan.

Asteartea, 23
Dantza
SAN JUAN SUA, ZORTZIKOA ETA
SOKA-DANTZA egingo dira San
Juan egunaren bezperan.
Andatza plaza, 21:30ean.

Asteartea, 16
Dantza
VII. ANTZERKI ASTEAren dantzakoen emanaldia izango da
azkena, Fandantragoreinusot.
Manuel Lekuona kulturetxean, 12:00etan.

Bertso-paperen sari banaketa
BERTSO-PAPER LEHIAKETAKO SARI BANAKETA egingo da gaur goizean kulturetxean. Bertan bilduko dira Sasoeta-Zumaburu
ikastetxeko ikasleak eta Landaberri ikastolakoak.
GAUR 15, 11:00ETAN
KULTURETXEAN
EUSKARAZ

Liburutegiko ordutegia

Osteguna, 18
Kontzertua
UDAL MUSIKA ESKOLAko ikasleek
kurtso amaierako emanaldia
eskainiko dute. Manuel
Lekuona
kulturetxean,
19:00etan.

Asteartea, 30
Kontzertua
Happening Jalgin, ITOITZ taldeari omenaldia. Jalgi kafeantzokian, 23:00etan.

Esazu irratiko programazioa
Ostiralero programa!

Astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 13:00etara eta
17:00etatik 21:00etara
Larunbatetan 09:30etik 13:00etara

FMko 105,5 ean izango gaituzue
ostiralero 9:45etik 11:45era.

Datorren asteazkenean, hilaren 17an,
programa berezia!
Ospatuko den Euskal Astearen inguruan hainbat
herritarrekin hitz egingo dute (bertsolariak, kulturako dinamizatzaileak...)

Manuel Lekuona kulturetxea • Geltoki kalea 18
Tel.: 943 376181

Oharrak
Sorgin-dantzako entsaioak
San Pedro jaietan dantzatzen
den Sorgin-Dantzan ateratzeko entsaioak antolatu ditu
Ttakunek. Entsaio hauek Landaberri BHI ikastetxean izango dira ekaineko astearte eta
ostegunetan arratsaldeko
20:00etatik 21:00etara.
Zabaleta Auzolaneko
zozketa
Zabaleta Auzolanek Goiegi
jatetxean zozketatzen zuen 4
pertsonentzako bazkaria edo
afaria 68065 zenbakiari egokitu zaio. Zenbakia duen pertsonak auzoko batzordeko
kideekin harremanetan jartzea besterik ez du.
Jaietako haurren koadrilen
jaia
Ekainaren 28an, urtero bezala, Ttakunek haurren koadri-

lentzako festa mundiala antolatu du. Eguerdiko 13:30ean
kalejira Zumaburutik Atsobakarrera, bertan bazkaldu eta
gero ur jolasak eta busti blai
jolasa. Bazkarirako izena
eman behar da ikastolan bertan edo Ttakunen.
Koadrilen jairako blusa
egiteko tailerra
Koadrilen jaira bakoitza bere
blusarekin joan behar du.
Baina ez duenentzako Ttakunek kamiseta tintatzeko tailerra antolatu du. Landaberri
ikastolan ekainaren 17an
egingo da arratsaldeko
15:30etik 17:00ak arte. Sasoeta-Zumaburu ikastetxean
berriz, ekainaren 18an egingo
da Sasoetako eraikinean
15:30etik 17:00ak arte. Haurrek kamiseta txuri bat besterik ez dute eraman behar.

Enkarterrietara irteera
Maria Auxiliadoraren taldeak
antolatuta ekainaren 21ean
Enkarterrietara irteera bat
antolatu da. Goizean Karrantza eta Pozalaguako kobazuloak bisitatuko dira eta
arratsaldean Balmasedako
herria. Izena emateko deitu
telefono hauetakoren batera:
943 363675 (Chelo) eta 943
360042 (Ixabel)
Marrazki eta pintura
ikasturte bukaera
Lasarte-Oria bizilagunen
elkarteko Marrazki eta pintura
ikastaroa ekainaren 20ean
bukatzen dela jakin arazten
da.
Danborrada entseguak
San Pedro jaiak hilaren
bukaeran direla eta, danborrada entseguak hasi dira.

Astelehena eta asteazkenetan
izango dira Sasoetako ikastetxeko gimnasioan, 18:30etan
haurren txanda izango da eta
20:00etatik aurrera helduena.
Garaiz iristea eta entseguetara
joatea erregutzen da. Entsegu
kopurua kontuan izango da.
Honetaz gain, ekainaren
24ean helduek ez dute entsegurik izango eta Blas de Lezoko lokalera joan beharko dute
19:00etatik 20:00etara jantziaren bila.

Oharrak jartzeko:
Tel.: 943 366858
txintxarri@txintxarri.info
txintxarri@ttakun.com
Geltoki kalea 4, behea

Dagokionari
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).
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albistea

Goizean talde ezberdinek egindako kalejirak ikusgarriak izan ziren.

Guztira ia 200 dantzari izan ziren Lasarte-Orian atzo. Kalean egin zuten dantza.

Musika eta dantzak hartu
zituen erdigune eta auzoak
XXI. Dantzari Txiki Egunean 200 neska mutil inguru
aritu ziren dantzan Lasarte-Orian goiz eta arratsaldez
TXINTXARRI

Atzo XXI. Dantzari Txiki
Eguna ospatu zen LasarteOrian. Faltzes, Urretxu, Zangotza eta Oreretako taldeak
etorri ziren eta kalez kale ibili
ziren dantzan herriko Landaberri eta Erketz Txiki taldekoekin batera. Guztira ia 200
bat ume inguru bildu ziren
herrian dantzan, erdiak baino
gehiago Lasarte-Oriako neska
mutilak. Batzuk Erketz-txiki
taldekoak eta gehienak Landaberriko dantza taldekoak.
Aurten, Okendon egiteko
aukerarik ez zaie eman eta
Andatza plaza izan da dantzarien bilgunea. Goizeko
10:30ak inguruan denak

elkartu ziren plaza honetan
gero goizean erdigunean eta
auzoetan kalez kale ibiltzeko.
Musika eta dantzarekin herriko hainbat toki girotu zituzten, talde bakoitzak bere
ibilbidea egin zuen eta. Herritar ugari izan zen haurren
erakustaldietaz gozatzen.
Hainbat herritarrek eraman zituzten etxera haurrak
bazkaltzeko eta gero arratsaldean, jada ez ziren Andatzan
bildu. Goizean euri tanta
batzuek egin zituenez arratsaldeko jaialdia Michelinen
egitea erabaki zuten antolatzaileek. Gutxi gorabehera
17:00etan alardea egin zuten
eta ondoren 17:00tik aurrera
talde bakoitzaren emanaldia.

Dantza talde guztiek
eskaini zituzten euren dantza
saioak Amalur trikiti taldeko
musikarien laguntzarekin.
Zinta dantza, makil dantza
eta arrantzale dantza erakutsi
ziren beste askoren artean.
Dantza giro bikaina izan zen
atzo egun guztian zehar, goizean kalean eta arratsaldean
Michelinen. Gainera herri
musika nonahi entzuten zen.
Amaieran, parte hartu
zuten taldeek oroigarriak jaso
zituzten eta hasi bezala kalejiran bukatu zuten eguna dantzari gazteek 19:00ak aldera.
Giro polita sortu zen eta
jende asko gerturatu zen
Michelinera txikien dantzak
ikusteko. •

Herri musika nonahi entzun zitekeen atzo.

Arratsaldeko jaialdia Michelin-en egin zen.

Atzo goizean kaleak kolorez, dantzaz eta herri musikaz bete ziren. Faltzes-ko Makaia, Errenteriako Ereintza, Urretxuko Lurra eta Zangotzako Rokamador taldeak etorri ziren Lasarte Oriara.
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