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Bartzelonatik etorritako Aupa
Quartet soka laukoteak kon-
tzertu bikaina eskaini zuen
ostiralean Jalgin. Musikarietako
bat herrikoa dugu, Asier Suber-
biola biolinarekin; beste biolin-
jolea londrestarra da Alexander
Cameron; biolarekin Felipe
Escalada madrildarra aritu zen
eta biolontxeloarekin Martin
Melendez kubatarra.

Bildutakoak gustura utzi
arren, eskatu bezala beste bi
abestiren bertsioak jo zituzten,
Mikel Laboaren Haize Egoa
eta Pulp Fiction pelikulako
abestia. •

Emanaldi ederra
eskaini zuen
Aupa Quartet-ek
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Leire Zubizarreta
eta Amaia Curiel
herriko judokak
borrokako
Espainiako
txapeldunak

UDALA /4

Gaztelekua eta
Frontoiko
bigarren fasea
urte amaitu
aurretik bukatu
nahi dituzte

Wagyu haragi
bereziko
xerrak,

saiheskia eta
txuletak salgai

Larrañagan

Japoniar idiaren haragi
berezia da. Wagyu idia
itsusia eta ipurdi gabe-
koa omen da, baina
bertatik ateratzen den
haragia goxoa eta osa-
suntsua da. /6

www.txintxarri.info

Gaur bukatuko dute osasun zentro zaharra botatzeaz. Segituan etxeak eraikitzen hasiko dira.

Osasun zentro zaharra
bota dute 

Urte asko egin ditu herrian,
gure artean. Batzuetan nahi
baino gehiagotan joan izan
gara bertara. Gaixo egon
garenean, hara hurbildu gara
momentuko egonezina edo
gaitzak sendatzeko. 

Asteazkenean, Lasarte-
Oriako Osasun Zentro zaha-
rra botatzeari ekin zioten eta
gaur amaituko dute.

Utzitako partzela horre-
tan, etxebizitzei egingo zaie
lekua aurki. Izan ere, promo-
torak eraikina bota bezain
laster eraikitzen hasteko
asmoa du. Honela, Okendo
eremuko eraberritzeak aurre-
ra egiten du bai Udalak egi-
ten dituen lanengatik, baita
promotorearenengatik ere.

Gaurtik aurrera herriko
osasun zentro zaharrak gure
oroitzapenetan eta argazkie-
tan baino ez du tokia izango,
herriko beste hainbat txokoek
bezala. •

Merezitako txalo zaparradak jaso zituen laukoteak, kontzertu bikaina eskaini baitzuen.



TXINTXARRI

LOKEko judokek zubia
izan dute atseden hartze-
ko. Izan ere, azken hila-

bete honetan Estatuko punta
batetik bestera ibili dira maila
ezberdinetako judo eta borro-
kako Espainiako txapelketa
parte hartzeko eta emaitza
lagun izan zuten hauetako
batzuetan.

Borrokan txapeldunak
Martxoaren 13an Murtzian
ospatu zen kadete mailako
Espainiako borroka txapelke-
tan, esate baterako, emaitzak
paregabeak lortu zituzten, bi
urrezko domina eta brontzez-
ko bat.

Honela, Amaia Curiel eta
Leire Zubizarreta dira Espai-
niako txapeldun berriak,
Mario Garridok, berriz, bron-
tzea eskuratu zuen eta Este-
ban Martinezek bostgarren
postua.

Estatuko txapelketak
Bestalde, martxoan 6 eta 7an,

junior mailako judoko Estatu-
ko txapelketa burutu zen,
Madrilen.

Honetan, Leire Zubizarreta
judokak parte hartu zuen eta
Gorka Aristegi entrenatzailea-
ren hitzetan, “oso txapelketa
txukuna egin zuen.”

Finalaurrekoan garaipena
lortzeko faboritoaren zen
judokaren aurka galdu zuen
gutxigatik eta lan ona eginez.
Hirugarren postua lortzeko
borroka ere galdu zuen.

Dominik ez zuen lortu,
baina entrenatzaileak aipatu
duenez, “sentsazio onak izan
ziren.”

Era berean, otsailaren 27
eta 28an, Kadete mailako txa-
pelketa nazionala egin zen
Fuenlabradan eta honetan
LOKEko lau judoka borrokatu
ziren.

Esteban Martinezek txapel-
keta ona burutu zuen. Gorka
Aristegik adierazi duenez,
“bere jarrera oso ona izan da.
Nahiz eta finalaurrekoetara
iritsi eta brontzea galdu zuen,
oso ongi aritu zen borrokan.”

Mario Garridok bigarren
borroka urrezko puntuagatik
galdu zuen. Hala ere, Ariste-
gik dionez, txapelketa ona
egin zuen. 

Josu Olmosek ere borroka
bat irabazi eta bestea galdu
zuen eta Abayuba Gutierrezek
bi borrokak galdu zituen.
Entrenatzaileak azaldu due-
nez, “hauek lehenengo urteko
kadeteak dira, beraz, badau-
kate hobetzeko denbora.”

Txapelketa gehiago
Hurrengo asteburuan ere bi
txapelketa dituzte Gorka Aris-
tegiten neska-mutilek. Batetik,
Mario Garrido eta Esteban
Martinez Fuengirolara doaz
kadete mailako nazioarteko
txapelketara.

Bestetik, infantil eta junior
mailako Espainiako borroka
txapelketa egingo da Gijonen.
Leire Zubizarreta, Amaia
Curiel, Josu Olmos, Abayuba
Gutierrez, Oscar Garrido eta
Fermin Baldam, besteak
beste, kadete mailan lortutako
emaitzak hobetzera doaz. • 

kirola

02 txintxarri • 2010-03-22 • 849. zk.

Zubizarreta eta Curiel
borrokako Espainiako

txapeldunak

LOKE eta Ama Guadalupeko taldeko judokak borrokako txapelketan eskuratutako dominekin. Eserita, txapeldun berriak.
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Gaur Lasarte-Oriako Kirol Zer-
bitzuak antolatzen duen XXII.
Squash txapelketa sozialeko
lehenengo partidak, Agustin
Erkizia Mikel Zugastiren aurka
eta Alberto Udabe eta Patxi
Delgadoren arteko norgehia-
goka jokatuko dira.

Aurten, 17 jokalarik hartu-
ko dute parte. Horien artean,
aurkitzen dira iazko finala
jokatu zuen Agustin Erkizia eta
Alberto Udabe txapelduna. 

Partidak astelehenetik osti-
ralera bitartean jokatuko dira,
18:00etatik 20:00etara. 

Lehiaketa sistema
Antolatzaileek jakin arazi

dutenez, txapelketak hiru fase
izango ditu. Lehenengo fasean,
bi taldetan banatuta egongo
dira jokalariak. Ligaska-siste-
maren bidez jokatuko da,
buelta bakarrean eta maiatza-
ren 13an bukatuko da. 

Talde bakoitzeko lehenen-
go hirurak sailkatuko dira txa-
peldunen fasea jokatzeko.
Bigarren fase hori ligaska
bidez jokatuko dute. Ligaska-
ren lehenengo biek finala joka-
tuko dute eta hirugarrenak eta
laugarrenak kontsolazioko
finala jokatuko dute

Bestalde, beste parte-har-
tzaileek kontsolazioa jokatuko
dute kanporaketa bidez. •

LOKEko hiru gimnasta taldek,
infantil bat eta bi alebinek,
martxoaren 7an Udaberriko
torneoan parte hartu zuten,
Astigarragan.

Infantil mailako neskek 5
uztaiekin egin zuten lana eta
5. postua eskuratu zuten. 

Alebinetako taldeek 3
baloi eta bi esku hutsik egin
zuten lehian eta Landaberri
taldeak 10. postuan bukatu

zuen eta Sasoetak, aldiz,
hogeitabatgarrenean.

Entrenatzaileek azaldu
zigutenez, maiatzan dute
bigarren saioa eta gogor lan
egingo dute postu ona lortu
eta dominak eskuratzeko.

Atzo gainera, LOKEko
gimnasta gazteek haien trebe-
zia erakutsi zuten Andoaingo
kiroldegian Kirol Elkarteak
antolatutako erakustaldian. •

Gimnastek Udaberriko Torneoan
domina lortzeko gogor lan egingo dute

XXII. Squash txapelketa sozialak
gaur du hasiera

LOKEko infantil taldeak bost uztaiekin egiten du lan. Arg: LOKE gimnasia.

Arg:Ama Guadalupeko taldearen bloga



Gurutze Gorriak gure gizar-
tean besteei laguntzeko jorra-
ten dituzten ekintzak
ezagutzera emateko helbu-
ruarekin Gurutze Gorriko
Astea antolatu du Lasarte-
Orian martxoaren 22a eta
28a bitartean.

Erakusketak, jarduerak ...
denetarik prestatu dute
beraien lana eta eragina ondo
erakusteko eta ezagutarazte-
ko. Andatza Plazan, leku
zabal eta sarbide erreza duen
lekuan egingo dira jarduera

guztiak, hau Udalaren kola-
borazioari esker.

Ura
Andatza plazan jorratuko diren
jardueraz gain, Manuel Lekuo-
na kultur etxean “Moviendo-
nos por el agua” eraskusketa
ikusgai edukiko dugu martxoa-
ren 22tik 26ra bitartean, biak
barne. Bertan uraren erabilpen
egokia izango da gai nagusia.
Arratsaldeko 17:00etatik
19:30era bitartean ikusteko
aukera izango da.

Erakusketa aldakorra
“Milenioko 8 helburuak” era-
kusketa egongo da ikusgai
astelehenean arratsaldeko
17:00etatik 19:30ak arte
Andatza plazan. Ordutegi eta
leku berdinean, asteazkenean
Giza-eskuhartze erakusketa
egongo da ikusgai. Ostiralean
ere, erakusketa egongo da
Andatzan, oraingoan ibilgailu
eta erreskate materiala eraku-
tsiko dute. Larunbatean, ibil-
gailuetaz gain, larrialdietarako
erabiltzen duten materiala

ezagutzeko aukera izango
dugu goizeko 10:00etatik
arratsaldeko 20:00ak arte.

Urarekin jolasean
Ura eta bere garrantzia guz-
tion jakinaren gainean dago.
Horretaz jabetzeko astearte
arratsaldean 17:00etatik
19:30ak bitartean molekula
honen inguruan jarduerak
antolatu dira.

Erreanimazioa lantzen 
Larrialdi momentu batean
lagundu ahal izateko erreani-
mazio kardio pulmonarra
nola egiten den erakusteko

tailerra prestatu dute. Andatza
plazan arratsaldeko 17:00eta-
tik 19:30era ostegunean.

Larrialdi simulakroa
Jarduera guzti hauei larrialdi
simulakro batekin emango
zaie amaiera. Igandean,
eguerdiko 12:00etan trafiko
istripu bateko erreskatea eta
bi biktimen ebakuazioa irudi-
katuko dute.

Aste osoan zehar,
11:00etatik 14:00etara eta
17:00etatik 19:00ak arte
Andantza plazan Gurutze
Gorriak informazio puntua
jarriko du.

albisteak
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Aberastasunaren banaketa
egokiagoa eskatu du LABek

Ekonomi krisiaren datuak eta
konponbidea bilatzeko hartu
beharreko neurriak jakinarazi
ditu LAB sindikatuak. Hauen
iritziz, ekonomia hazi den
garaian sortu den aberastasuna
esku gutxitan pilatzen joan da,
eta aldiz langileen lan baldin-
tzak kaxkarzen. Orain langileak
ari dira sufritzen krisiaren ondo-
rio ezberdinak eta aldaketa
sakonak eskatu ditu LABek:
"aberastasunaren banaketa ore-
katuagoan oinarrituta egongo
den eredu ekonomiko eta
soziala behar dugu".

Enplegu bulegoan jakinarazi
dizkiguten datuen arabera,
Lasarte-Orian otsailean 1.329
langabetu ziren, iazko otsai-
lean baino 235 langabetu
gehiago; 779 gizonezkoak, 650
emakumezkoak eta zerbitzuen
sektorean dira langabezia tasa
handienak, 803 guztira.

Hego Euskal Herrian, otsai-
lean, 180.913 langabetu ziren;
Gipuzkoan 41.463 (%11,79)
eta Buruntzaldean 4.086,
hauetatik 1.013 Industria Sek-
torean (%25) eta 2.243 Zerbi-
tzu Sektorean (%60). 

Datuetan ikusten denez,
langabezia etengabe gora doa,
krisialdiak enpleguan eragin
handia du eta langileak sufri-
tzen ditu bere ondorioak. Sor-
tzen diren lanpostuak, aldiz,
ezegonkorrak dira, (kontrata-
zioen ehuneko 8,75 da soilik
finkoa) eta baldintzak kaxka-
rrak: behin behinekotasuna,
azpikontratazioa,lan istripu
tasa altuak, langabetu gehia-
go...). Espediente kopurua izu-
garri handitu da testuinguru
honetan eta Administrazioek ia
guztiak onartu ditu. LAB sindi-
katuko ordezkarien ustez,

"Honek indar harremanak era-
bat patronalaren alde desore-
katu ditu”. 

LABen iritziz enpleguaren
egoera kezkagarria da: “arazoa
areagotu egin da krisialdiare-
kin. Kapitalismo eta patriarkatu
basatian oinarritzen den egun-
go eredu ekonomikoarekin lan-
gileak beti aterako gara
kaltetuak. Helburu bakarra
enpresen mozkinak pilatzea
da, langileen behar izanak
bigarren mailan geratzen dira". 

Betiko errezetak
Langabezia gelditu eta lanpos-
tuak defenditzearen aldeko
apustu egiten du sindikatuak:
"Krisialditik irteteko betiko erre-
zetak proposatzen dizkigute,
noski langilearen kontura. Gai-
nera, erreforma berrien meha-
txua mahai gainean dugu".
LABen ustez, presio sozialari
esker, eta hauteskundeak laster
datozelako, pentsioak murriz-
teko neurri horiek gelditu edota
atzeratu dira baina lan merka-
tua malgutzeaz hitz egiten ari

direla salatu du eta pentsioak
murriztearekin batera, lan-erre-
forma gogorra ere iragarri dute-
la krisitik atera ahal izateko:
soldatak are gehiago murriztu,
kaleratzeak merkatu; eta abar. 

Erreforma hauek helburu
bakarra daukate LABen iritziz:
"enpresen irabaziak langileen
kontura berreskuratzea eta
abantaila berriak ateratzea,
baita krisi garaian ere".

Langileen behar izanak kon-
tuan hartzeko sakoneko aldake-
ta eskatzen ditu LABek: sortzen
den aberastasunaren banaketan
dago gakoa eta krisia sortu
duen eredu ekonomiko eta
soziala aldatzeko lau ardatze-
tan oinarritutako plan integrala
proposatzen du. Batetik, sektore
Publiko indartsu baten apustua,
ekonomia jendartearen mese-
detan jarriz, bestetik lana bana-
tuz kalitatezko enplegua sortu,
hirugarrena, Babes soziala
indartzea eta azkenik, politika
ekonomiko eta sozialak bertan
eta "langileon parte hartzerekin"
erabaki daitezela. •

Lasarte-Orian 1.329 langabetu ziren otsailean, iaz baino 235 gehiago.

ELIZBARRUTIA

Arantzazura ibilaldia larunbatean
Donostiako elizbarrutiak larunbat honetan, martxoaren 27an,
Arantzazura ibilaldia antolatu du, Hitzarenak eta hitzekoak
lemapean.

Lasarte-Oriatik joan nahi dutenek, izena ematen behar dute,
gaur, bihar eta etzi parrokiko bulego zaharrean, apaiz etxean, arra-
tsaldeko 19:30etik 20:30era bitartean. 13 euro balio ditu irteerak. •

KIROLA

Santos Uribe dominik gabe bueltatu zen
Santos Uribe atleta beteranoak Martxako Espainiako Rutako
Txapelketan parte hartu zuen martxoaren 7an Ibizako Santa
Eularia des Riu herrixkan. 

10 kilometrotako lasterketan 75-80 urte bitartekoen kategorian
parte hartzaile bakarra zen, beraz, domina eskuratzeko proba
bukatu behar zuen. Tamalez, epaileek lasterketatik kanpo utzi
zuten pausoaren mugimendua ez zuelako era egokian egiten.

Hala ere, Santos Uribek ez da kikiltzen eta aurten izango
diren Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketetan parte hartzeko
asmoa azaldu du. •

Buruntz-Azpiren ehiza txikiko txapelketa 
Buruntz-Azpi elkarteak ehiza txikia zakurrarekin txapelketa
soziala antolatu du Buruntza mendiko magalean, larunbatean,
martxoaren 27an, 9:00etatik 13:00etara.

Antolatzaileek jakin arazi dutenez, parte-hartzaileak 8:30ean
Azkorteko ermita inguruan egon behar dira eta epailerik gabe,
izan ere, elkartea bera arduratuko da epaileetaz. Era berean,
txapelketaren ostean, 14:30ean bazkaria antolatu da elkartean.

Txapelketan parte hartzeko, lizentzia eguneratua izan behar
dute ehiztariek eta izena eman behar dute elkartean, martxoa-
ren 24a baino lehen. Izena ematerakoan 35 euro ordaindu
beharko dituzte parte-hartzaileek.

GAITZESPENA

Hainbat herritar bildu ziren Udalean
Ustezko ETAko kideek lehengo asteartean, martxoaren 16an,
Dammarie-lès-Lys-en eragindako polizia frantsesaren erailketa
gaitzesteko hainbat herritar bildu ziren Lasarte-Oriako Udalaren
aurrean, horien artean Jesus Zaballos alkatea eta Udal ordezka-
riak aurkitzen ziren.•

❚ Lasarte-Orian otsailean 1.329 langabetu ziren
❚ Sakoneko aldaketak eskatzen ditu sindikatuak

Gurutze Gorriko Astea ekintzez josita
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Gaztelekuaren eta Frontoiko bigarren
fasearen proiektuak aurrera doaz

Tokiko Enplegu eta Egon-
kortasunerako Estatu
Funtsera aurkeztutako

proiektuen aurkezpena egin
zuen ostegunean Jesus Zaba-
llos alkateak.

Urte honetan, Estatuak
lagundutako bi proiektu egin-
go dira Lasarte-Orian, Gazte-
lekua eta Frontoi eta
padeleko bigarren fasea.

Egun bi lanetako baldin-
tza-orriak prestatzen ari dire-
la jakinarazi zuen alkateak,
lehen bait lehen lanen eslei-
pena egin eta lan horiekin
hasteko.

Izan ere, Estatuko lagun-
tza hauen baldintzetako bat
urte bukaerarako lanak buka-
tuak egotea da eta alkateak
aurreratu zuenez, “hauek
lehenenago egongo dira
bukatuak.”

Gaztelekua
Gaztelekuko proiektuak
1.238.276,01 euroko aurre-
kontua du.

“Jaizkibel plaza eta Adarra
kalea erabat itxuraldatuko
duen eraikuntza da,” adierazi
zuen alkateak.

Izan ere, Gaztelekuko
eraikuntza modernoa izango
da, beirazko bi fatxada izan-
go ditu, Jaizkibel plaza eta
Adarra kaletik sarrera izango
du eta led argiak “kolorez
aldatzen direnak, egun seina-

latuak edo ospatzeko, esate
baterako IHESAren eguna
bada gorria, etab.” 

Bi solairutako 800 metro-
ko eraikuntza izango da, bata
Jaizkibel plazaren mailan eta
bestea lurperatua. 

Bigarren solairu horrek
argi naturala izango duela
azpimarratu zuen Jesus Zaba-
llosek, “lehenengo solairuko
eremu batzuk gorde dira
horretarako. Horietan leihoak
edo kainaberako dekoratuak
egongo dira.”

Era berean, eremuak ongi
banatuak ditu, ”ekintza bakoi-
tzerako eremu bat finkatu
dugu. Era honetara, herrita-
rrak nahi duten lekura joan
daitezke besteei ezertan era-
gotzi gabe,” azaldu zuen.

Solairuak
Gaztelekuko lehenengo solai-
ruan, pasilo bat egongo da
“erakusketak egiteko erabili
daitekeena”, Gazteen infor-
mazio bulegoa, KZgunea,
gazteak egoteko eremua
“playstation eta sofa eremua”,
bilera gelak eta gazte elkar-
teentzako txokoa egongo
dira.

Azken honetan, “gazte
elkarteek bere postontziak
izango dituzte eta gelak bile-
rak egiteko,” azaldu du alak-
teak.

Bigaren solairuan, berriz,

ekitaldi eta tailerren eremua
izango da. 

Bilera gelak daude, “hor-
mak mugitu ahalko dira eta
altzariak ere bai, erabileraren
arabera moldatzeko,” azaldu
zuen.

Bestetik, solairu horretan,
ikastaroetarako psikomotrizi-
tate gela, aldagelak, herriko
taldeentzat entsegu gelak eta
auditorioa edo balioanitzeko
gela daude.

“Entsegu geletara Parape-

toko taldeak ekarriko ditugu
eta bertan instrumentuak
uzteko aukera izango dute
biltegiei esker,” aipatu zuen
eta auditorioari dagokionez, “
Xpressionek kultur etxeko
kafetegian egiten dituen eki-
taldiak hona ekarri ahalko
ditugu.”

Gaztelekuko lanek 6 hila-
bete iraungo dute eta
“hurrengo urtean martxan
egotea espero dugu”, aurrera-
tu zuen alkateak.

Frontoiko eremua
Bigarren proiektua, Loidi-
Barreneko frontoiko eta pade-
leko pistako bigarren fasea
da.

Padel pista eta honetarako
azpiegiturak jarri, frontoiko
frontisa eta argiteria eta fron-
toi atzean kokatuko den roko-
dromoa daude proiektu
honen baitan.

Lanak 654.576,88 euroko
aurrekontua du eta hiru hila-
beteetan egingo dira.•

Jesus Zaballos alkateak Gaztelekuaren eraikina nolakoa izango den azaldu zuen.

Ostegunean, martxoaren
25ean, Plazaola landa-parkea
guztion artean definitzeko
bigarren bilera egingo da,
Manuel Lekuona Kultur
etxean.

Ekimen hau Gipuzkoako
Foru Aldundiak, Eudelekin
elkarlanean, herritarren parte-
hartzea bultzatzeko sustatzen
duen Kudeatuz programaren
baitan kokatzen da.

Bigarren saio honetan,
aurreko bileran egindako pro-
posamenak aztertuko dira. 

Horretarako eta proiektuak
sortzen dituen zalantzak argi-
tzeko, batez ere, gai teknikoei
dagozkienak, bertan izango
dira Lasarte-Oriako Udaleko
zenbait teknikari eta ardura-
dun politikoak.

Web gunea
Lehenengo bilerara edo saio
ezberdinetara joan ezin dire-

nentzako Udalaren webgu-
nean, www.lasarte-oria.org,
programa eta proiektuaren
berria ematen den atal bat
dago, Parte hartzen izenekoa.

Gune honetan, besteak
beste, parte hartze prozesua-
ren berri ematen da, deialdiak
eta bileretan egingo den
lanen azalpenak edo Plazao-
lako landa-parkearen planoa
ikusi daiteke. 

Era berean, herritarrek
haien proposamenak egiteko
aukera dute web gunean eta,
era horretara, prozesuan parte
hartzekoa.

Lehenengo saioaren ira-
kurketa
Irakurketa positiboa egin du
Lasarte-Oriako Udalak,
“berrogeita hamar herritar
baino gehiago agertu baitzi-
ren. Lehen saio horretatik,
herritarrek egindako hainbat

ekarpen eta iradokizun atera
dira,” besteak beste, bidego-
rri bat egitea, atseden-eremu
komundun bat egitea,
zuhaitz natura errespetatzea
eta horren zabalkundea egi-
tea edo oroimen historikoa
sustatzea.

Tamalez, lur jabeek
proiektua eta desjabetzea kri-
tikatu eta “kritikatzearen dina-
mika horrek oztopatu egin
zuen herritar askoren ekarpe-
nen arintasuna; izan ere,
haietako batzuek nahiago
izan zuten beren ideiak eta

iradokizunak ez esan, urte
askoan lur-sail horien parte
handi baten erabilera pribati-
boa egin dutenen interesen
kaltetan ez joatearren.” 

Era berean, herritarren mes-
fidantza agertu zen egon zite-
keen proiektu bati buruz ere.•

Plazaolako landa-parkeko
zehaztasunak hurrengo bileran

Berrogeita hamar herritar baino gehiago bildu ziren Plazaolako landa-parkeko programako lehen bileran.



Zubietan eraiki nahi
duten Erraustegiaren
aurka dauden platafor-

mek antolaturik, bertso konpos-
ta egingo dute ostiral gauean
Lasarte-Oriako Kultur Etxean:
22:00etan hasita, Andoni Ota-
mendi lasarteoriatarrarekin
batera, Beñat Gaztelumendi,
Alaia Martin, Iñaki Zelaia, Josu
Oiartzabal eta Iñaki Gurrutxa-
gak kantatuko dute.

Bertsolari denak dira ingu-
ruko herrietakoak, erraustegia-
ren eragina sentituko dutenak,
gainera Euskal Herriko azken
txapelketan ondo aritu dire-
nak, sarrera doan da eta beraz
antolatzaileek Kultur Etxea
betetzea espero dute. 

Errausketaren aurkako
Gipuzkoako plataformen
koordinadorak antolatu du
bertso saioa aldarrikapen honi
bultzadatxo bat emateko. Atez
ateko zabor bilketa Gipuzkoa
osora hedatzea da plataforma
hauen helburua, eta hori isla-
datu dute saiorako prestatu

duten kartelean. Gipuzkoako
mapan jada bilketa sistema
alternatiboa martxan jarriko
duten Usurbil, Hernani eta
Oiartzun agertzen dira. Ia
hutsik dago beraz momentuz
mapa baina Atez Ateko siste-
ma  beste herrietara zabaltzen
doan heinean beteko da.

Aukera eta denbora
Lasarte Oria Bizirik taldeko
antolatzaileek adierazi dutenez,
atez atekoaren gaiari oihartzu-
na ematea da helburua: "Badi-
rudi dena egina dagoela,
erraustegia jarriko digutela,
baina ez da horrela. Oraindik
gauzak egin daitezke eta den-
bora dago egiteko. Horren adi-
bidea da Usurbilen atez ateko
bilketa martxan jarri dutela,
hain zuzen, jada urtea bete
duen alternatiba. Aukera eta
denbora badago, baina erraus-
tegia gero eta gertuago daukagu
eta ezin gara lo egon". 

Udara bitartean oraindik
zehaztu gabeko hainbat eki-

men burutzeko asmoa dute eta
hasteko, asteburu honetan,
Atez ateko hondakin bilketari
buruzko Nazioarteko Jardunal-
dia burutuko da: hitzaldiak
antolatu dituzte San Markose-
ko Mankomunitatearekin bate-
ra, Hernani, Usurbil, Oiartzun
eta Urnietan atez ateko zabor
bilketari buruz eta igandean
Usurbilen, Atez Atekoak lehen

urtea betetzen duela eta, festa-
txo bat. Egitarau honen
barruan kokatzen da Lasarte-
Oriako bertso saioa ere. 

Ostiralean 19:30ean lau
herrietan burutuko diren hitzal-
dietan, Italia eta Kataluniatik
etorritako Assumpta Boba,
Roberto Cavallo, Rossano Erco-
lini, Ignasi Puig eta Josep Maria
Tost-ek hartuko dute parte. 

Lasarte-Oria Bizirik taldeko
ordezkariak asteburuan egingo
diren ekimenetan parte hartze-
ko deia luzatzearekin batera
zera adierazi digu, oraindik
alternatibak abian jartzeko
aukera dagoela, "baina denok
kontzientziatu behar dugu,
azken finean zaborra guztion
arazoa da, eta denoi dagokigu
zerbait egitea". •
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“Bertso Konposta”ostiralean

Ostiralean atez ateko bilketari buruzko hitzaldiak dira Hernani, Oiartzun, Urnieta eta Usurbilen. Lasarte-Orian bertso saioa.

Sei bertsolari, Kultur Etxean, gaueko 22:00etan,
Erraustegiaren Aurkako Jaialdian

Eta hala bazan edo ez bazan...- Lehengo asteazkenean, ipuin
kontalarien txokoari amaiera eman zitzaion. Manuel Lekuona
kultur etxeko haurren liburutegian egiten den ekimena urrian hasi
zen eta haurrek hamaika abentura bizitzeko aukera izan dute
Pello Añorgak eta Koruko Zurutuzak kontatuta eta irakurritako
ipuinei esker. Azken saioan, Koruko Zurutuzak sorginkeriarekin
zer ikusia zuten ipuin desberdinak irakurri zizkien haurrei. •

Haurren
etorkizuneko

arazoak aztergai
Zazpi urte arteko haurren
gurasoei eta hezitzaileei
zuzenduriko hitzaldi zikloari
hasiera eman zitzaion lehengo
asteazkenean.

Lasarte-Oriako Udalaren
Sanitate, Kontsumoko, Merka-
taritzako eta Ingurumeneko
Saileko lehendakariak, Marisa
Zubirik ongi etorria eman eta
jarraian, Pilar Seminariok Nola
aurre hartu gure seme-alabekin
etorkizunean izan ditzakegun
arazoei hitzaldia eskaini zuen. 

Honetan, haurraren etapak
eta sortzen diren arazoak
aztertu ziren, hala nola, komu-
nikazio arazoak. •
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Itxaso MORENO

Txipiroi, onddo, urdaiaz-
piko, pikillo piper, erre-
molatxa eta askotariko

saltxitxak eskaintzen dizkigu-
te Larrañaga Harategian. Bere
txistorra ere Euskal Herri mai-
lan saritua izan da.

Elaborazioan ezarri dute
arreta. Produktu ezberdinak
landu eta eskaintzen dizkigu-
te. Elaborazio zorrotza egiten
dute eta hori ezaguna da. 

Horregatik, Vizmalo, Bur-
gosen dagoen Wagyu abere
biltegiko jabea den Patxi Gar-
mendia bergaratarra "gurega-
na etorri zen Wagyu-ko
txistorrak eta saltxitxak egite-
ko proposamenarekin, etorki-
zunean beste merkatuetan
saltzeko" adierazi ziguten
harategitik.

Wagyu idiaren berri izan,
nola hezi eta zein haragi mota
zen aztertu "eta probatu egin
genuen, gustatu zitzaigun eta
salgai jartzea erabaki genuen". 

Lasaitasunean hazita
Egunean ardo litro bat edan.
Lasaitasunez bazkatu eta adin

bera dutenen artean larrera
ateratzen dira. Espazio handi
batean Wagyu gutxi bizi dira
elkarrekin, helburua zehatza
izanik, estresik gabe haztea. 

Japonian garagardoa eta
masajeak jasotzen dituztela
dio kondairak, "baina hori ez
dakigu egia den ala ez, arraza
honek daukan ona genetika
da, haragiak barneratuak
dituen koipeak" aipatzen dute
Larrañagatarrek.

Wagyuak ez dira handiak,
"oso itsusiak eta ipurdirik
gabekoak dira gainera" diote. 

Mantsoak dira, estresarik
gabe bizi direnez "zuregana
hurbiltzen dira jolastera, min-
gaina ere ateratzen dizutela".
Normalean behiak zu hurbil-
du bezain laster alde egiten
du, "honek kontrakoa egiten
du, gizakiek ez diete beldu-
rrik ematen".

Haragi honen onurak
Koipe asegabeak ditu Wagyu-
aren haragiak eta hori hona da
gure gorputzarentzat. "Urdaiaz-
piko Iberikoaren koipearen
antzera jokatzen du. Koipe
monoinsaturatuak dira eta zir-

kulazio eta minbizi gaixotasu-
nak saihesten ditu" dio Larraña-
gak, "eta guzti hau aztertuta
dago" gaineratzen du. 

Informazio gehiago esku-
ratu nahi duenak www.nues-
trobuey.com helbidean
aurkituko du, Wagyu-ren
ezaugarriak eta bere alde

onuragarrien azalpenak. 

Eta bestearekin zer?
Idi honen xerrak, txuleta eta
saiheskia bakarrik saldu ohi
dira. Gainerako haragiarekin
zerbait egin beharra zegoen,
hortik etorri zen txistorra egi-
teko ideia, eta baita Larrañaga

Harategira hurbiltzeko deia. 
Musulmanek ez dute txerri-

kirik jaten, eta abere-biltegiko-
ek badakite. Baina idia aldiz
jan dezakete, eta bertan mer-
katua aurkitzea dute helburu. 

Gero eta etorkin gehiago
dago, eta beraientzat ere lan
egin beharra dago. "Ekarri
ziguten haragiarekin saltxi-
txak eta txistorrak egin geni-
tuen, probatu eta gustatu
zitzaien" gaineratzen dute.

Orain, pixkanaka proba-
tzen ari dinerei “gustatzea
baino ez dugu espero, eta
denbora laburrean beste mer-
katuetan ere gure produktua
ikustea.”

Garestia ala merkea da?
Badira haragi hau Japonian
dastatu eta gero, Larrañaga
Harategira hurbildu direnak
errepikatzeko asmoz. 

Bertaratu direnak aldaketa
“txiki batekin” egin dute topo,
prezioa.

Orain dela gutxi, gasteiztar
bat hurbildu zitzaien Wagyu
haragia erosteko asmoarekin
eta hemengo prezioa ikusita
harriturik geratu zen. "Japo-
nian egona zen eta xerra
batengatik 30.000 pezeta
ordaindu zituen, bertan kiloa
600 eurotara baitago; hemen
aldiz, saiheskia 35 eurotan,
xerra 38 eurotan eta txuleta
90 eurotan saltzen dugu"
azaldu digute harakinek.

Garestia iruditu arren,
badirudi merezi duela proba-
tzeak. Asko leku urrunetatik
badatoz eta bidaia luzeak egi-
ten badituzte Wagyu haragi
hau probatu eta erosteko,
aitzakiarik ez dago Lasarte-
Orian bizi direnentzat. •

Wagyu xerrak,
saiheskia eta
txuletak salgai
Larrañaga
Harategian
❚ Japoniar idiaren haragi
berezia da, osasuntsua eta
goxoa ❚ Japoniako behia
esan nahi Wagyu hitzak

Wagyu idiaren xerrak, saiheskia eta txuletak erosteko aukera dago Kale Nagusiko Larrañaga Harategian.

Behi itsusia eta
ipurdi gabekoa
dugu Wagyu
idia, baina ber-
tatik ateratzen
den haragia
goxoa eta 
osasuntsua da

Gasteiztik,
Bilbotik,
Irundik edo
Donostiatik
dator jendea
haragi hau 
dastatzera
eta erostera 

Koipe infiltrazio handia dauka, koipe asegabeak gainera, eta hori ona da gorputzarentzat. Iruditan saiheski ederra, kiloa 35 euro inguru balio du.



Egunero
Erakusketa
ALVARO LEDESMAren Espektroak
izeneko margoen erakusketa.
Errenteriako artista honek
2007an egindako lanak dira.
Jalgi kafe-antzokian, egun
osoan zehar.

Erakusketa
MOVIÉNDONOS POR EL AGUA

erakusketa ikusgai. Manuel
Lekuona kulturetxean,
17:00etan, martxoaren 22tik
26ra bitartean.

Asteartea 23
Bideo emanaldia
TO SHOOT ELEPHANT bideoa
eskainiko dute Xirimiri Elkar-
tean 19:15ean.

Osteguna, 25
Mahaingurua
KUDEATUZ egitasmoaren ingu-
ruko mahaingurua. Manuel
Lekuona kulturetxean,
18:30ean.

Ostirala, 26
Bertso-saioa
LASARTE-ORIA BIZIRIK! taldeak
bertso-saioa antolatu du
erraustegiaren aurkako jaial-
dian. Manuel Lekuona kultu-
retxean, 22:00etan.

Jam sesioa
THE BILLIE JEANS taldea izango
da gonbidatu berezia jam
sesioan. Talde donostiar
honek, funk eta soul jorratzen
ditu. Jalgi kafe-antzokian,
23:00etatik aurrera.

Iruzurren abisua
Lasarte-Oriako Udaleko alka-
tetzak jakin duenez, engai-
nuaren bidez egindako
lapurreta bat izan da udale-
rrian. Diputazioko teknikariak
direla esanez, bi pertsona
sartu dira Lasarte-Oriako
etxebizitza batean jabeen bai-
menarekin, eta momentu hori
aprobetxatu dute lapurtzeko.
Hori dela eta, antzeko egoe-
rak aurreikusteko eta saiheste-
ko, alkatetza honek arreta
eskatzen die herritarrei.

Halaber, Lasarte-Orian
Haitirekin maratoi solidario
batean laguntzeko aitzakiare-
kin, diru kopuru bat eskatzen
ari zaie komertzio eta taber-
nei. Udaleko Erregistroan
kirol proba hau burutzeko
instantzia bat aurkeztu badute
ere, datu faltsuekin egin da
eskaera, eta beraz, ez dago
horrelako maratoi solidariorik
aurreikusita.

Ikurrinak balkoietan
Aberri egunean
Lasarte-Oriako Bai Euskal
Herriari taldeak deialdia egin
nahi du apirilak 4ean, Aberri
eguna dela eta, herriko bal-
koietan ikurrina jartzeko. Iku-
rrinak salgai daude, 6 euroren
truke, Bai Euskalherriari-ren
web orrialdean. www.baieus-
kalherriari.org. Nazioa gara,
estatua behar dugu!

Hirigintzako departamen-
tua Ganbo kalean
Lasarte-Oriako udalak gogora
arazi nahi du Obrak eta Hiri-
gintza sailaren zerbitzua
publikoarentzat irekita dagoe-
la Ganbo Kaleko 1. zenba-
kian. Kokaleku berri honetan
joan den otsailaren 22tik
daude, behin-behinean, harik
eta “Udaletxea eraberritzeko
eta handitzeko” obrak amai-
tzen diren arte.

Aste Santuko Txokoak
Ttakuneko Aisia Sailak jakina-
razi nahi du irekita duela Aste

Santuko Txokotako matrikula
egiteko epea. Txokotan 2001
eta 2007 urte bitartean jaiota-
koek hartu dezakete parte eta
izena emateko azken eguna
martxoaren 24a da.

Informazio gehiago duzue
Ttakuneko bulegoan (Geltoki
kalea 4, 943 371448) edo
www.ttakun.com web atarian.

60ko kinto afaria
Dana Ona jatetxean ospatuko
da maiatzaren 29an 60ko kin-
toen afaria. Izena emateko
azken eguna maiatzaren 5ean
izango da. Pertsona bakoitzak
50 euro ordaindu beharko
ditu eta diru hori Kutxako
2101 0048 20 0012568275
kontuan sartu behar da. Infor-
mazio gehiagorako interesa-
tuek 943 370980 telefonora
deitu (Maria Luisa).

Udaltzainek jasotakoak
Udaltzainen bulegoak herriko
bizilagunei jakinarazten die
ondoko gauza hauek dauzka-
tela jasota, argazki kamara,
urrezko eskumuturrekoa,
diru-zorroa, urrezko katea,
zilarrezko zintzilikarioa,
Nokia markako mugikorra,
Festina markako eskumuturre-
ko erlojua, Suzuki markako
motozikleta kaskoa, zilarrez-
ko belarritakoak, betaurreko
graduatuak eta betaurreko
gradualuak bere estutxean.

Hauen jabeak direla
egiaztatzen duten herritarrek,
hilabeteko epean jaso behar
dituzte. Horrela izan ezean,
legeak ezarritako norakoa
emango diete.

Horietakoren bat ikuska-
tzeko interesaturik dauden
pertsona guztiei arren eska-
tzen zaie Udaltzainen Bule-
gora hurbil daitezela,
09:00etatik 13:00etara.

agenda

Oharrak
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FROZEN RIVER filma eskainiko du Okendo Zinema Taldeak.
Film honetan Kanadan legez kanpo dauden etorkinak Esta-
tu Batuetara eramaten dituzten bi emakumeen istorioa kon-
tatzen da. Ray Eddyren senarrak ihes egin du etxetxoa
erosteko aurreztuta zuten diruarekin. Rayk dirua lortu
behar du eta prest dago izoztuta dagoen Sain Lawrence
ibaia autoz gurutzatzeko...

OSTEGUNA, HILAREN 25EAN

KULTURETXEAN 21:30EAN

SARRERA 4,15 EURO

Izoztutako ibaian barrena

Oharrak jartzeko:
Geltoki kalea 4
Tel.: 943 366858
txintxarri@txintxarri.info

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  mezua txintxarri@txintxarri.info helbidera
bidaliaz edo  bulegora ekarriaz (Geltoki kalea 4).

Dagokionari

Feminista naiz

Feminismoa eta matxismoa
biak intolerantzia muturrak
direla esaten dutenentzat.
(Txintxarri 847.zk. 2010-
03-12)

Definizioak:
Matxismoa: emakumeen

kontrako jarrera eta praktika
sexista ofentsibo eta irainga-
rrien multzoa da. Gizartean,
hau da, familian, eskolan,
komunikabideetan, oso erro-
tuta dagoen praktika politikoa
da. Matxismoa emakumeen
dominazioa sustatzen duen
jarrera eta pentsamendua da.

Gizonezkoak emakumez-
koak baino gizarte-maila
altuagoan jartzen dituen
pentsamendu sistema eta
praktika da, non, emaku-
mezkoa gizonezkoen beha-
rrak eta desioak asetzeko
besterik ez dagoen.

Feminismoa emakumeen
esperientzian oinarritutako
eta iraganeko eta gaur egun-
go erlazio sozialak kritika-
tzen dituen teoria sozial eta
praktika politikoen multzoa
da. Gehienbat, feminismoak
gizonen eta emakumeen
arteko eskubideen ezberdin-

tasuna kritikatzen du eta
emakumeen eskubideen sus-
tapena aldarrikatzen du. Teo-
ria feministek sexuaren,
sexualitatearen eta botere
sozial, politiko eta ekonomi-
koaren arteko erlazioa zalan-
tzan jartzen du.

Feminismoaren azpi-tal-
deetako batzuk honakoak
dira: feminismo kulturala,
feminismo erradikala, ekofe-
minismoa, feminismo libera-
la, ezberdintasunaren
feminismoa, feminismo mar-
xista, feminismo separatista,
feminismo filosofikoa, femi-
nismo islamikoa, feminismo
kristaua… feminismoa mugi-
mendu plurala da.

Matxismoak jipoitu egiten
gaitu, bortxatu egiten gaitu,
akabatu egiten gaitu, mespre-
txatu egiten gaitu, iraindu
egiten gaitu. Matxismoak
"matxo" jarrerak praktikatzen
ez dituzten beste gizonak ere
jipoitu, mespretxatu eta aka-
batzen ditu. Matxistek jen-
dartearen erdia baino
gehiagoren gainetik daudela
uste dute eta hauek  zapal-
tzen saiatzen dira.

"Matxismoak hil, txirotu
eta txotxolotu egiten du,
hurrenkera horretan" (Amalia
Valcárcel)

Feminismoaren borrokari
esker emakumezkook: boz-
katu dezakegu, hautagai izan
gaitezke, salatu dezakegu
jipoia eta bortxaketa, diru-
kontuetan burujabe izan gai-
tezke -aitaren eta senarraren
baimenik gabe-, senarraren-
gandik banadu gaitezke,
ezkongabe bizi gaitezke,
unibertsitatera joan gaitezke,
galtzak erabil ditzakegu...
hitz laburrean,burujabe izan
gaitezke.

Arrazakeria eta arrazake-
riaren kontra egiten dutenek
biak intolerantzia muturrak
direla esaten ez degun beze-
la, feminismoa matxismoa-
ren kontrako muturra dela
baieztatzea ez da ignoran-
tzia politiko, sozial eta histo-
riakoaren erakusle soilik,
estatu eta hedabideen egitu-
razko matxismoaren eredu
ere.

Emakumeok asko zor
diogu feminismoari eta asko
dago oraindik egiteke. Berdin-
tasunaren alde dagoen edo-
nor feminista da, feminista ez
den edonor berdintasunaren
kontra eta emakumeen men-
derapenaren alde legoke.

Gora borroka feminista!!!

Beatriz Egizabal

Eskutitzak

Astojana eta sagardoa txotxean
Xirimirin
Martxoaren 27an Xirimiri Elkartean asto-
jana eta sagardoa txotxean antolatu dute
nahi duen ororentzat.
Afaria 21:00etan hasiko da eta 18 euro
balio du. Animatu zaitezte!
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Itxaso MORENO

Joxean Beldarrainek urte
hasieran, maila berria
jokalariei ezagutarazi eta

horretan mantentzea helburu
bazituen ere, aurreikuspen
guztiak alde batera utzi eta
momentu honetan Ohorezko
Mailarako txartela lortzea du
buruan.

Gorka Belartietaren lagun-
tzarekin, Joxean Beldarrainek
lan bikaina egin du eta lan
gogorra burutzen ari dira Erre-
gionaleko mutilekin. Ondo-
rioz, herrian zirrara piztu, eta
orain gazte ugari dira Micheli-
nera hurbiltzen direnak Osta-
darren denboraldi paregabeaz
gozatzera.

Talde indartsua aurtengoa,
nola ikusten duzu?
Hasieran ezarritako asmoak
betetzen ari dira, gogor eta
sendo hasi, eta berdintsu
amaitu.

Oso talde gaztea da. Nor-
malean, ekipo gazte batekin
hasierak kaskarrak izaten dira,
gainera kategoria ezezagun
batean hasteak... 

Beldurra genuen arren,
hasieratik uxatu ziren zalan-
tzak eta indartsu hasi ginen,

oso ondo, askotan gehiegi ere
iruditu zait.

Hasieratik lehenengo pos-
tuarekin egin ginen eta bost
hilabetetan hor mantendu
gara.

Zoritxarrez pasa den aste-
buruan galdu, eta bigarren
gaude orain. Baina taldea oso
ondo dago. Guztiak etortzen
dira entrenatzera egunero,
giro ikaragarria dago eta hori
oso garrantzitsua da.

Urteko sorpresa izan zarete,
non dago gakoa?
Bi orduko saioak egiten ditu-
gu eta normalean gainerako
taldeak ordu eta erdi, ordu eta
laurden egiten dute. 

Gainera, astean hirutan
entrenatzen dugu eta gehiene-
tan gazte guztiak etortzen
dira. Ohikoa da maila haue-
tan askok huts egitea eta
gurean horrela ez denez, fisi-
koki oso ondo prestatuak
gaude.

Gainera gure gazteak ilu-
sioarekin daude. Zortzi parti-
du geratzen zaizkigu, hor
gaude, eta eurek badakite. 

Liga amaitu arte postu
gorenetan egongo gara eta
horrek aurrera jarraitu, lehe-
nengo postuan amaitu eta

Ohorezko Mailara igoera
eskuratzeko gogoak pizten
dizkie.

Denboraldi hasierako fitxake-
tak nola ikusi dituzu?
Hernanin aritzen ziren hiru
jokalari fitxatu genituen. Oso
ondo dabiltza, eta oso gustu-
ra. Gure herrian jokalari asko
dira kanpoan aritzen direnak,
baina aukera baldin badago
ekarriko ditugu. 

Niretzako ere lehenengo
urtea da hau, eta nire gogo
berdinak somatu dizkiet talde-
kide guztiei.

Denboraldi hasieran eza-
rritako helburuak gainditu eta
orain, pentsa ezin genezakeen
igoera eskuratzekotan gaude. 

Norbaitek lekua kendu
nahi badigu, gu baino korrika
gehiago egin beharko du, eta
guk asko egiten dugu, ez
ahaztu.

Zortzi partidu liga amaitzeko,
zer espero duzue?
Talde guztiak berdin samarrak

gara. Badaude 2-3 talde biz-
pahiru jokalari oso onak
dituztenak, guk ez dugu
horrelakorik.

Gure taldeko 15-17 gaztek
itxura berdina dute, baina
maila onekoak. Beraz, azken
finean talde gehienak pareka-
tuak gaude eta geratzen zaiz-
kigun partidu hauetan lehia
nabaria izango da. 

Batzuk igotzeko puntuak
behar dituztelako gogor saia-
tuko dira, eta besteak aldiz,
kategoria salbatzeko puntuak
lortzen saiatuko dira.

Beti Ona eta Roteta dira zue-
kin lehia zuzenean dauden
taldeak, nola ikusten dituzu?
Beti Ona talde bezala hobeto
ikusten dut eta Roteta indibi-
dualki.

Urtero lehenengo postue-
tan ibiltzen dira, baina gero
ez dira igotzen. 

Aurten berdina gertatzea
espero dut eta horrela maila
igoera Ostadarrentzat izan
dadila.

Jubenilek ere denboraldi ede-
rra egin dute, nola ikusten
duzu herriko harrobia? 
Herri guztietan antzekoa da,
beti ere, biztanleriaren arabe-
ra zabalagoa izan daiteke. 

Niretzako gauzak hasiera-
tik, azpitik ondo egin behar
dira harrobi ona ateratzeko
eta Ostadar azkeneko urtee-
tan oso ondo dabil. 

Gero eta talde gehiago ditu
Ostadarrek, baita kategoria
ezberdinetan jokatzen dute-
nak, eta horrek herriko kirola-
rientzat onuragarria da, ez
dutelako herritik kanpo joan
behar. Koadrila herrian dute
eta denak elkarrekin jolasteko
aukera badute, hobe. Guk hori
lortu nahi dugu eta ustez, bide
onetik goaz.

Gutxi geratzen da liga amai-
tzeko, nola daude jokalariak?
Oso indartsu ikusten ditut.
Dugun giro politak ere asko
laguntzen du. Ilusioz beteta
daude, are eta gehiago egin
duten lana bere fruituak eman
ditzakeela ikusita. 

Egungo gazteak gauza
asko dituzte egiteko, baina
gure gazteek astean hirutan
entrenamendutara eta gero
partidura etortzeko ahalegina
egiten dute. Oso inplikatuak
daude. Baina halaber, harri-
tuak herrian sortu den giroare-
kin, umeak gure partiduak
ikustera datoz, zelaian musika
eta banderak egoten dira...

Presioa eta tentsioa ere
nabaritzen dute, inoiz ez
delako Ohorezko Mailara igo-
tzeko aukera hau eman. 

Baina Gorka eta nik zelai-
ra ateratzen direnean lagun-
tzen diegu, presioa albo
batera utzi eta dakiten
moduan jokatu dezaten.•

“Urte hasierako
helburu guztiak
gainditu ditugu”
Denboraldiari ederra egiten ari da Ostadar K.F.-ko
Erregional Gorena. Iaz bigarren erregionalean jokatu
eta igoera lortu zuen. Aurten, denboraldi hasieratik
lehenengo postua eskuratu eta badirudi kosta egingo
zaiela beste taldeei postu horretatik alboratzea. Gogor
jardun dira maila honetan eta orain Ohorezko Mailara
igotzeko ateak gero eta gertuago ditu Joxean
Beldarrainen taldeak.

Gorka Belartietaren laguntzarekin, Joxean Beldarrain entrenatzaileak herriko taldea Ohorezko mailara eraman dezakete

Ostadar K.F.-ko Erregional Gorenetik Ohorezko mailara igo daiteken taldea. Denboraldi hasieran ametsa baino ez zena, egia bihurtzeko zorian dago.

Joxean Beldarrain/ Ostadar K.F.-ko Erregional Goreneko entrenatzailea


