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Lasarte-Oria jaietan
giro alaia kaleetan
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OkendO
Okendo izan da Lasarte-Oriaren bihotza, urte osoan hainbat ekitaldiren eta San Pedro jaien beraien erdigunea. Zer

gertatuko ote da aurtengo sanpedrotatik aurrera? Non elkartuko da jendea? Non egingo du dantzan? Non emango dira
udaran filmak? Non egingo da “desfilea”? Non sortuko ote dira bikote berriak, petrila kentzen badute?

Okendo zaharraz ahaztu eta berrian pentsatu beharko dugu. Okendo berriak liluratuko al ditu herritarrak zaharrak
liluratu dituen bezainbeste? Urtetan Okendo zaharrak lortu zuen xarma berezi hori lortuko al du? Lortu agian lortuko du,
baina kostako zaio herritarren dioten begirunea eskuratzen.

Okendon garai batean igandero egiten zen dantzaldia, autoentzako bidea jarri aurretik. Geroago, kolore berezia hartzen
zuen musika zegoen aldiro eta are biziagoa festa eta jai egunetan. Urte haietan, Okendo plazaren erdian zegoen palmondoa
Mercerotarren aitak landatu zuen. Arbola institutuaren aurrera aldatu zenean hasi zen Okendo zaharraren gainbehera.

Okendo oinezkoen gune izango omen da. Horma bota eta handitu egingo da, modernizatu. Baina bitartean Okendo
kendu digute. Lehenengo aldiz plaza itxita izango da jaietan. The end. Ez da ukendurik orbaina sendatuko duenik.

Ondo ibili, Okendorekin edo Okendorik gabe, Lasarten eta Orian festak dira eta. Eta bota adio irrintzi bat Okendotik
pasatzen zareten bakoitzean. Denbora joan denbora etorri, garai txarretan, irria ezpainetan, ondo ibili jai egunetan.

OHARRA: Uztailaren 6ra arte ez da Txintxarri-rik izango;  Ale berezi horretan San Pedro jaietako argazkiak argitaratuko ditugu.

The

txintx rri
B E R E Z I A

hurrengo
alea

Uztailaren 6an, BEREZIA, San Pedroak. 

Festatako ekitaldietako argazkiaka

1.955ean Okendo plazan beste eraikuntza bat ere bazen,“Caja de Ahorros Provincial”.

2.001eko Santa Anako artisau azokan, oraindik zuhaitzak eta palmondoa zeuden. Maratoien plaza ere izan da Okendo. Irudian 2.004koa, zuhaitz eta palmondorik gabe.

1.995eko San Pedro jaietako haurren egunean, Erketzekoek emanaldia eskaini zuten.



04 txintxarri • 2009-06-26 • 792. zk.

L
asarte, ereserkiak esaten duen bezala, "beste herrien
lokarririk gabe" jaio zen, orain dela 22 urte gutxi
gorabehera. Oraindik gogoratzen ditut, kaleak zehar-

katzen zituzten trenbide tarte batzuk. Izan ere, Lasartek bi
tren zituen; horregatik, deitzen da herriko kale bat Geltoki
Kalea. Ni, Okendon bizi nintzen, eta ederki gogoratzen
ditut herriko jaiak; sokamuturra kaletik, Kolorin eta bere "y,
y toma" eta abar. Okendoko plazan bi kiosko zeuden: La
Marinera eta Petrarena, neska-mutikoak matigotxoa eroste-
ra joaten ziren bertara.

Gaur egungo Lasarteren ondoan oso desberdina zen.
Kale batean gauza ugari topa zitezkeen: Uistin kalean adi-
bidez, gezurra badirudi ere, lantegiak, etxebizitzak, den-
dak eta baserriak zeuden. Gaur egun errekak lur azpitik
pasatzen dira, baina lehen ez zen hala, begi bistan izaten
ziren. Horietako bat hiltegiaren ondotik pasatzen zen, eta
a zer kiratsa! Puajjjj!!! Bi zine ere bagenituen: Tedoso eta
Lasarte, eta kalean neska-mutilak lasai jolasten ziren,
askoz ere auto gutxiago zegoen eta.

Orain, jubilatuta nago eta Institutoaren ondoan bizi
naiz. Lasarte izugarri aldatu da, adibidez, bere izena, orain
Lasarte-Oria da. Baserrietatik, bakarrik izenak geratu dira:
Uistin, Atsobakar, Sasoeta. Auzoak asko hazi dira, nahikoa
parke daukagu, eta auto pila bat ere bai. Batzuetan, apar-
kalekua bilatzea ia ezinezkoa izaten da. Berriro trena eto-
rri da herrira. Anbulategi berria egin dute (hori bigarren
aldiz edo hirugarrenez). Laburbilduz, gure herrian gauza
asko aldatu dira, beno, alkatea izan ezik, beti berberak
jarraitzen du, horrek ere gezurra dirudi, baina, egia da.

Ez dakit nolakoa izango den Lasarte-Oria etorkizunean.
Txoritxo batek esan dit, 16 solairuko eraikin bat egin behar
dutela hipodromoaren zubi ondoan. Horretaz gain, udale-
txe berria eta ez dakit zenbat etxebizitza. Azkenean, zen-
bat jende biziko da Lasarten? Eta hau guztia zertarako?

Ai ene Lasarte! Zenbat aldatu garen lehendik hona!
Nondik zatoz eta nora zoaz? Barkatu, baina ez dut nire
burua aurkeztu. Okendoko palmondoa naiz, eta Okendo
aipatuz, hemendik ikusi ezin dudanez, Ostatu Berri taber-
na bota egin dutela esan didate, eta desagertu egin da. Ze
pena! Non bukatuko da "La Berbena?"

Okendoko Palmondoa

Lagun batek 
eskatu dit 
nolakoa zen kontatzeko.

e s k u t i t z a

Lasarte-Oria
tropikala

OHARRA
Muntteri, AEKko Euskaltegiko 

Gabriel Gavilan “Gavi” ikasleak 
egindako idazlana da



1.
Izarren hautsak egun batean
egin gintuen lau zati,
abenduaren batean kantuz
telebista nahiz irrati.
Beharrezkoa al da izena?
kantuz sortu ta kantuz hil zena,
piztea dut erabaki.
Sentimenduak ondo idazten
bihotzak ba ote daki?
Bertso soil hauek izango dira
oroitzapenen aitzaki.
Bentara joaten ta handik bueltan
haize hego ta gau epeletan
txori izan nahi zuen bati
ezin hegoak ebaki.

2.
Mahaia bostentzat ipini eta
semearen esperoan
hainbeste ama egongo dira
leiho hotzaren ondoan.
Baina oztopo da kristal fina
guztiz lausotzen duen lurrina,
kenduko dut oraingoan.
Abestiekin nahiz belarriak
gozarazi luzaroan
gure bazterrak lausotu eta
nahi baino lehen zinen joan
oilo ipurdia sortzeko maisu,
nik dakidana, zuk badakizu
beti zaitugu gogoan
gure begien hondoan.

3.
Ez diot beldur uda betean
hurbiltzen den neguari,
ez eta goiza arnas zuriaz
janzten duen izotzari.
Ezabatzeko gure samina
kantatu "Egun da Santi Mamiña"
eta ekin bizitzari.
Batzutan letrak, bete ezkero,
bihurtzen dira mirari,
etsipenetik esperantzara
doan bideko gidari.
Bizitza: altxa eta erori
aspaldi ikasi nuenez hori,
sarri hasten naiz kantari
haika neska, jeiki hadi.

4.
Zilegi dela adieraziko 
baligu ihes beteak
non aurkitzen den argituz gero
nonbait dagoen bakeak
bakarka ezin delako berez
argi da: denak ala inor ez,
baina denen kontrasteak
sortu ohi ditu gure artean
guda eta gerrateak
beraz, munduan gutxiengoak
daukagun borondateak
behintzat merezi du ulertzea:
behingoagatik desagertzea
kartzelak eta tankeak
fusilak eta kateak.

5.
Haizea dator ifarraldetik
ekaitza Lekeitiorantza
lanbroarekin nahastu omen da
olatu handien dantza
hainbeste baga, biga ta higa
ezin iritsi oso urrutira;
debekatua arrantza.
Dirurik gabe baina zuzendu
beharko tabernarantza
kale estuetan barrena hartuz
naufrago galduen antza
sarri garraztu ohi den ardoak,
garratza baino garratzagoak,
sortzen omen ditu, antza
beldurra eta zalantza.

6.
Iragan egun batez ostatu
batean jarrita bero
askotan legez sentitu nintzen
amorruaren bezero
herria bada gure gorputza
eta bihotza, berriz, hizkuntza
bihurtu al gera ero?
herri bakarra izanik zertan
bereiztu ipar ta hego?
Erantzunik ez duten galderak
sortzen zaizkit egunero.
Maitatu behar da aberria
kantatu "Gora Euskal Herria!"
mirespenik ez espero
frantsesez esanez gero.

7.
Amodioa azaltzen dugu
komeni zaigun neurrira
bihotz taupadak hitz bihurtzea
zen Laboaren desira.
"Zeruko lore miresgarriak,
izarren pare zoragarriak"
aipatzea komeni da,
egun guztia pasa ohi zuen 
maitaleari begira
ze metafora, zenbat hitz polit
bere begien harira:
"zure begiek ene maitia
badute biek dirdir eztia…"
eztiegi ez al dira?
kantatzeko belarrira.

8.
Mikel Laboa Donostiako
Alde Zaharrean zen jaio
ta berarekin artista haundi
bat jaio zen, ze arraio.
Bere amaren zilbor hesteak,
hala nahi izan ta eteteak
bilakatu zuen iaio
irriz eskeini zituelako
horrenbeste kantu-saio,
nahiz azkenean malko artean
esan behar izan "aio!"
bere ahotsa guk ordeztean
bere abesti bat abestean
miresmenaren karraio
bizia ematen zaio.
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B e r t s o  b e r r i a k  M i k e l  L a b o a r i A n e  L a b a k a k j a r r i a k

B e r t s o  s o r t a  h o n e k i n  A n e  L a b a k a k  Ko l do  M i t x e l e n a  l i t e r a t u r  l e h i a k e t a r e n  l e h e n  s a r i a  e s k u r a t u  d u  b e r t s o e n  s a i l e a n .

Kantuz hil zenari…   Doinua: Izarren hautsa 



Jon Tecedor lasarteoriatarra
munduko pisu jasotzaile
onenen artean izan zen,

halterofilian buru belarri aritu
zen hamar urteetan: 15 urte-
rekin hasi eta 25 urterekin,
2000. urtean, Sydneyko joku
olinpikoetan munduko one-
nekin lehiatu zen arte. Han-
dik bueltan lehen mailako
lehia utzi egin zuen, baina
oraindik maila onean ari zen.
Moto istripua izan zuen egu-

nean bertan, 2008ko ekaina-
ren 14an, Euskal Herriko txa-
pelketan parte hartu behar
zuen Zizurkilen. 

Autopistan, Aritzeta
parean, Lasarte-Oriatik oso
gertu izan zuen istripua
eguerdian, Nuria Vegas betiko
neska lagunarekin ezkondu
eta 36 egunera. Alargunak
badaki kirolari handia zela,
baina beste alde batzuk
nabarmendu dizkigu berare-

kin izan dugun elkarrizketan:
"Izugarria zen pertsona
moduan, lagunekin oso atse-
gina eta maitekorra. Horrela-
koak esaten dira normalean
pertsona bat falta denean,
baina Jonen kasuan horrela
zen. Kanpoan egon eta itzul-
tzen zenean denek deitzen
zioten, oso azkarra zen eta
arazoa edozein zela ere, beti
zuen konponbideren bat.
Lasaitasun handia zuen egoe-
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Jon Tecedor, nortasun handiko kirolari eta
pertsona, omenduko du Udalak festetan
Lasarte-Oriako herriak Jon Tecedor Aginaga kirolari bikaina
omenduko du aurtengo sanpedrotan. A-8an moto istripuan
hil eta urte betera, aukeratu du Udalak herriko jaietan
omentzeko. Halterofilian Espainiako txapeldun izan zen 12
aldiz, Europako txapelketetan, munduko hiru kopatan eta
Sydneyko olinpiar jokoetan parte hartu zuen. Berak du
oraindik estatuko errekorra ere. Ingurukoek kirolari bikaina
eta pertsona hobea dela nabarmendu dute. Omenaldia
ekainaren 29an San Pedro egunez burutuko da Udaletxeko
batzar areto nagusian eguerdiko 12:15ean hasita.



ra zailetarako. Ezer ikasi gabe
asko zekien, oso obserbado-
rea zen. Errealista zen, baina
jarrera baikorra izan ohi
zuen. Helburu edo erronka-
ren bat jarriz gero, haren bila
saiatuko zen kosta ala kosta,
baina bere bizitza zainduz eta
inori kalterik egin gabe. Beti
zen itxaropentsu, ez daukat
ezer txarrik esateko”. 

Madril eta Lasarte artean
Hamalau urte egon ziren
elkarrekin Jon Tecedor eta
Nuria Vegas, horietatik soilik
hiru aste ezkonduta, baina
bost urte elkarrekin bizitzen.
Aurretik, urte asko eman
zituen Jon Tecedorrek Madri-
len. "15 egunerako joan zen
eta sei urte pasa zituen" gogo-
ratzen du Nuria alargunak,
“Olinpiar jokoetara joateko
erronka jarri eta ez zuen lortu
arte etsi. Atlantan egoterik ez
zuen izan baina bai Sydney.
Eta orduan erabaki zuen utzi
egingo zuela”. 

Itzuli zenean esan zion

emazteari utziko zuela. "Ni
zerbaiten damu banaiz hara
ez joateaz damutzen naiz.
Bere unerik zoriontsuena izan
zen. Luzatu egin zuen egonal-
dia, iraila hasieran joan eta
urriaren 2ra arte egon zen
han, hilabete osoa. Oso ondo
egon zen, bere gurasoak ere
han egon ziren,...”

Sydney 2000
Sydneyn, 25 urterekin, mun-
duko 14. izan zen eta gerora
bere aurretik sailkatu ziren
bizpahiruk dopinaren aurkako
probatan positibo eman zute-
nez, hamar lehenengotatik
oso hurbil izan zen. Battis
Kortajarena bere entrenado-
rearen ustez bere olinpiadarik
onenak Atenaskoa edo Pekin-
goa izango ziren, baina, uztea
erabaki zuen. Ordura arte,
hori lortzeko gogor lan egin
zuen eta behin lortuta lasaitu
egin zen. Dena den, halterofi-
lia bere bizitzaren parte zen
ez, ez zuen noski erabat utzi,
baina bai lehen mailako kiro-

la. Nuria alargunak gogoan
du Madrilen igarotako lehen
urtetan ez zuela horren ondo
pasatu: "Oso etxekoa zen,
lagunak ere garrantzitsuak
ziren beretzat, eta asko kosta
zitzaion. Dena den, azkenera-
ko, han, Madrilen ere, beste
familia bat egin zuen". 

Nuria Vegasen iritziz, "tari-
ma gainera igotzen zenean
beste pertsona bat bihurtzen
zen. Dena ahazten zuen". Oso
argi dauka: "beti aipatzen dut.
Jonek egin zuen une bakoi-
tzean nahi zuena, beti, eta
behartuta edota derrigortuta
sentitu izan balitz agian ez

luke lortuko. Berriro hasita
zegoen, baina beste era batera.
Nolabait gaztaroaren parte bat
galdu zuen, 19 urtetik 25era
asko zaindu zen, egunero
entrenatu, etxera etorri gabe,
ez zen parrandara ateratzen...
bizitza gogorra izan zuen”.

Zaletasunak
Badakigu motorra zela Jon
Tecedorren zaletasunetariko
bat, baina bazituen beste
batzuek bere alargunak aitor-
tu digunez: dantza egitea,
"oso ondo dantzatzen zuen",
bidaiak, lagun koadrila,
"asteazkenero afaltzen zuen
lagunekin" eta hauekin batera
"ni ere bai", dio lotsarik gabe
alargunak. "Olinpiadetatik
bueltan esan zidan: etxera
nator baina baldintza batekin,
urtero bidai bat egin behar
dugu. Kanariasen, Grezian,
Mexikon, Turkian eta ezkon-
bidaian AEBn izan gara. Seku-
la ez nuen hain zoriontsu
ikusi. Olinpiadetan zoriontsu
sentitu nuen baina ez nuen
ikusi. Estatu Batuetatik lilura-
tuta etorri zen, bera handia da
eta bere neurrikoa da. Han
dena da handia, jendea ere
bai eta ez zuen arazorik arro-
pa bilatzeko. Amerikarra zela
uste zuten baina berak Euskal
Herrikoa zela erantzuten
zuen. Bere grina handieneta-
rikoa bidaiak ziren, leku asko-
tan egona zen, baina oraindik
asko zuen ikusteko". 

Familia ere oso garrantzi-

tsua zen beretzat, anai-arreba
eta gurasoak. Gurasoak oso
pozik ibili ziren Sydneyn.
Euskal Etxean eta han bizi
diren euskaldunen etxeetan
izan ziren...

Etxekoia zela garbi dago.
Inork ez dakien bitxikeria
kontatu zigun Nuria Vegasek.
"Hainbeste kontu polit bizi
izan ditugu... Behin ordu bete
elkarrekin egoteko etorri zen
bisitan. Kotxea hartu eta
Madriletik Lasarteraino. Tele-
fonoz deitu zidan kabina
batetik, eta jaisteko esan". 

Hiru prestatzaile
Hiru entrenadore izan zituen
Jon Tecedorrek. Karmelo Zar-
zuelorekin hasi zen eta honek
denbora nahikoa ez zuenez,
oso gaztetatik Battis Kortajare-
nak lagundu zion. Battis aita
bat bezalakoa izan zen Jon
Tecedorrentzat, asko miresten
zuten elkar. Nuria Vegasek
adierazi digu oso ondo lotu
zirela eta hainbat urtetan
elkarrekin izan zirela: “Orain
Battis Espainiako hautatzailea
da eta ziur Jonentzat hori
harro egoteko modukoa izan-
go zela, pena ez duela ikusi.
Jonek beti esaten zuen Battis
Kortarajena oso ona dela”.

Lasarte-Oriako Indarra tal-
deko Manu Olaizolak ere
asko animatu zuen. Nuria
Vegasek adierazi digunez,
“Jonengan ikusi zuen lortu
zezakela berak amestu baina
lortu ez zezakeena”. 
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"Olinpiar
jokoetara

joateko erronka
jarri eta ez zuen
lortu arte etsi.
Atlantan
egoterik ez zuen
izan baina bai
Sydney. Eta
orduan erabaki
zuen utzi egingo
zuela".

“
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Bidaiatzea zen Jon Tecedorren zaletasunetako bat.“Hainbat lekutan izan zen baina toki asko zituen oraindik ikusteko”.

Nuria Vegasekin ezkondu eta 36 egunetara  hil zen moto istripuan.



Jon Tecedorren entrenado-
re izan zen hemezortzi bat
urtetan, Battis Kortajarena.

Villabonako kiroldegian izaten
da egunero gazteak prestatzen
eta bertan izan ginen berare-
kin. Aimar Irigoien harrijaso-
tzailea eta zenbait aizkolari
ere joaten dira berarengana. 

Nolakoa zen Jon Tecedor kiro-
lari moduan
Jende guztiak badaki kirolari
bezala ona izan zela: Espainia-
ko txapelduna, Europa eta
Munduko txapelketatan postu
oso onak lortu zituena,... Azke-
nean, bere helburua olinpiade-
tara joatea zen eta Sydney izan
zen. Beraz, kirolari bezala
aparta eta niretzako pertsona
bezala askoz ere hobea.

Bere karrera olinpiadara
joan zenean bukatu zuen, nire
ustez adinik onenean, beste bi
olinpiada gehiago egiteko.
Baina sakrifizio handia izan
zen beretzako 18 urterekin
Madrilera joan eta 25 urtera
arte han egotea, bere andre-
gaia eta familia hemen Lasar-
ten izanda. Beretzako gogorra
izan zen. 

Bere amaren ilusioa olin-
piada batean ikustea zen eta
hori azkenean lortu zuen.
Behin lortuta, lasaitu, eta
hemengo taldeari lagunduz
jarraitu zuen. Espainiako txa-
pelketetara joaten zen, bai tal-
deka, bai bakarka eta lortu
zuen bi hiru aldiz berriro txa-
peldun izatea. Beste filosofia
batekin jarraitu zuen, pentsa-
tzen dut Madrilen pasatu
zituen urteetakoa nolabait
esateko errekuperatu nahi
zuela. Oso azkar bizi zen,
bere lana, bere etxea, eta bere
gauzekin, kirola piskat aparte
utzita. Baina oraindik mundu-
ko onenen artean izateko
fakultadeak zeuzkan. Atenas
beretzat olinpiada ona izango
zen eta Pekinekoa ere bai.

Pertsona bezala, hobea zela
diozu. Zer nabarmenduko
zenuke?
Ogi puska bat zen. Askotan
haserretzen nintzen berarekin,
jende guztia zen bere laguna,
baina kirolean beste jenio bat
eduki behar da: nahiz eta
laguna izan, tariman edo
lehiaketan zure kontrarioa da.
Onegia zen nire ustez, ez
zuen bereizten. 

Bere pasioetako bat, motorra
zen. Hitz egiten al zuen
horretaz?
Niri motoan ibiltzea ez zitzai-
danez gustatzen, niri ez zidan
gehiegi komentatzen. Nuriari
ere ez zitzaion gehiegi gusta-
tzen, baina dirua aurreratu eta
motoa erosi zuen. Gogoratzen
dut istripua baino urte bete
lehenago erosi zuela motoa
eta nola herrira Zizurkilera
etorri zen motoarekin. 

Zenbat urte izan zineten elka-
rrekin?
Nik 15 urterekin ezagutu
nuen. Talde hau hasi berria
zen, eta bera Lasarten ibiltzen
zen Karmelo Zarzuelorekin.
Honek ezin zuen ondo atendi-
tu bere lanarengatik, orduan
entrenatzen hasi eta bere
errendimendua jaitsi egin zen.
Pena zen, jada txapelduna
izanik eta esan zion ez baldin
bazitzaion inporta nik lagun-
duko niola. 

18 urterekin selekzionado-
re bat etorri, ikusi eta Madrile-
ra eraman zuen segituan. Eta
bi urtera nazioarte mailan

emaitzak eskuratzen hasi zen.
Bi mundialetara, hiru euro-
peotara eta konpetizio inter-
nazional askotara joan
nintzen berarekin. 

Madrilen zegoela jarraitu al
zenuen berarekin?
Hiruzpalau urtetan egon nin-
tzen bigarren entrenatzaile
bezala. Beti egoten ginen
harremanetan, telefonoz ere
bai. Izaten zituen bere bajoi
moralak ere, fisikoak baino
gehiago. Oso ama zuloa zen
eta kanpoan bizitzea gogorra
egiten zitzaion. Nik pentsa-
tzen nuena baino gehiago. 

18rekin joan zen Madrilera,
eta 25ekin Sydneyra...
Sidneytik bueltatu zenean ez
zuen jarraitu nahi izan. Beste-
la Madrilen segituko zuen
nahi zuen urte guztietan. 

Bere lorpenik handiena ordu-
koa izan zen, ezta?
14. izan zen Sydneyn, baina
bi edo hiru izan ziren positibo
eman zutenak, beraz uste dut,
11. izatera iritsi zela. Bi behin-
tzat gainditu zituen, seguru,
eta diferentzi oso gutxi zen
hamargarrenetik. Hutsegite
bat bakarra eduki zuen arran-
kada batean. Eta hiru edo lau
postu galdu zituen. 
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Ogi puska bat zen eta kirolean
beste jenio bat behar da: laguna

izan arren tariman zure kontrarioa da.
“

Battis Kortajarena,Tecedorren prestatzaile izan da honek 15 urte zituenetik.

“Kirolari aparta zen eta
pertsona bezala, hobea”

Battis Kortajarena / Jon Tecedorren prestatzailea



Dena den, zailena olinpia-
detara joateko marka egin eta
munduko 15 lehenengoen
barruan sartzea zen. Bi modu
daude olinpiadetara joateko:
nazio batean inor ez badago,
komite internazionalari eskae-
ra egin eta parte hartzeko
aukera ematen zaio nazio
bakoitzeko bati eta bestela,
lau urtetan munduko ranki-
nean 15 aurrenekotan egon
behar du. Eta berak lortu zuen
hori. Bere postua lortu zuen. 

Pisu handitan ibiltzen zen,
ezta?
Bai pisurik zailena da hori. 15
urterekin jada 82 kilo pisatzen
zituen, 16-17kin 90etik gora
urte pare batez eta 20 urtera
arte 108ko mailan egon zen.
Gero kategoriak aldatu eta
105etik gorakoan ibili zen.

Zoritxarreko istripua gertatu
ez balitz, segitzeko moduan
izango zen, ezta?
Bai eta kasualitatez, txipa jarri
zitzaion 200 kilo altxatu nahi
zuela eta oso gustura nengoen.
Banekien segituen lortuko
zuela, eta 200 kilo altxatzen
dituenak ez du lehiaketetan
inoiz paper txarrik egiten. Hasi
zen entrenatzen eta 15 egu-
nean, hiru astean gehienez,
190 kilo egiten ari zen, segi-
tuan. Esan nuen, 200 kilo ez,
horrela segituz, lehengo mar-
kak egingo ditu berriro. Kristo-
ren ilusioarekin zebilen,... Eta
juxtu debuta egin behar zuen
egun hartan bertan Zizurkilen,
Euskal Herriko txapelketan.
Ikusi gabe gelditu ginen. 

Beraz, berriro onenen artera
itzultzeko moduan ikusten
zenuen?
Bera ez zen jartzen, utzi zue-
netik ez zuen prestatu ezta
hilabete oso bat ere jarraian.
Txapelketa 15 egunetan pres-
tatzen zuen. Nahikoa zen
beretzako. Eta irabazi. Gustu-
ra ikusiko nuen, urte bete
segidan etorri bazen ordu pare
bat edo ordu terdi. Nire ustez
lehen zeukan marka baino
gehiago altxatuko zuen, fakul-
tateak, izugarriak, zituen.

Lan egiten zuen,... ba al zuen
erabat profesionala izateko
aukerarik?
Elektrizidadea ikasi zuen eta
horretan aritu zen. Gero gol-
fean eta azken urtetan pintura
enpresa batean. Baina nahi
bazuen jarraitu zezakeen kiro-
lean. Hemen ere izan zituen
eskaintzak, Euskal Gobernua,
Kiroldi, federazioa,... marka
egiteagatik ere hainbeste eta
gainera aparte lana egitea
bazuen, baina berak ez zuen
konpromisorik hartu nahi.
Hitzeko gizona zen. Ez zen
konprometitzen. Gurekin
bakarrik. Nik deitzen banion
beti etortzen zen. Ekipoari
sekula ez zion esan ezetzik.
Esaten banion taldeko bat
lesionatu zela eta etorriko
zen, beti etortzen zen. Boron-
datea, guztia, zuen. 

Nik beti edukiko dut pena.
Fakultateak zituen Olinpiadan
edo mundialean txapeldun
izateko.

Hortik aparte aurrean eta
goian dabiltzanak, txirrindula-

ritzan gertatzen den bezala,
ez dabiltza espagetiekin, eta
bera zen natural naturala. Utzi
eta urtetara, ibili gabe 190
kilo, edo 200 kilo altxatzeko
kapaz dena,...

Villabonako kiroldegian ere
asko maite zuten, ezta? Aimar
Irigoienek apustua irabazi eta
berari eskaini zion,... 
Xelebrea izan zen nola ezagu-
tu ziren biak. Gimnasioan zen
Aimar eta Jon sartu zenean,
kriston gorputza zeukan eta
Aimarrek: "joño hi Tecedor
izango haiz", "eta hi Aimar",
besteak. Gogoan daukat, biek
nola eman zioten elkarri
eskua eta ordutik lagunak
ziren.

Eta zuk, zein kirol egin ditu-
zu?
Rugbian zortzi urtez egon nin-
tzen selekzioan. Denboraldia
bukatzean, udan, atletismoa
egiten hasi nintzen, lasterketa
laburrak, 100 metro, saltoak
eta pisu jaurtiketa, eta gero 19
urterekin edo, pesak egiten
hasi nintzen udan, halterofilia.
Atletico SS klubean bertan
zegoen talde bat. Han hasi
nintzen eta gero, rugbia
uztean halterofiliarekin segitu
nuen. Disfrutatu egiten nuen,
eta 37 urtera arte aguantatu
nuen. Españako txapelket
etara joaten nintzen. Gero
gazteekin hasi nintzen.

Gazte batzuek badituzu onak,
ezta?
Bai, Iker Hernandez 17 urtere-
kin Tailandian egon da mun-
duko txapelketan, Igor
Sasiainek 18 urte ditu eta hiru
aldiz izan da Europako txapel-
ketan eta figura Teddy Marti-
nez Madrilen dago. Aurten
Ibero amerikako txapelketan
eta Europakoetan egon da.
Europako Elkarteko txapelke-
tan hirugarrena izan da. Aimar
Irigoien eta aizkolariak ere
etortzen dira. Kirolarien pres-
takuntzan pisuak egitea inpor-
tantea da. 
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Nik beti edukiko dut pena.
Fakultateak zituen Olinpiadan edo
mundialean txapeldun izateko.
“

Berriz entrenatzen hasi eta segituan
190 kilo egiten ari zen. Esan nuen, 200
ez, lehengo markak egingo ditu berriro.
“

Villabonako kiroldegian, hainbat garaikur gordetzen dituzte eta Jon Tecedor ere beti daukate gogoan.
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Azken urteetan egin
duen bezala, aurten
ere, Ttakun Kultur

Elkarteak San Pedro jaietako
zenbait ekitaldi antolatu ditu.
Egitarau zabal honen helbu-
rua, festetan euskal giroa eta
jendearen parte-hartzea bul-
tzatzea da. 

Kantujira
Kantujira izango da aurtengo
berrikuntzarik nabarmenena.
Lehenengo aldiz egingo da
herrian eta Donostiako Kantu-
jirako kideak etorriko dira
laguntzera.

Xumela abesbatzak gonbi-
dapena egin nahi die abestea
gustatzen zaien herritar guz-
tiei. Errepertorioa oso ezaguna
izango da, betiko kantu tradi-
zionalak abestuko dira batez
ere.

Hitzordua, ekainaren 28an
San Pedro egunez, goizeko
11:30ean izango da Sagardo-
tegi kalean. Ordu eta erdiko
ibilbidea izango da herriko
kaleetan zehar.

Haurren herri-bazkaria
Festak hasi bezain laster, ekai-
naren 28ko eguerdian, hau-
rrak martxan ipiniko dituzte
Ttakuneko begiraleek, hau-
rrentzako herri bazkaria anto-
latu baitute. Herri guztietako
jaietan izaten da, egun batean
herri bazkari edo afaria. Feste-
tan, koadrilak biltzen dira eta
festa giroan bazkaldu edo
afaltzen dute. Hau horrela
izanik, begiraleek haurrekin
herri bazkaria egitea proposa-
tu zuten. Lehenengo urtean
izan zuen arrakasta ikusirik,
jadanik badira zazpi urte (aur-
tengoarekin zortzigarrena)
bazkari hau antolatzen dela.

Lehenik eta behin
13:30ean haurren kalejira,
Zumaburuko plazan hasi eta
Atsobakar auzoan bukatuko
da.

Zortzi eta hamabi urte
bitarteko haurrentzat dago

zuzendua bazkari hau.
14:00ak aldera hasiko dira
bazkaltzen, eta aurtengo
menua iazkoa bezalako izan-
go da izango da: makarroiak,
gazta, tomatea eta postrerako
yogurta.

Hala ere ekintza hau ez da
jaietako lehengo egunera
mugatzen, baizik eta astebete
lehenago hasten dira gai hau
lantzen. Lehenik eta behin
ikastetxeetan kamisetak tinda-
tu egiten dituzte. Koadrila
bakoitzak bere blusa izaten
du, eta egun honetarako bere
kamiseta. Kolore zehatz bate-
koa eta koadrila bakoitzari
nortasuna ematen dion izen
batekin.

Bazkaldu ondoren, eta
udarako beroa uxatu nahian,
15:00ak aldera Itsasontzia
urperatu ur-jolasarekin hasiko
dira. Beste hainbat jolasen
ondoren, Busti Blai ur-jaiari
emango zaio hasiera. Hau

izango da haurrei gehien gus-
tatzen zaien jaia: etxez etxe
joatea, balkoipean ipini eta
ura botatzeko eskatzea.

Lerro hauetatik deialdi bat
egin nahi diegu Atsobakar
auzoan bizi direnei. Gogoratu
ekainaren 28an bertan izango
dela haurren herri-bazkaria
eta jolas guztien ondoren
Busti Blai ur-jaia egin ahal
izateko beraien laguntza ezin-
bestekoa dela; beraiek ura
botatzen ez badute ezin izan-
go baita jairik burutu.

Beraz, badakizue, anima-
tzen zareten guzti-guztiak
zaudete haurren herri-bazka-
rira gonbidatuta. Animatzen
denak Ttakunen eman behar
du izena.

Sorgin-Dantza
Egun berean, arratsaldez, Sor-
gin-Dantzaren desfilea izango
dugu herriko kaleetan zehar.
Sorgin-jaiaren sorrera gaur

egun desagerturik dagoen Txi-
mua elkarteari zor diogu,
beraiek antolatu zuten
1992ko ekainean lehen aldiz
jada ohitura bihurtu den eki-
taldi hau. Argi zituzten lortu
beharreko helburuak: alde
batetik, Lasarte-Oriarekin
identifikatuko zen jaia antola-
tzea, eta bestetik, festetan eus-
kal giroa indartuko zuen jaia
lortzea. Ttakunek 1994.
urtean hartu zuen bere gain
Sorgin-Dantzaren antolaketa.

Lehen urteetako balantzea
positiboa izan da benetan.
Alde batetik, ziurtatu egin da
behin betirako dantzak urte-
urte iraungo duela. Bestetik,
Lasarte-Oriari nortasuna ema-
ten dion jaia bihurtu da, eta
bukatzeko, jai honen bidez
euskal kulturak herriko jaietan
merezi duen tokia berreskura-
tzea lortu da.

Ekainaren lehen egunetan
hasi ziren Sorgin-Jaian parte

hartuko duen jendearekin ikas-
taro eta entseguak Felix Telle-
riaren gidaripean. Ekitaldia
arratsaldeko 18:00etan hasiko
da Oria auzoan eta 20:00etan
bukatuko da Hipodromo etor-
bidean, Sorgin Jaien gunearen
parean. Urtero Okendo plazan
bukatu ohi da dantza, baina
aurten bertan hasiko diren
lanak medio, ezin izango da
bertan dantzatu.

Bidean zehar ere zenbait
lekutan dantzatuko dute:
Orian bertan, Biyak Bat zaha-
rren egoitzaren aurrean, Uda-
letxearen parean eta azkenik
Sorgin-Jaien gunearen ondo-
an. Azkeneko dantzaren
aurretik pregoia irakurriko
dute Solaskide programako
kideek. Egitasmo honen hel-
burua euskara ikasten ari
direnei laguntzea da, babesa
eskaintzea, beraien bizimo-
dua euskaraz egin dezaten,
euskaraz bizi daitezen.

Ttakunen egitarau zabalak euskal
giroa eta parte hartzea bultzatzen ditu
Kantujira da aurtengo berrikuntza nagusia. Haurren bazkaria, sorgin dantza eta bertso saioa, ohikoak.

Lehengo urtean bezalaxe aurtengoan ere giro bikaina izango da zikiro afarian, nola ez!
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Ehun lagunetik gora ari-
tzen diren dantzan , eta hau-
rrek, gazteek eta helduek
parte-hartzen dute. Herriko
festak alai eta dantzan haste-
ko primerako jarduera da.

Zikiro afaria
Sorgin-Dantzaren ekitaldia
amaitu ostean, urteroko herri-
afaria, hau da, zikiro afaria
izango da anbulatorio ondo-

ko plazan iluntzeko
21:00etan.

Aurreko urtean 180 per-
tsona inguru bildu ginen ziki-
roa jatera, eta aurtengorako
ere beste horrenbeste izatea
espero dugu. Nahi duzuen
guztiok txartelak salgai izan-
go dituzue Jalgin eta Ttaku-
nen 18 euroen truke. Festa
giro euskaldun eta alai
batean afaldu ondoren, afa-

loste girotua izango da, Ama-
lur taldearen eskutik. Hankak
pittin bat mugituz festei
hasiera ona emango zaie.
Beste hainbat sorpresa ere
egongo dira seguruenik;
azken hiru urteetan bezala,
afaria Sorgin Jaien gunean
egiten baita, eta zikiro afariak
bat egingo du Sorgin Jaien
egitarauarekin.

Sagardo dastatzea
San Pedro egunean, berriz,
sagardo dastatzea izango da.
Ekitaldi hau ere lekuz mugitu
behar izan dugu Okendo pla-
zan hasiko diren lanak medio.
Sagardo dastatzea Villa Miren-
txuko atzealdean egingo da,
trinketeko frontoiaren ondoan.
Arratsaldeko 18:00etan hasi
eta 20:00ak bitarte luzatuko
da. Herriko zazpi baserrietako
sagardoa eskainiko da proba-
tzeko: Sollanekoa, Buenabista-
koa, Tellerikoa, Arrillagakoa
Zubillagakoa, Larrekoa eta Zal-
tzatekoa. San Pedro egunean
etxean geratzeko aitzakiarik ez
da, beraz, aurtengoan ere.

Bertso-saioa
Urtero egiten den San Pedro-
etako bertso-saioa izango da
herriko patroiaren egunean.

San Pedro jaiak 2009 egi-
tarauaren barnean eta San
Pedro egunean, ekainaren
29an, izango da bertso-saioa
kulturetxeko auditorioan
gaueko 22:30etik aurrera.
Sarrera 5 eurotakoa izango
da eta aurrez hartzea komeni
da. Ekitaldiaren antolatzailea
Ttakun Kultur Elkarteko ber-
tso-lantaldea izango da urte-
roko moduan, herriko jaietan
ere bertsozaletasuna zabal-
tzeko asmoarekin.

Aurreko urteetan bezala
aurten ere sei bertsolari izan-
go dira kantuan: Andoni
Egaña, Uxue Alberdi, Beñat
Gaztelumendi, Amaia Agirre,
Ander Lizarralde, Patxi Etxe-
berria eta Unai Muñoa. Gai-
jartzailea, berriz, Pablo
Suberbiola izango dugu.

Esan beharrik ez dago goi-
mailako bertsolariak izango
direla kulturetxeko oholtza
gainean. Ez dute, beraz, aur-
kezpen handirik behar.

Musika Jalgin 
Jalgi kafe-antzokia ere festa
giroan murgilduko da.
Asteartean, hilaren 30ean,
kontzertu bat antolatu dugu
gaueko 23:00etatik aurrera.
Happening Jalgin izendatu
dute emanaldia, eta omenal-
ditxo bat egingo zaio Itoiz
taldeari, bere diskografia
errepasatuz.

Ttakun Kultur Elkarteak,
berriz ere, San Pedro jaietara-
ko ekitaldi ugari antolatu
ditu. Guztiek izaten dute
arrakasta handia, eta aurten
ere horrela izatea espero da.
Prestaketa lanak aurreratuta
daude, eta eguraldiak lagun-
tzen badu, guztiok ondo
hauetako edozein ekitalditan
primeran pasatzeko aukera
izango dugu.

"Gure baserrian gaude /
entsaia ta entsaia paratu gabe
/ itsas ondoan ere / sagardoa
edanaz ta porruak ere / ta zer-
beza batzuk edaten ere / ta
gero..." Itoiz taldearen Hap-
pening baserrian abesti miti-
koaren letra da. Happening
baserrian hori Happening Jal-
gin bihurtu du musikari talde
batek. Hitzordua sanpedrotan
da, hilaren 30ean, asteartea,

gaueko 11etan hasita, Jalgi
Kafe Antzokian.

Itoiz taldearen ibilbide eta dis-
kografiaren errepasoa egingo
du Jokin Telleria Lasarte oriata-
rrak beste lau lagunekin osatu
duen boskoteak. Mutrikun
duela 25 urte baino gehiago
sortutako taldeari omenalditxo
bat egingo zaio ekainaren
30eko "Happening Jalgin" kon-

tzertuaren bidez. Jokin Telleria
bateriajoleak azaldu digunez,
"Itoiz musikalki asko gustatzen
zaigu eta horregatik erabaki
genuen omenalditxo hau egi-
tea. Duela bospasei urte ezagu-
tu genuen taldea, oso musika
ona egin zuten eta pentsatu
dugu abesti batzuk prestatu eta

eskaintzea, beraiei omenaldi
modura, ez talde mitikoa dela-
ko, beraien musika gustatzen
zaigulako baizik". 

Taldean, aipatutako Jokin
Telleria herritarrarekin batera
beste lau lagun izango dira:
Josu Etxeberria andoaindarra
ezaguna da Jalgiko Jam saio-

etan parte hartu duelako
(abestu egingo du), Alvaro
Remacha andoaindarrak eta
Aritz Manterola Zarauztarra-
ko joko dute gitarra eta Ibon
Jiri Donostiako Gros auzoko-
ak bajua. Oraindik ez du tal-
deak izenik, baina talde bat
osatzeko asmotan dira. Bero-
tzeko, happening hau antola-
tu eta eskainiko dute.

Espaloian eta Musikaz
Blai diskoetako abestiak izan-
go dira emanaldiaren oinarria
eta beste diskoetako abesti
batzuek ere joko dituzte.
Polita izango da hain ezagu-
na izan den eta hainbeste
zale izan dituen taldearen
abestiak berriro zuzenean
entzutea.

Musikazale dira mitoma-
no baino gehiago eta Itoizen
kantuak zuzenean ikusi nahi
dituztenak gonbidatzen
dituzte hurrengo asteartean
gaueko 11etatik aurrera Jalgin
burutuko den kontzertura. 

Itoiz-en omenez
Happening Jalgin

Jokin Telleria eta beste lau musikarik
Itoiz-en hainbat abesti eskainiko dituzte.

Batez ere Espaloian eta musikaz Blai
diskotako abestiak, hilaren 30ean gauez.

Urtero ko ohiturari jarraituz Sorgin Dantzako lagunek beraien erakustaldia egingo digute denon gozamenerako.
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Pepi Eraunzetamurgil
Nire galdera da, ea ez ote dagoen
beste tokiren bat erdigunean ekintzak
egiteko. Auzoak urruti geratzen dira,
erdigunean beste tokiren bat bilatu
beharko litzateke. Nire ustez, ekintzak
sakabanatuta geratuko dira, eta, jende
gutxiago joango da. Baina, beno,
azkenean beste toki batzuetan egiten
badira jaietako ekintzak, ba, hori onar-
tuko beharko dugu. 

Jasone Larrarte
Gaizki iruditzen zait ekintzak beste
toki batzuetara eramatea. Nahiago
nuke ekintzak erdigunean izatea, eta
ez sakabanatuak toki desberdinetan.
Nire ustez, jaiak gehienbat herri erdian
ospatu behar dira. Ez da erraza, baina
oraindik ez badituzte obrak hasi, ez
dakit zergatik ez dituzten ekintzak erdi-
gunean egin behar. Obrak hasi behar
dira? Hori da nik egiten dudan galdera.
Ekintzak beste toki batzuetara erama-
nez, jaietan parte-hartze txikiagoa
izango da. Hala ere, ekintzak beste toki
batzuetara eramaten badituzte ere, ni
batez ere erdigunean ibiliko naiz.

Martin Negredo
Nire ustez jaietako ekintza nagusienak
Okendon izan beharko lirateke. Erdial-
dean jende gehiago ibiltzen da. Sasoe-
ta eta urruti geratzen dira eta, ez dakit,
baina, jende gutxi joango da. Nik ez
dakit zer egingo dudan. Ea zer esaten
duen emazteak, hark daki nora joan.
Bilobekin eta joango gara, haientzat
antolatzen diren ekintzetara. Zer edo
zer ere erosi eta... horrela ibiliko gara,
denbora-pasa. Niri pilota jokalari pro-
fesionalen pilota partiduak egotea gus-
tatuko litzaidake. Afizionatuen
partiduak izaten dira, baina profesio-
nalena nahiago.

Antonio Nuñez

Obrek irauten duten bitartean jaia
beste toki batzuetara eramatea egoki
ikusten dut. Adibidez, Sasoeta apropo-
sa da. Gainera, azken finean, herriko
beste auzo bat da, herriaren parte da.
Ez dut arazorik ikusten. Gero, obrak
bukatzen direnean, normalena jaiak
berriro erdigunera eramatea izango da.
Nik, aurten ere, beti bezala parte har-
tuko dut. Herri kirolak gustatzen zaiz-
kit bereziki, eta horiek dauden tokira
joateko asmoa dut. 

Luis Barrantes

Ez dut egoki ikusten ekintzak beste toki
batzuetara eramatea. Obrak aurreratu
edo egin beharko lituzkete, jaiak dato-
zenerako erdialdea prest egon dadin.
Baina, beste erremediorik ez badago,
hala izan beharko da. Zer egingo
diogu!   Hala ere, joango naiz ekintzak
dauden tokietara. Ez asko, baina bilo-
barekin joateko asmoa dut, txikientza-
ko antolatutako ekintzetara eta.
Okendon izango balira, berriz, erraza-
go, gutxiago ibili beharko nuke eta.

Roberto Setien
Gaizki iruditzen zait jaiak beste nora-
bait eramatea. Jaiak, Okendo inguruan
ospatu dira beti. Egia da bestalde,
auzoak ere herriaren zati direla, baina
Okendok jende gehiago erakartzen du,
erdigunea baita. Ni tabernari naiz, eta
tabernan jende askok hitz egin du
jaien kontu horretaz. Gehienak toki
aldaketaren aurka daude. Nik uste dut
jaiak nahiko eskasak izango direla.

Ana Belen Fierro

Gaztea nintzenean oso ondo pasatzen
nuen Okendon, eta nik bertako oroi-
tzapenak ditut. Niretzat jaiak Okendon
ziren, txosnak, sokamuturra... ez zego-
en beste auzo batzuetara joan beha-
rrik. Orain, ekintzak sakabanatuta
geldituko dira. Ikusi egin behar zenbat
jende joaten den auzoetara. Jaiak aste
barruan ere badira, eta jende gutxiago
ibiliko dela uste dut. Nik haurrak ditut,
eta joango naiz ekintzak dauden tokie-
tara nahiz eta urrutiago egon.

Ascensión Ballesteros

Oso ohituta gaude jaiak herriaren erdi-
gunean egitearekin, baina toki horretan
ezin bada, beste toki batzuetan egin
behar. Auzoetan ere jende asko bizi
da, eta auzoak ere herria dira. Adibi-
dez, Sasoeta orain oso ondo dago. Toki
zabala da, eta ekintzak egiteko toki
aproposa dela uste dut. Azken finean
jendeak, eta bereziki txikiek, jaia nahi
dute, eta ekitaldiak dauden tokietara
joango dira. Nik, behintzat, ez dut
arazo handirik ikusten.

K a l e a n  g a l d e z k a  

Zer moduz 
sanpedroak Okendorik gabe?
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Aurtengo jaietako egitaraua
San Pedro jaietarako herri girotu eta gorputza prestatzen hasteko, larunbata 27an tabernariek haur eta

helduentzako egitaraua prestatu dute, txaranga, haur parkea, batukada eta kontzertuak gauean.

Igandean txupinaren ostean, haurren gozamenerako bereziki antolatutako egitaraua. Jokoak, parkeak,
ur jolasak, haurrentzako dantzakiak... Herriko haurrek lau egunetan ahaztu ezineko jaiak izan ditzaten.
Errugbian eta ziklo-krossean trebatu ahalko dira gainera, herriko Beltzak Errugbi taldeak eta Bazpi txirrin-
dulari eskolak antolatu dituzten egitasmoi esker. 

Danborrada, bigantxak... Eta kalean giro ona sortzeko Trapu zaharrak taldearen El concursazo, Oria
txaranga eta Iturengo Joaldunen diana San Pedro egunean. Okendo itxia dagoela eta, gaueko ekitaldiak
Andatza eta Isla plazara mugitu dituzte bi giro ezberdin sortu nahian. Helduentzako dantzakiak Isla pla-
zan izango dira eta gazteen kontzertu-gunean, Andatza plazan, berriz, disko festa, Gatibu, Ttakuntronik
DJen emanaldia...

Ohiturazko suak eta zezen suzkoak Isla plazan antolatu den II. Maketa Lehiaketako irabazleen kon-
tzertuaren atariko izango dira. San Pedro jaiei amaiera emateko era paregabea, beraz.
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Aldez aurreko
ekitaldiak

Ostirala 26
10:00 - 13:00 
Kuadrillen arteko Futbol Txa-
pelketaren finalak Udal Kirol-
degian.

11:30 - 14:00 
10 eta 18 urte bitarteko haur
eta gazteentzako jolasak eta
tailerrak Isla Plazan.

17:00
Kanta, poema eta txisteen
lehiaketa Jubilatuen Elkartean.
Aurreko egunetako jolasetako
sariak banatuko dira.

20:00
Alboka eta Alboka Txiki abes-
batzen kontzertua, Brigitar
Mojen komentuan.

Larunbata 27
10:00
Haur Errugbi txapelketa eta
haurrentzako jolasa (6 urtetatik
aurrera), Michelinen, Beltzak
Errugbi taldeak antolatuta.

11:30 - 13:30 
Puzgarriak REM ikastetxearen
parean.

16:00
Calvako txapelketa Atsobakar-
ko zelaian.

17:00 - 19:00 
Txaranga herriko kaleetan.

17:30 - 20:30 
Puzgarriak REM ikastetxearen
parean.

19:00 - 20:30 
Los Olvidados kontzertua
Andatza Plazan

20:00 - 22:00 
Batukada herriko kaleetan
barrena ibiliko da.

23:30 - 02:30 
Rockeko kontzertua, The
Rock Sifredi Band eta Aerosol
taldeak, Andatza Plazan.

Igandea 28
10:00 - 11:30 
Iturberen Omenezko Bola eta
Tokako XX. Txapelketa,
Michelingo Kiroldegian.

11:30 - 14:00 
Kalejira Oriako Txarangarekin.

12:00
Jaiei hasiera emateko, txupi-
nazoa botako da Udaletxetik,
eta Erraldoi eta Buruhandien
Konpartsa abiatuko da, Oria-
ko Txaranga lagun duela.
Segidan, Tronada Sasoeta
ikastetxeko patioan, Zarago-
zana piroteknia famatuaren
eskutik.

12:10
El Concursazo kaleko ikuski-
zuna, Trapu Zaharra konpai-
niaren eskutik, Brigitarren
Plazan.

13:30
Haurren kalejira, Isla plazatik
Atsobakarreraino, Oriako
Txaranga lagun dutela. 

14:00
Haurren herri-bazkaria Atso-
bakarko parkean.

15:00
Uretako jolasak Atsobakarren.

16:00
Busti Blai, Atsobakarreko pla-
zetan.

16:30
Iturberen Omenezko Bola eta
Tokako XX. Txapelketa,
Michelingo Kiroldegian.

17:00
Haurrentzako bigantxak, Saka
ganadu-etxearenak, Atsobakar
auzoan instalatutako zezento-
kian.

17:30
Masaranduba, Kale Nagusitik
(Udaletxetik) abiatu eta herri-
ko kaleak girotuko dizkigun
batukada desberdina.
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San Pedro Jaiak 2009

Zergatik ezin dituzte jaiak
gozatu Lasarte-Oriatik kanpo
lan egiten dutenek? Zergatik
ez ditugu jaiak larunbatean
hasten? Horiek tabernariek
urte hasieran egindako galde-
rak. Geroztik, San Pedro
jaien atarikoa izango den
eguna antolatu dute.

Heldu, zein haurrentzako
beroketa eguna bihar izango

da, ekainaren 27a. Guztien-
tzako festa antolatu nahi izan
dute ostalariek eta horregatik
adin ezberdinetarako ekintzak
egongo dira.

Txaranga eta batukadak
giroa alaitu eta musikaz bete-
ko dituzte herriko kaleak.

Etxeko txikienek ederki
pasatzeko aukera izango dute
Landaberri BHIren ondoan

antolatu diren puzgarri, jolas
eta aparraren festari esker .

Andatza plazan, berriz,
pop eta rock kontzertuak
izango dira arratsalde eta
gauean.

Los Olvidados, The Rock
Sifredi Band eta Aerosol tal-
deak izango dira giroa berotu
eta festa ordu txikiak arte
luzatuko dutenak.

Tabernarien eguna
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18:00
Oriako Sorgin Dantza. Oria-
tik abiatu eta Hipodromo
etorbidean bukatuko da,
Solaskide egitasmoko kideen
pregoiarekin.

20:00
Folklore-jaialdia, Miguel
Angel & Patxa mariachiekin
eta Raíces Navarras jotarie-
kin, Manuel Lekuona Kulture-
txean; jota eta mexikar kantez
osaturiko musika-ikuskizun
mistoa.

21:00
Zikiro-afaria Hipodromo Etor-
bidean. Ondoren, dantzaldia
Amalur taldearen eskutik 

23:00
Lasarte-Oriako danborrada
eta Eibarreko gastadoreak,
Oriako Txaranga lagun dute-
la.

00:00
Dantzakiak Tropical Show
orkestraren eskutik, Isla Plazan.

01:00
Abiba Disko Jaia Andatza Pla-
zan.

Astelehena 29
07:00
Bigantxak, Saka ganadu-
etxearenak, Atsobakar auzoan
instalatutako zezentokian.

10:30
Diana, Iturengo Joaldunekin.
Kulturetxetik abiatuta, herriko
zenbait kaletan barrena ibili-
ko dira.

11:00
Herri meza, San Pedroko eli-
zan, elebitan. Alboka Abesba-
tzak, Erketz E.D.T., Patxi
Etxeberria bertsolaria eta
Zuaznabartar txalapartariek
girotuko dute.

11:00 - 13:00 
Haurrentzako bola-jokoa eta
toka Michelingo bolatokian.

11:00
7 eta 16 urte bitarteko haur
eta gazteentzako ziklo-krosa
Atsobakarko zirkuituan, Bazpi
txirrindularitza eskolak anto-
latuta.

11:30 - 13:30 
Haurrentzako parkea Isla Pla-
zan. Emozioak gogoko badi-
tuzue, zatozte gurekin
jolastera.

12:15
Jon Tecedor Aginaga herriko
halterofiloari omenaldia egin-
go zaio Udaletxeko Batzar-
Aretoan.

12:30
Herri-kirolak Jaizkibel Plazan.
Bi aizkolariren arteko nor-
gehiagoka, trontzako pro-
bak,... ikusi ahal izango
ditugu.

16:30 - 19:30 
Haurrentzako parkea Isla Pla-
zan.

18:00
Sagardo-dastatzea Villa
Mirentxuko plazan.

18:00
Sardina-jatea Villa Mirentxu-
ko jardinetan.

18:30
Eskuzko pilota partidak joka-
tuko dira, jubenilen eta 1.
mailako afizionatuen katego-
rietan, Trinketean.

22:30
Bertso-saioa Manuel Lekuona
Kulturetxean, parte-hartzaile
hauekin:

Andoni Egaña
Uxue Alberdi
Patxi Etxeberria
Unai Muñoa
Beñat Gaztelumendi
Ander Lizarralde

Gai-jartzailea:
Pablo Suberbiola

23:00
Dantzakiak La Dama orkes-
traren eskutik, Isla Plazan.
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23:00
Gatibu taldearen kontzertua
Andatza Plazan. Segidan, Tta-
kuntronik.

Asteartea 30
07:00
Bigantxak, Lasturko Saka
ganadu-etxearenak, Atsobakar
auzoan instalatutako zezento-
kian.

10:30
Diana, Oriako Txarangaren
eskutik.

10:30 - 13:30 
Txu-txu trena Donostia Etorbi-
deko autobus-geralekutik
abiatu eta herrian barrena ibi-
liko da. Igotzea eta jaistea
Donostia Etorbidean izango
da.

11:00
Eskuzko pilotako txapelketa-
ren finalak, Benjaminen, A eta
B Alebinen eta Infantilen kate-
gorietan, trinketean.

11:30 - 13:30 
Haurrentzako itsas parkea,
Andatza Plazan.

11:30
Erraldoien eta Buruhandien
Konpartsa abiatuko da Udale-
txetik, Oriako Txaranga lagun
duela, eta herriko kaleetan
barrena ibiliko dira.

16:00
Goitibeheren jaitsiera Buenos
Airesko aldapan.

16:00 - 17:30 
Txu-txu trena Donostia Etorbi-
deko autobus-geralekutik
abiatu eta herrian barrena ibi-
liko da. Igotzea eta jaistea
Donostia Etorbidean izango
da.

17:00 - 19:30 
Haurrentzako itsas parkea,
Andatza Plazan.

17:00
Haurren Danborrada tradizio-

nala abiatuko da Manuel
Lekuona Kulturetxetik, eta
herriko kaleetan barrena ibili-
ko da, Oriako Txaranga lagun
duela.

19:00
Betizu Kulturetxean.

23:00
Dantzakiak Magnun orkestra-
rekin, Isla Plazan.

23:00
Kontzertua Strenos taldearen
eskutik, Andatza Plazan.

Asteazkena 1
07:00
Bigantxak, Saka ganadu-
etxearenak, Atsobakar auzoan
instalatutako zezentokian.

10:30
Diana Oriako Txarangaren
eskutik; segidan, Erraldoien
eta Buruhandien Kalejira
abiatuko da, eta herriko
kaleetan barrena ibiliko da.

11:30 - 13:30 
Haurrentzako parkea Isla Pla-
zan. Antolatzaileek deia luza-
tu die emozioak gogoko
dituzuztenei: “zatozte gurekin
jolastera”.

16:30 - 19:30 
Jolas parkea Isla Plazan. 
Haurrentzako puzgarri eta
jokuak jarriko dira. 

18:00
Haurrentzako berbena, Ega-
nekin, Isla Plazan.

23:00
Su artifizialak botako ditu
Zaragozana Piroteknia fama-
tuak Atsobakarko parketik.
Segidan, dantzakiak eta ikus-
kizuna Andatza plazan,
Nueva Alaskaren eskutik.

00:00ean.
Zezen Suzkoaren entzierroa
Kale Nagusian.

00:15
Festa-bukaera, Lasarte-Oriako
II. Maketa-Lehiaketako irabaz-
le Son of the Rock Madrilgo
taldea eta Lasarte-Oria Saria-
ren irabazle Plastic taldearen
kontzertuarekin, Isla Plazan.

Oharrak
Aldez aurreko salmenta:
Ekainaren 22tik aurrera,
18:00etatik 21:00etara
bitartean, Manuel Lekuona
Kulturetxean.

 Folkloreko jaialdia 5 €
 Bertsolariak 5 €

Betizu 3 €

Gomendioak:
1.-Udalak beretzat erreser-

batzen du programatutako
ekitaldiren bat ezinbesteko
kausengatik aldatzeko,
kentzeko edo bertan behe-

ra uzteko eskubidea.
2.-Pertsona guztiei arren

eskatzen zaie kasu egin
diezaietela Udaleko enple-
gatuengandik edo agintari-
tzako agenteengandik jaso
ditzaketen agindu partiku-
larrei, eta, bestalde, ez
ditzatela oztopa DYAren
lanak, festetan interbenitu
beharrean gertatuz gero.

3.-Parte hartu, ondo pasatu,
baina kontuan izan bes-
teenganako errespetua.

4.-Errespetatu kaleko altza-
riak, lorategiak, kale-plazak,

etab., lasarteoriatar guztion
eta zerorren onerako.

5.-Ez oztopatu ez garbiketa-
ko lanak, ez zerbitzu
munizipalenak; kontuan
izan zenbaitek lan egingo
dutela, gainerakook feste-
tan ondo pasa dezagun.

6.-Debekatuta dago petar-
doak, suziriak edo antze-
koak saltzea.

7.-Gogorarazten da guztiz
debekatuta dagoela 18
urtetik beherakoei alkoho-
la saltzea.

8.-Edaten baduzu, ez gidatu.
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Laino guztien azpitik, sasi guztien
gainetik Sorgin Jaiak heldu dira

Egitarau zabala eta anitza da Sorgin Jaien gunean Lasarte-Oriako herritarrek gozatuko dutena.
Ohiko gauzez gain, gauza berri ugari antolatu dira, txupinazo txikia, herri arteko olinpiadak
edo umeen eguna. Aurten, AEK-ak botako du jai hasieren txupina, 16. korrikarekin euskaraz
bete baitzituen herriko txoko guztiak. Hala ere, buruhauste bat baino gehiago izan dituzte
Sorginek, 97ko legea aldatzeko ahaleginak, gunearen kokapena... Geroz eta lan gogorragoa
da festa alternatiboak antolatzea, oztopoz beteta aurkitzen baitute bidea, hala ere etsi gabe
aurrera jarraitu eta laino guztien azpitik eta sasi guztien gainetik badatoz Sorgin Jaiak!
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Larunbata 27
(Abadiñotarren

okupazio eguna)

13:00
Pregoia eta txupinazoa
jaiei hasiera emanez -
AEK-ko ikasle eta irakas-
leen eskutik.

14:00
Gazte bazkaria.

17:30
Pirritx eta Porrotx eta Mari-
mototx. Piratak emanaldi
berria. Dohainik.

18:30
Txupinazo txikia eta mural
marrazketa BaiEH-ren
eskutik.

18:30
Kontzertua tablatu txikian.

19:00
Euskal dantzen emanaldia
txosna gunean.

19:45
Zanpantzarrekin desfilea,
herri-arteko olinpiadei hasera
emateko.

20:30
Herri arteko Olinpiadak
Parte hartzaileak:

Andoain
Antiguo
Abadiño
Lasarte-Oria

23:00
Kontzertuak:

Kruders
Revolutionary Brothers

Ondoren, DJ-ak

Egun guztian zehar,
pijamarekin ibiliko gara!

Igandea 28
(Euskal preso eta 

errefuxiatuen eguna)

11:30
Presoekin kalejira udaletxe
aurrera.

14:00
Presoen aldeko bazkaria.
Bazkalostean,
Mus txapelketa.

16:30
Oriako jeitsiera.

18:00
Batukada SJ gunetik abiatuta.

19:00
Manifestaldia. Euskal Pre-
soak ETXERA!!

20:00
Batukada SJ gunetik abiatuta.
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21:00
Zikiro jana. Afaloste giro-
tua Jon Lasaren eskutik.

24:00
Danborrada herrikoia.

01:00
Karaokea.

03:00
Altxorraren bila.

Astelehena 29
(kuadrila eguna)

17:00
Kuadrilen arteko Olinpia-
dak.

18:00
Lokal poteoa - Triki txaran-
ga eta batukada

19:00
Dantza ikuskizuna.

20:36-20:41
Barra librea.

21:00
Kuadrilen afaria eta bideo
emanaldia. Ostean, afalos-
te girotua

00:00
Kontzertuak:

Ze Esatek!
Laket

Ondoren, DJ-a

19:00
Guztiak dantzara. Erketz
taldeko kideekin batera.

20:00
Bertsolariak tablatu txikian

20:00 - 21:00 
EHNA ordua.

21:00
Musika emankizuna tabla-
tu txikian

22:30
Kontzertuak:

Aurka
Gaueko Itzalak
Trikihots
Hitzartu

Asteazkena 1
(umeen eguna)

06:00
Batxuri zopa.

14:00
Umeen bazkaria. Bakoi-
tzak bere janaria eraman
behar du Sorgin Jaien
gunera. Edariak eta postrea
dira Sorgin Jaien esku.

16:00
Umeentzako jokuak Sorgin
Jaien gunean

Haurren arteko moto las-
terketa (umeen plastikozko
motorrak erabiliz, parte
hartzaile bakoitzak berea
eraman behar du).

19:00
Umeentzako pelikula.
Okendo Zinema taldearen
eskutik.

22: 30 
Kontzertuak:

M.A.K.
Aritz Sound System
DJ Z

Asteartea 30
(gaupasa eguna)

06:00
Txokolatada

16:00
Kronoeskalada Zabaletako
aldapan. Irabazlearentzat
eta bigarrenarentzat saria
izango da: bina pertsonen-
tzako afariak.

16:30
Goitibeherak Zabaletako
aldapan. Irabazlea eta goi-
tibehera originalarentzako
saria izango da: urdaiazpi-
ko bana.

17:30
Futbolin txapelketa eta
Mus txapelketa.

18:30
Sari banaketa.
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Ekintzaz beteta dator aur-
ten ere Sorgin Jaien egita-
raua. Denetarik izango

da: musika, jolasa, kirola,
bazkaria... Horiek guztiak jai
giroan ospatu nahi dituzte,
eta ez dira emakumeengana-
ko jarrera sexistak onartuko.
Bilgune Feministarekin bate-
ra, era horretako erasoei aurre
egiteko neurriak adostu dira.
Egitaraua, “Abadiñotarren
okupazio egunarekin” hasiko
da, bihar, larunbata.

Muntteri euskaltegiak izango
du aurten Sorgin jaietako txu-
pina botatzeko ohorea. AEK-
ko ikasle eta irakasleek
larunbatean, 13:00ean, eman-
go diete hasiera Sorgin Jaiei.
Egun horretan bertan, umeen-
tzako ikuskizuna izango da,
Pirritx, Porrotx eta Marimoto-
txen eskutik. Piraten emanal-
dia eskainiko dute herriko
pailazoek. Larunbatean,
baina, abadiñotarrez beteko
da herria. Bizkaiko herri
horretatik hainbat lagun eto-
rriko dira. Batzuk dantza egi-
tera, beste batzuk herri arteko
olinpiadetan parte hartzera,
eta musika talde bat ere bai:
Kruders. Olinpiadei dagokie-
nez, lau herri izango dira
lehian: Lasarte, Abadiño,
Andoain eta Antiguo. Herri-
kiroletako hainbat probatan
parte hartuko dute: txingak,
zaku-lasterketa... Herri bakoi-
tzetik sei lagunek parte hartu-
ko dute; hiru neska eta hiru
mutilek.

Igandean euskal preso eta
errefuxiatuak gogoan 
Igandean, euskal preso eta
errefuxiatuen eguna ospatuko
da. Goizean kalejira, eta
ondoren, bazkaria eta mus
txapelketa izango dira.
Gauean, berriz, zikiro jana
Ttakun elkartearen eskutik,
eta, ondoren, danborrada.
Astelehenean, berriz, koadri-
len eguna ospatuko da. Lagu-
nartean olinpiadetan parte
hartzeko aukera izango da,
eta, gauean, Laket eta Ze esa-
tek taldeen kontzertua izango

da. Asteartea ere luze dator,
baina ekintzak arratsaldez
hasiko dira. Batetik, krono
eskalada izango da Zabaleta-
ko aldapan, eta, ondoren, goi-
tibeherak eta futbolin
txapelketa. Hortik aurrera,
bertsolariek eta musikak har-
tuko dute tokia. Gaueko kon-
tzertuan Aurka, Gaueko
Itzalak, Trikihots eta Hitzartu
taldeak arituko dira. 

Umeek emango diete
bukaera jaiei
Uztailaren 1ean, umeen
eguna izango da Sorgin Jaien
egitarauaren barruan. Arra-
tsaldeko ordu bitan umeen-
tzako bazkaria izango da.
Norberak bere bazkaria era-
man behar du, baina edariak
eta postrea antolatzaileek
banatuko dituzte. Arratsal-
dean, berriz, umeentzako
jokoak izango dira, eta filme
bat ikusteko aukera ere izan-
go dute. Gaueko 10etatik
aurrera, berriz, kontzertua
izango da.

“Abadiñotarren okupazioarekin”
hasiko dira aurtengo Sorgin Jaiak

Musika estilo ezberdinetako kontzertuak eta dj-ak entzuteko aukera egongo da egunero Sorgin Jaietako gunean.
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Lasarteko Bilgune Feminista-
ren ustez, jai eremuetan

emakumeen aurkako erasoak
gertatu ohi dira. Adibidez,  irai-
nak, ukitzeak eta bortxaketak... 

Horregatik, Bilgunearen
iritziz, ezinbestekoa da pre-
bentzioa landu eta neurriak
hartzea. Helburu horrekin,
Sorgin Jaietako batzordeare-
kin elkarlanean, eraso sexistei
aurre egiteko protokoloa
adostu dute.

Hartuko diren neurriak
Jai eremuan garbi utziko da
erasotzaileentzat ez dagoela
tokirik. Bestalde, herriko
puntu beltzen mapa emaku-
meen eskura jarriko da.

Erasoei aurre egiteko,
berriz,  txilibituak banatuko
dira, erasoa jasan duen ema-
kumeak horren berri eman

dezan. Hori bai, txilibitua
errespetuz eta beha r denean
erabiltzea eskatu dute. 

Gainera, erasoa jasan duen
emakumeari laguntza eta

aholkularitza eskainiko zaio.
Erasotzaileak, berriz, txosna
gunetik kanporatuko dituzte.
Kasu larririk balego, mobiliza-
zioak antolatuko dira.

Eraso sexistei aurre egiteko hainbat neurri
adostu dira Bilgune Feministarekin batera

Asteartean bilkura egin zuen Bilguneak Maria Puy-ren heriotza salatzeko.
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Iratxo koadrillako neskek
duela hamasei urte egin
zuten festetako blusa txuri

urdina eta ordutik blusa ber-
bera jantzi dute. Aurten bat
egin behar izan dute, Eneko,
koadrillako kide berriaren-
tzat. Naroa Larrañagaren
hilabeteko semea izango da
iratxoen blusa jantziko duen
lehen mutikoa eta koadrillan
onartu duten lehen mutila ere
bai.

Lasarte-Oriako koadrila
honetako 11 neskatatik bire-
kin izan gara. 26-27 urte
dituzten 11 neska hauek
duela 16 urte jantzi zuten
lehen aldiz festetako blusa,
10-11 urterekin, eta ordutik
urtero festatan blusa berbera
janzten dute, orduan eginda-
koa eta betiko izango dela
diote. Batzuei orduan baino
apur bat txikiagoa geratzen
zaie baina urtean behin janz-
teko, ez omen du axola. 

Ez al zaizue txikia geratzen?
Handiak egin genituen.

Lehen beherago iristen ziren
eta orain gorago. 

Ez al duzue aldatzerik
pentsatu?

Jada ez. 

Eta ez al dira puskatzen?
Festatan, beraz, txintxo ibili
izan zarete,...

Ondo zainduta daude. Eta
ibili gara, eh? Blusek hitz
egingo balukete,... ene! 

Zerez eginda dago blusa
hori, horren kalitate onekoa
izateko?

Ez dakit, bada. 

Zenbat neska zarete koa-
drilan?

Hamaika.

Hamaika,... asko zarete
orduan?

Bai koadrila koxkorra,...
Aurten hamaika eta bat.

Futbol taldea osatzeko
beste; Iratxoak izena nondik
atera zenuten?

Txikiak ginen eta ez gene-
kien zein izen jarri. Geure
buruari hori galdetzen genion.
Ez dakit nork esan zuen ira-
txoak, eta iratxoak jarri
genion. Nahiko izen arrunta
da. Zergatik ez dakigu, baina
umetan jarri genion. 

Janzten al duzue oraindik?
Jaietan zenbat egunetan?

Nik iaz egun guztietan
jantzi nuen, egunero atera
nintzen. Letra bat askatuta
neukan, K, uste dut zela, erdi
erorita eta goizeko ez dakit
zer ordutan tipo bat hor ibili
zen tiraka, eta esan nion, zer
ari zara? Zintzilik daukazu
berak, ba utzi esan nion eta
aurten jada josita daukat. 

Zuen mutilak ez al ditu-
zue gonbidatu koadrilako
partaide izateko?

Mutil bakoitzak dauka
bere koadrila eta festetan
bakoitza bere aldetik ibiltzen

gara. Gu, gure koadrila eta
nahikoa. Sanpedrotan bakoi-
tza bere koadrilarekin ibili
dadila.

Eneko da Iratxoen artean
lehenengo mutila, txiki txikia
eta blusarekin?

Bai.

Zein alde dago orduko
festatatik oraingoetara?

Gu aldatu gara. Desberdi-
nak dira, beste ikuspuntu
batetik ospatzen ditugu. 

Ama izan zara eta zuk
batez ere, ezta?

Nik aurten egunez egingo
dut jai. Koadrilako afarira En
eko eta biok joango gara eta
gero etxera. Gainera jada
Okendo ez dagoenez, ez da
berdina izango. 

Iratxoak koadrila:
16 urte blusa berberarekin

Eneko, koadrilako lehen mutilak, hilabeterekin jantziko du bere lehen festetako blusa 

Lehengo urtean bezalaxe aurtengoan ere giro bikaina izango da zikiro afarian, nola ez!
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Zer gertatzen da, Okendo
ez dagoelako ez dago jairik
ala?

Bai egongo da, Andatza
eta Zumaburun baina beti
Okendon izan da eta,... 

Bada musika talde bat,
Iratxo izena daukana, iaz ez
ziren etorri, baina aurreko
urtetan bai, eta urtero joaten
ginen gu gure blusekin
beraiengana. Gora igo nahi
izaten genuen, txikitatik.
Kasualitatez izen bera dugu
eta hor ibili izan gara. Urte
askotan etorri dira. 

Blusa, jaietan erabiltzen
duzue soilik?

Agur-afarietan ere jantzi
izan dugu, kamiseta eraman
beharrean blusa. Ezkontzen
dena iratxoz jantzita eta
beste iratxoak blusarekin. 

Esan didatenez, inauterie-
tan ere, beste mozorrorik ez
badaukazue, iratxoz jantzi
ohi zarete, ezta?

Bai, oso originalak gara.
Hiru alditan edo jantzi dugu.
Betikoa, azken momen-
tuan,... zertaz? ez dakigu,...
ba iratxoz.

Hor Konpon koadrillan txiki-txikitatik blusarekin.- Hor konpon koadrillan ere haurrek txiki txikitatik janzten dute blusa. Irudietan
ageri denez, haur eta gazte, ume eta guraso, denek janzten dute blusa sanpedrotan. Festa giroa ez da bakarrik gauez izaten eta
koadrila honetan, besteetan bezala, adin guztietakoek pasatzen dute ondo. Blusa jantzi eta kalez kale. 
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NEREA EIZAGIRRE

Taldekideekin bildu gara
lehiaketa eta taldeaz hitz egi-
teko eta solasean ari garela,
haien kontzertura joateko
gonbita egin diete herritar
guztiei.

Zer sentitu zenuten irabaz-
leak zinetela jakitean?
Ilusio handia egin zigun eta
musikan gauzak dauden
bezala egonik, oso ongi dator
horrelako sari bat irabaztea.
Gainera gero kontzertua iza-
tea eta jaietan. Ongi egiten
ari garenaren seinale ere
bada, lanaren onarpena da.

Lehiaketaren berri nola izan
zenuten?
Iaz berandu ibili ginen make-

ta bidaltzeko eta aurten auke-
ra ikusi genuen. Gure inguru-
ko jendeak animatu gintuen.
Ahoz-ahoko gauza izan zen
laneko jendeak, tabernariak
eta ileapaintzaileak.

Aurkeztutako maketan zer
entzun daiteke?
Aurreko maketako abestiak
baina berrituak, abeslari
berriarekin. Gainera ezberdi-
nak dirudite, izan ere, abestie-
tan zeuden puntu ahulak
hobetu ditugu eta instrumentu
berria sartu dugu, aho-soinua.
Honela, zuzenean, Mikelek
abestu eta aho-soinua joko du.

Orain abesti berriekin ari
gara lanean eta agian hemen-
go kontzertuan baten bat,
beno ez dakit, agian asko
aurreratzea da.

Diru-sariarekin batera kon-
tzertua eskainiko duzue, zer
entzugo da bertan?
Rock’n’roll ona eta emanaldi
paregabea. Potentea izango
da. Energia handiko emanal-
dia. Ordu beteko emanaldia

gutxi gorabehera izango da.
Guk ez dugu pop egiten,

nahiz eta jendeak horrela
sailkatu duen gure musika.
Doinu batzuk pop estiloa
dute, baina guk rock and rolla
egiten dugu. 

Gainera jendeak ere esa-
ten digu, maketak ez duela
zer ikusirik zuzenekoarekin.
Indar handiagoa dugula taula
gainean.

Jendeak ongi pasako du,
guk ere ongi pasako baitugu.

Plastic taldea dugu II. Maketa Lehiaketako Lasarte-Oriako
saileko irabazlea. Hiru lagunek, Jose, Alberto eta Oskarrek
2007an sortutako taldea dugu eta, urte hasieran eskuratura-
ko kide berriarekin, Mikel abeslariarekin, ezagutzera emate-
ko indarrez datoz. 60 eta 70 hamarkadetan oinarritutako
Rock’n’rolla eta 90 hamarkadako brit-popa nahasten dituen
talde lasarteoriatarrak doinu eta abesti indartsuak eskaintzen
ditu zuzenean, eta hori ikusi ahalko dugu Son of the Rock
Maketa lehiaketako irabazleekin batera uztailaren 1ean,
00:15etatik aurrera Isla plazan eskainiko duten kontzertuan.

Plastic, indartsu, abeslari berriarekin

Plastic taldeko kideek festetan Rock’n’roll emanaldi paregabea eskainiko dutela adierazi dute.

Festei amaiera emateko uztailaren 1ean Isla plazan joko du talde lasarteoriatarrak 
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Leku txikietara ohituak eta
Isla plazan jotzeak ez al dizue
errespetua ematen?
Hortik pasa gara arratsaldean
eta taula jarria dago. Ikusi
dugu eta alde batetik bestera
mugitzeko lekua izango
dugula pentsatu dugu, beste-
rik ez. Mikel horretara ohitua
dago, gospel taldearekin.
Hala ere, ez da herrian lehe-
nengo kontzertua izango,
Mongrey ginenean gure
estreineko kontzertua Oken-
don izan zen.

Eta urduritasunik ba al
duzue?
Urduritasuna beti dago. Baina
eman ditugun kontzertuekin
oso gustura gaude eta horrek
lasaitasuna ematen dizu.
Taula gainean egon baino
lehen beti dago urduritasuna,
musikari handiek ere badute.

Herriko taldeentzat onura al
da horrelako lehiaketa ego-
tea?
Herrian, azken aldian musika
arloan egiten diren gauzetako
bat dugu. Hau, Xpressioneko
kontzertuak, Hip-hop jaialdia,
tabernak etab, Lasarteko tal-
deak ezagutzeko aukera han-
dia da. Gainera, herri honetan
musika ohitura handia egon
da betidanik. Aurodromoare-
kin mugimendu handia sortu
zen, baina geroztik taldeak
lokaletan eta garajeetan sartu
ziren eta ez dira asko atera.

Lasarte-Orian talde asko egon
da eta ez zegoen inolako
laguntzarik. Orain, behintzat,
honelako gauzekin aurrera
egin daiteke. 

Taldean berriro ere aldaketa
izan duzue? Nola joan da?
Bai, Mikel hasi zen urte hasie-
ran. Eta egia esan abeslari
berria aurkitzea zailsa izan
zen, baina Mikel sartu eta
hiru hilabete baino gutxiago-
an guztia ikasi du. Eta lasaita-
sun ederra hartu genuen hori
ikusterakoan.

Gainera, kontzertuak egi-
teko mugitu behar zara eta
abestiak moldatu eta... Guztia
korrika eta presaka. Hala ere,
era azkarrean egin dugu
oraingoan.

Nola aurkitu duzue abeslari
berria?
Mikelen jarraipena La batalla
de los Coros telebistako saio-
an egin genuen. Baina aurre-
tik ezagutzen genuen elkar.
Duela urte bete maketa gra-
batzen ari ginela aho-soinua
behar genuen eta soinu tekni-
koari esker Mikelekin harre-
manetan jarri ginen. 

Mikelek aho-soinuaren
zatia grabatu zuen, gustatu
zitzaigun eta hari ere doinua
gustatu zitzaion. Talde gutxi-
tan entzuten zen musika mota
zen. Gainera, ez zekien zein
taldeetarako grabatu zuen
doinua. Mikelekin harrema-

netan jarri ginenean abeslari
lanetan ibiltzeko jakin zuen
Guk deitu genion kartel
batean ikusi genuelako, gos-
pel talde batean ere abeste
baitu, eta taldearen myspa-
cean sartu ginen eta telebistan
jarraipena egin genion.
Kasualitatea izan zen guztia.

Aldaketarekin nola dago tal-
dea?
Hobeto eta baikor. Lasai eta
ziur goaz kontzertuetara eta
kontzertuetan primeran ibili
gara. Jendeak atzematen du
zerbait gaizki dagoenean,
nahiz eta itxura egin. Guk
orain artean emandako kon-
tzertuetan ongi pasa dugu eta
jendeak esan digu.

Nolako harrera izan du abes-
lari berriak?
Jendeak ongi hartu du aldake-
ta eta hobeto gaudela esan
digute. Musikalki egindako
aldaketekin hobera egin
dugula.

Abend kafe-antzokian egin
genuen Mikelen aurkezpena
eta gero Donostiako Mad
tabernan ere abestu genuen.
Gainera, ezagutzen ez
genuen pertsona batek Aben-
deko kontzertua grabatu eta
osorik igo du sarera. Myspa-
ce.com/grupoplastic orrial-
dean ere ikusi daiteke.

Kontzertuak ba al dituzue?
Jaietako kontzertua dugu eta
zehazteko beste batzuk ditugu. 

En ruta egitasmoan ere
parte hartzeko ahaleginetan
gabiltza. Taldea gustuko
badute, saio finko batzuk
dituzu estatuko areto ezberdi-
netan eta gustatuko litzaigu-
ke. Estatu osoan da eta areto
onenetan gainera, hiru hilabe-
teetako bira da. Taldeak eza-
gutzera emateko era ezin
hobea da.

Horretaz gain, gustatuko
litzaiguke berriro ere Madrilen
jotzea. Baina hemen ere kon-
tzertuak egitea da asmoa. •

Lasarte-Orian talde asko egon da eta ez zegoen
inolako laguntzarik. Orain, behintzat, honelako

gauzekin aurrera egin daiteke
“

Ilusio
handia

egin zigun eta
musikan

gauzak dauden
bezala egonik,
ongi egiten ari

garenaren
seinale ere

bada, lanaren
onarpena

“

Plastic taldeak abeskari berria du urte hasieratik.
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Xabier
Zorionak lagunen partetik.
Primeran pasa gurasoekin
eta opari asko izan.Txoko-
latezko muxu handiak!

Tina eta Antonio
Zorionak amona eta aitona! 
Haizea, Unai eta Ane Mirenen partetik.
Bi muxu handi

Nerea
Zorionak panpina.Ondo
ondo pasa eta marrubizko 6
muxu potolo.Aitatxo, ama-
txo eta Aneren partetik.

Zorion-agurrak

Silvia eta Maria
Zorionak zuei, zuen urtebetetzean! 
Muxu asko famili osoaren partetik,
baina bereziki Maitane, Endika eta Julenen partetik.

Olatz
Zorionak zure bigarren
urtebetetzean famili guz-
tiaren partetik. Musu pila
bat.

Irati
Zorionak sorgintxo! Txo-
kolatezko 4 muxu eta oso
ondo pasa.Aiton-amonak,
izeba-osabak eta amatxo.

David
Zorionak Ander eta ama-
ren partetik. Ondo pasa
eta muxu asko.

Maider
Zorionak David,Ander eta
Soniaren partetik. Ondo
pasa eta muxu asko.

Luis eta Ana
Zorionak zuen urrezko ezteiengatik.
50 muxu biontzat eta ondo pasa ospakizunetan.
Seme-alaba eta biloben partetik.

Oharrak

Etxeraten elkarretaratzea
Hileko azken ostiralero beza-
la, Lasarte-Oriako Etxeratek
kontzentrazioa egingo du
20:00etan Udaletxearen
aurrean eta deialdia luzatu
nahi die herritar guztiei parte
hartu dezaten.

Errugbi txapelketa
Beltzak Errugbi taldeak San
Pedroetako antolatu duen
ekintza Haurren txapelketa
izango da. Ekainaren 27an
goizeko 10:00etan izango
dalehiaketa eta lurraldeko tal-
deen norgehiagoka ikusi
ahalko da. 

Era berean, herriko errugbi
taldeko ordezkariek gonbida-
pena luzatu diete haur guztiei
txapelketa ikusi eta, ostean,
egingo diren jolasetan parte
hartzu dezaten. Hamaiketa-
koa ere banatuk o da.

Abendeko Mus txapelketa
Abend Kafe-antzokiak San
Pedroetako II. Mus txapelketa
antolatu du ekainaren 27an,
arratsaldeko 16:00etan.
Izena ematea 30  euro dira
bikoteko. Irabazleentzat, txa-
pela eta diru sariak izango
dira.

Udako Txokoak
Ttakuneko aisia sailak jakin
arazten du, Udako Txokoak-
San Pedro jaiak bukatu
ostean, hau da, uztailaren
2an hasten direla. 

Kiroldegia itxita
San Pedro jaiak direla eta,
Lasarte-Oriako Kirol Zerbi-
tzuak jakin arazten du, ekai-
naren 28 arratsaldez, eta 29
eta 30ean egun osoz udala-
ren kirol instalazioak publiko-
ari itxita egongo direla.

Txakurra galdu
Astelehenean txakurra galdu
zen Kotxeras-kaskarro ere-
muan. Setter ingeles arra da,
zuri-laranja kolorekoa eta
txipa eta tatuaia ditu. Norbai-
tek ikusi edo aurkitu badu,
mesedez dei dezala zenbaki
honetara, 605 752 332.

Marrazki ikastaroak
Uztailaren 1etik aurrera, Estu-
dio del Pintor akademiak
haurrentzako udako ikastaro-
ak eskainiko ditu. Astean
zehar eta goizez emango dira
klaseak.

Informazio gehiago esku-
ratu edo izena eman nahi
duenak hurbildu dadila den-
dara Urko plaza 1 baxua edo
dei dezala 620 465 474 tele-
fono zenbakira.

Tourreko Porra
Ostadarreko Tourreko Porra
hurrengo larunbatean hasiko
da.

Boletoak ohiko tabernetan
aurkituko dituzue eta hauek
betetzeko epea larunbatean,
uztailaren 4ean, 21:00etan
amaituko da.
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Lasarte-Oriatik Orozkora.
Hori izan zen igande
arratsaldean Erketz Eus-

kal Dantzari taldeak Manuel
Lekuona kultur etxeko areto-
ra hurbildu ziren herritarrei
proposatutako ordu eta erdi-
ko bira.

Euskal dantzen bira
Bidaian zehar, Erketzeko dan-
tzari eta musikoek Euskal
Herriko hainbat herri bisitatu
eta bertako dantzak ezagutze-
ra eman zituzten. 

Gipuzkoako fandangoa,
Iparraldeko muxikoak eta
Lantz edo Lapurdiko Inaute-
riak izan ziren Erketz EDT eta
Erketz Dantzaren lagunak
eskaini zituzten dantzetako
batzuk.

Ikustekoa izan zen, Lekei-
tioko Kaxarranka dantza.
Ikusleek txalo zaparrada han-
direkin hartu zuten dantza eta
amaieran ere ederki txalotu
zuten dantzarien ahalegina.
Baten bat ere urduri jarriko
zen, dantzariak hartu zuen

altura ikusita, baina ederki
borobildu zuten saioa.

Taldeko txikiek eta gazteek
ere bere tartea izan zuten eta
Eskudantza eta Saskito dantza
eskaini zituzten.

Ekitaldiari amaiera emate-
ko, dantzariak taldeka bildu
eta ikusleen artera hurbildu
ziren; sei dantzari multzo
aritu ziren dantzan batera.

Ikuskizun polita eta alaia,
Erketzek igandean eskainita-
koa. Ikusleak gehiago ikuste-
ko gogoekin geratu ziren.

Euskal Herrian barrena
Erketz Dantza taldeak emanaldi paregabea eskaini zuen

Gustura aritu ziren txikienak ere. Urte osoan egindako lana familiari eta lagunei erakusteko aukera izan zuten.Ikusgarria izan zen Lekeitioko Kaxarranka dantza.
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Nahiz eta bero handia eman, kalejira alaia dantzatu zen, suaren inguruan.

Urtero bezala, Erketz Dantzari Taldeko kideek dantzatu zuten Soka dantza.

San Juan bezpera, oroi-
tzapen txarrak erre eta
horiek ahazteko gaua

da. Horretarako, herri asko-
tan San Juan sua pizten da.

Astearte gauean, izan zen
gau magikoa eta gure herrian
ohitura den legez hainbat eki-
taldi burutu ziren.

Dantza eta sua
Lehenik, Udaletxe aurrean
Zortzikoa dantzatu zuten

Erketz EDTko lagunek. Ber-
tan, eguraldia lagun, herritar
ugari bildu zen eta Udal zine-
gotzi eta dantzariekin batera
kalejira egin zuten Andatza
plazara.

Bertan Erketzeko sokadan-
tza dantzariek eskaini ondo-
ren, herritarrak gonbidatu
zituzten fandango eta arin-
arina dantzatzera.

Eta Lasarte-Oriako alkate-
ordeak Iñaki Mugikak sua piz-

ten zuen bitartean kalejira
alaian ibili ziren dantzari eta
herritarrak.

Baina sua guztiz piztera-
koan, garren berotasunak
kalejira bertan behera gera-
tzea ekarri zuen. 

Herritarrek ere su garrak
beheratu arte itxaron behar
izan zuten urte honetako
gauza eta oroitzapen txarrak
erretzeko, hala nola, ikastola-
ko liburuak edo apunteak.

Gauza txarrak 
sutan erretzeko gaua

Herritar ugari hurbildu zen San Juan sua pizten ikustera
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Zure argazkirik onenak
argitaratuko ditugu
Larunbatean hasi eta asteazkenera bitartean
denetarik da gure herrian, ekitaldia han,
ikuskizuna hemen. Txintxarriko
erreporteroak kalean izango gara
goizez, eguerdiz, arratsaldez eta
gauez. Kaleko giroa eta ekitaldi
ezberdinak ekarriko ditugu
orriotara hurrengo alean.
Jakin badakigu, zuetako askok
ere, kamara digital txiki
horiek boltsoan edo
sakelean eramaten
dituzuela.
Beraz, gure proposamena
ondorengoa da, San Pedro
jaien ondoren zuen
etxeetara iritsiko den
gehiagarrian zuek ateratako argazkiak argitaratzea:
kuadrilako irudiak, edozein bazterretan loak hartu
duen lagunarena, parrandakoa, parkekoa,
danborradakoa, familikoa, kontzertutakoa... 
Zuen laguntza eskertuko dugu. 
Beraz, animatuz gero argazkiak txintxarri@ttakun.com
helbide eletronikora bidali, beranduenez ostegun eguerdira bitartean. 
Gainera, bidaltzen dizkiguzuen argakietako bat aukeratuko dugu festen ondorengo
gehigarrian, azalean, erabiltzeko.

Zer, animatzen al zara?
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