
Lasarte-Orian bizi den Carlos
Rosat flauta joleak parte hartu
zuen ostiralean Danok kidek VI.
Musika Topaketaren barruan
antolatutako kontzertuan. Brigi-
tarren komentuan hasteko
Eduardo Berenzano gitarrajo-
learekin Carulli-ren Serenata
eskaini zuen eta gero Pascal
Arnaud biolajolearekin hiruko-
tea osatuz, Molinoren Hiruko-
tea Re Nagusian. Bi musikari
italiar hauek Parisen bizi ziren
eta ez ziren ondo konpontzen.
Atsedenaldiaren ondoren,
Matiegka musikagilearen Noc-
turno Op. 21. jo zuten hiruek.

Flauta, biola
eta gitarra
hirukotea
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Azaroaren 25ean
egingo da genero
indarkeriaren
aurkako eguna 
ALBISTEA /4

Lasarte taberna
berria zabalik da
larunbatetik
aurrera 
KULTURA /6

Verdini taldeko
dantzariek
ikuskizun ederra
eskaini zuten
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Brigitarren komentua bete egin zen Rosat, Berenzano eta Arnaud ikusteko eta gozatu egin zuten hirukotearen lanarekin. •

Irrien lagunak
Klub berria,

aurkeztu dute

Irrien Lagunak Kluba aur-
keztu zuten ostegunean,
Katxiporreta pailazo tal-
deak, Berria egunkariak eta
Elkar argitaletxeak. Euskara
eta irria oinarri hartuta, “0
eta 100” urte arteko hau-
rrak bilduko dituen klubak
ikuspegi hezitzailea izango
du. Irria aldizkaria, irrien
lagunak.com webgunea
eta Pirritx, Porrotx eta Mari
Mototsen lagun berriak ere
aurkeztu zituzten.  /4

Einstein handia kultur etxean
Zientzialariaren esperimentuekin gozatu zuten larunbateko antzezlanean

Einstein zientzia gizon fama-
tua ezagutzeko aukera izan
zuten larunbat arratsaldean
Kultur Etxean bildu ziren haur
eta gurasoek. Ados Teatroak
prestatu duen azken lanean
gizon jakintsu eta pertsonai
berezi honen bizitza eta nor-
tasuna erakusten dira. 

Eistein despistatu, atsegin
eta ero xamarraren bizipen
eta istorioekin ederki gozatu
zuten antzerkia ikustera joan
zirenek honek iraun zuen
ordu betean. 

Batetik bildutako haurren
jakin mina asetzen asmatu
zuen maila batean Einstein-en
papera hartu zuen aktoreak,
honen bizitzako pasadizoen
bidez eta bestetik ikusleen
barre algarak ere eragin
zituen antzezlanaren une
askotan. Beraz poz pozik
atera ziren larunbat arratsal-
dea antzerkira joatea erabaki
zuten txiki eta handiek. • Einstein zientzialari handiaren bizitza erakutsi zuen Ados Teatro taldeak larunbat arratsaldean Kultur Etxean.



Azaroaren 16an, asteartea,
Lasarte-Oriako Michelin lan-
tokian hauteskunde sindikalak
burutu ziren eta LAB sindika-
tuak lehen aldiz hauteskun-
deak irabazi ditu.

Emaitza historikoa dugu
hau. Izan ere, herriko lanto-
kian hauteskunde sindikalak
egiten direnetik, hau da 1978.
urtetik, lehen aldiz CCOO ez
den beste sindikatu batek ira-
bazi baititu hauteskundeak.

Orain arte CCOO sindika-
tuak herriko Michelin enpre-
sako hauteskundeetan zuen
hegemonia puskatzeko, bi
bozka nahikoak izan dira,
LABek 174 lortu baitzituen

eta CCOO sindikatuak,
berriz, 172 boto.

Ondorioz, hauteskunde
hauetan sindikatu abertzalea
langileen babesarekin enpre-
sako lehenengo sindikatua
bihurtu da. 

Batzordearen delegatuak
Beraz, Michelingo Enpresa
Batzordea honela geratzen da
osatua, bozken arabera: LAB
eta CCOO sindikatuek 5 dele-
gatu izango dituzte bakoitzak;
CSI sindikatuak hiru delegatu
lortu ditu eta azkenik, UGTk
eta ELAk delegatu berdinketa
dute, bi ordezkari sindikatu
bakoitzak. 

Bestalde, ESK sindikatuak
ez du delegaturik izango
Enpresa Batzordean, behar
adina bozka lortu ez dituelako.

Delegatu murrizketa
Hauteskunde hauetako beste
datu garrantzitsua, aukeratu
behar ziren delegatu kopurua-
ren murrizketa da.

Aurreko hauteskundeetan,
duela 4 urte, 23 delegatu
aukeratu behar izan zituzten.
Astearteko hauteskundeetan,
aldiz, zenbaki hori 17 kidera
murriztu da. 

Izan ere, Michelin enpre-
san eman den berrantolaketa-
ren, hau da, azken urte eta

erdian egin diren aurrejubila-
zioen eta langileak Estatuko
beste fabriketara lekualda-
tzearen ondorioz, enpresak
zituen 1500 langileetatik
egun 740 besterik ez dira
geratzen Lasarte-Orian.

Hau guztia kontuan izanik,
duela lau urteko hauteskun-
deak eta aurtengoak alderatuta,
CSI izan da onura gehien izan
duena, 2 delegatu lortu baititu;
LAB eta UGT sindikatuek dele-
gatu bat galdu dute eta CCOO,
ELA eta ESK sindikatuek bat.

LABen esker ona
Jon Martin LAB sindikatuko
arduraduna pozik agertu da

emaitzekin eta eskerrak eman
nahi dizkie sindikatuari babe-
sa eman dieten langileei.

“Azken 4 urteak ez dira
urte errazak izan, enpresa
zuzendaritzak gure lantokia
erdira murriztu du horrek
suposatu duen lanpostu gale-
ra handiarekin, honi azken
urteetako krisi egoera baliatuz
enpresak ezarri dituen malgu-
tasun plan latzak gehitu behar
dizkiogu. Egoera hauetan LAB
beti egon da enpresaren
nahiei aurre egiten langileen
alde, eta lankideak jarrera
hori babestu dute segizio pos-
turen gainetik,” adierazi du
sindikatu abertzaleak. • 

Radio Bahiak Ostadarreko Ohorezko Infantil
mailako taldeari babesa  eman dio
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Ostadar Kirol Funda-
zioko Ohorezko
Infantil taldeak aur-

tengo denboraldian Radio
Bahiaren izena darama kami-
setetan. 

Izan ere, Radio Bahiak
2010/11 denboraldian kirol
elkarte honi ekonomikoki
laguntzea erabaki du.

Lehen aldia da Radio
Bahiak Ostadar K.F.ri babesa
ematen diola. Hau gauzatze-
ko bi entitateek denboraldi
baterako hitzarmena sinatu
dute. 

Asun Fernández Bahia
Irratiko ordezkariaren iritziz,
laguntza honek gazteen
artean kirola sustatzen ahalbi-
detuko du. "Instituzioen
laguntzarik ez duen talde
honek, gurea bezalako enpre-
sei eta Ostadarren lanean ari
direnei esker, gustuko duen

kirola egin dezake. Ziur haue-
tako jokalariren bat, hemen-
dik gutxira, Errealeko
kamisetarekin jokatzen ikus-
ten dugula," adierazi du.

Eskerrak babesleei
Kirol elkartekoek pozik agertu
dira ere, "pozik gaude Irrati
honek hartu duen erabakiare-
kin. Batez ere, kontutan izan-
da, ekonomikoki egoera zaila
dela guztiontzat.” 

“Aurten Radio Bahiaz
gain, herriko beste hiru entita-
teen babesa jaso dugu futbo-
leko atalean, Lasartearra
Elkartea, Ges Aseguroak eta
Bideo Lagunak eta eskertze-
koa da gugan jarri duten kon-
fiantza. Ezin dugu ahaztu,
gurea bezalako elkartzeentzat
ezinbestekoak direla entitate
hauen babesa, burutu nahi
dugun kirol egitasmoa gauza-

tu ahal izateko. Modu batera
edo bestera, herriko beste
enpresa eta merkatarik ari

zaizkigu laguntzen. Hauei ere
eskerrak eman behar dizkiegu
gure egitasmoan sinesteagatik

eta urtetik urtera gurekin
jarraitzeagatik," adierazi dute
Ostadarreko arduradunek. •

LABek irabazi ditu lehenengoz Michelin
enpresako hauteskunde sindikalak

Radio Bahiako ordezkariak Ostadarreko Ohorezko Infantil taldekideekin. Arg.: Ostadar K.F.
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Sindikatu abertzaleak CCOO sindikatuak baino bi bozka gehiago eskuratu zituen 



Lasarte-Oriako Udalak eta
Aterpea Merkatarien elkarteak
lehenengo elkarlan hitzarme-
na sinatu dute. Helburu nagu-
sia, herriko merkataritza
dinamizatzea izango da. 

Hitzarmen honi esker,
Aterpeak 4.000 euroko dirula-
guntza jasoko du. 

Jesus Zaballos alkatearen
hitzetan, “gure komertzioari
eta herriari bizitza emateko
beste pauso bat da hau”.

Beste puntuak
Gauzak honela, komertzioa
dinamizatu eta herriaren bizi-

kalitatea eta erakargarritasuna
sustatuko duten negozio
aukerak sortzeko, hainbat
proiektu eta ekintza eraman-
go dituzte aurrera bi erakun-
deek, esaterako Stock eta
Saldoen azoka.

Era berean, foro iraunkorra
sortuko da merkatarien eta
Udalaren arteko harremana
eta koordinazioa dinamiza-
tzeko. Foro hau kanal egon-
korra izango da eta lankidetza
estuagoa, eraginkorragoa eta
iraunkorra lortzea du helburu.

Honetaz gain, herriko
merkataritzaren antolamendu

eraginkor eta lehiakorra lor-
tzea ere helburu du hitzarmen
honek.

Eta herriko merkataritzaren
egoerari buruzko azterlanak
egin eta merkataritzan eragina

duten ekonomia, hirigintza
eta giza faktoreak identifika-
tzea ere hitzartu dute.•

albisteak
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Genero erasoen aurka lanean
Emakumeen Zentro Zibikoak film emanaldia,

hitzaldia, antzerkia eta afaria antolatu ditu 

Azaroa ren  25ean ,
ostegunean, genero
indarkeriaren aurka-

ko eguna da. 
Urtero bezala, Zentro Zibi-

koko emakumeek beren harri-
koskorra jarri nahi dute
borroka horretan eta sentsibi-
lizaziora eta herritarren parte-
hartzera bideratutako zenbait
ekimen egingo dituzte oste-
gun eta ostiralean.

Eguneko egitaraua
Ostegunean, genero indarke-
riaren aurkako egunean, eki-
taldiei hasiera emango zaie
gosari batekin. Hori 11:00ak
aldera izango da eta ostean,
Nosotras pelikula emango
dute. 

Judith Collel zuzendaria-
ren lan honetan emakume
desberdinen istorioak azaldu
eta nahasten ditu.

12:30ean, Nagore Váz-
quez psikoterapeutaren esku-
tik autoestimuari buruzko
hitzaldia entzun ahalko dute.

Ostegun arratsaldean,
aldiz, 18:00ak aldera, Zentro
Zibikoaren atarian giza katea
egingo dute. 

Kateak lazo txuri bat irudi-
katuko du, genero indarkeria-
ren aurka Zentro Zibikoak
duen jarrera adierazteko.

Antzerkia eta afaria
Ostiralean, ekimenekin jarrai-
tuz, azaroaren 26an, beste bi
ekitaldi egingo dira.

Bata, Manuel Lekuona kul-
tur etxean izango da,
19:30ean.

Honetan Zentro Zibikoko
hainbat taldek Reencuentros
con nuestras cosas lana eskai-
niko dute .

Antzerki saio berezi hone-
tan aerobic, batuka, yoga,
dantza, kantu, ipuin kontake-
ta eta antzerki taldeetako
kideek parte hartuko dute.

Bestea, Araeta jatetxean
antolatu den afari herrikoia
dugu. Honetara, udalerriko
emakume guztiak gonbida-
tuak daude. 

Joan nahi duen emakume
orok Zentro Zibikoan izena
eman behar du azaroaren 24,
asteazkena baino lehen. •

Iaz, genero indarkeriaren egunean globo askatzea egin zen, besteak beste. Arg.:Txema Valles

Lasarte-Oriako alkateak Jesus Zaballos Aterpea merkatarien elkarteko ordezkariekin hitzarmena zinatu zuen.

Udalak eta Aterpeak
komertzioa berpizteko
hitzarmena sinatu dute

ZINEMA

80 egunean filmaren zuzendariak
Okendo Zinema taldeko saioan
Okendo zinema taldeak 80 egunean filma eskainiko du, ostegu-
nean, Manuel Lekuona kultur etxeko aretoan, 21:30etatik aurre-
ra. 

Okendo Zinema taldeko lagunek jakin arazi digutenez, ema-
naldi berezia izango da. Izan ere, nazioarteko zinema jaialdi
ugarietan ikusi den film honetako zuzendariak, Jose Mari Goe-
naga eta Jon Garaño, osteguneko saioan egongo baitira. Gauzak
honela, pelikula ikusi ostean, haiekin solasaldia egingo dela
aurreratu dituzte Okendo Zinema taldekoek. 

Pelikula hau sentimenduetan dago oinarritua. Urte asko
bananduta igaro ostean, zahartzaroan aurkitzen diren bi lagun
minen, Axun eta Maiteren arteko harremana eta honek dituen
ondorioak aurkezten dizkigu. 

Animatu beraz eta hurbildu kultur etxera. Sarrerak 4,20 euro
balio ditu. •

TTAKUN SARIA

Sarrerak asteazkenera arte salgai
Larunbatean, azaroaren 27an, jaialdi handia eta paregabe batek
izango du leku Goiegi jatetxean, Ttakun Sariak. 

Hitzordua 20:30ean izango da jatetxean bertan eta afaldu
ondoren hainbat ekitaldi prestatu dituzte, txalaparta, bertsoak
edo antzerkia, baita sorpresa ugari ere. 

Honetaz gain, omenaldia ere izango da. Ttakun kultur elkar-
tea sortu baino lehen gure herrian euskararen alde lan asko egin
zuen pertsona bat da omendua. Horregatik eta jaialdian jakingo
diren beste hainbat arrazoiengatik, maratoiaren aita den Agus
Mujika, Takolori Ttakun Saria emango zaio.

Afarira joan nahi dutenek txartelak eskuragarri dituzte Tta-
kun elkartean, Geltoki kalea 4 zenbakian, asteazkenera arte.
Helduek 30 euro ordaindu behar dute txartela eta 16 urte bitar-
tekoek, berriz, 17 euro. • 

Axun eta Maiteren arteko harremana aurkezten du filmak.Arg.: www.80egunean.com
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Jon ALTUNA

Aurkezpenen arratsal-
dea izan zen Pirritx,
Porrotx, Marimotots

eta hauen lagunentzat: Irrien
Lagunak kluba, aldizkaria eta
web orrialdearen aurkezpena-
rekin batera, etapa berri
honetako pertsonaiak aurkez-
tu zituzten eta, ostegunean,
Martin Ugalde parkeko areto-
an bildu ziren hainbat ume
eta hauen gurasoen aurrean. 

Pertsonaia berri aipagarrie-
nak Pupu eta Lore Pirritxen bi
umetxo bikiak dira. (aurkezpe-
nean Pupu eta Loreren erdi-
tzea erakutsi zuten eta
Irrienlagunak.com webgunean
ere ikus daiteke).   

Pupu eta Lore jaioberrie-
kin batera aurkeztu zituzten
Pirritx, Porrotx eta Marimoto-
tsek euren lagun berriak, Mar-
tinber gaztea, Marikalanbre
zientzialaria, Amona Txinpar-
ta, Largabista jakintsua, Tirita-
txo erizaina eta Lagun
txakurra, besteak beste.

Sortu berria den Irria, 44
orrialdeko aldizkari mardul

eta koloretsua da. Irudi asko
diru, euskaraz argitaratuko da
eta marrazkien bidez kontatu-
tako istorioak, denborapasak
eta beste hainbat eduki inte-
resgarri ditu haurrentzat. 

Web orrialde berria
www. i r r i en l agunak .com
webean ikusi daiteke ostegu-
nean banatzen hasi ziren Irria
aldizkariaren 0 zenbakia. 

Web orrialdean, bestalde,
hainbat eduki izango dira,
besteak beste bideoak ikusi
ahal izango dira eta hilero
proba bat gainditu beharko
dute Klub-eko kideek, urte
bukaeran opariak jaso ahal
izateko. 

Irrien lagun izateko webgu-
nean eman dezakete izena
haurrek gurasoen laguntzare-
kin. "0tik 100 urtera arteko
umeei" zabalik dagoela esan
zuten pailazoek aurkezpenean. 

Aldizkaria jasotzeko harpi-
dedun egin beharra dago: 40
euroren truke urtean 10 aldiz-
kari jasoko ditu hiru hilabete
hauetan harpidedun egiten
denak.  • 
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Aurkezpenean izan zen jendetzaren aurrean, Pirritx, Porrotx eta Marimototsen lagun berriak. Erdian Pupu eta Lore jaio berriak.

Hainbat haur izan ziren Martin Ugalden egin zen aurkezpenean. Irudian Irriarekin. Pupu eta Lore bikiak pailazoekin.

Lore eta Pupuren jendaurreko aurkeztea
Pirritx-en bi ume bixkien aurkezpenean, Irrien Lagunak Kluba, www.irrienlagunak.com web-a,

Irria aldizkaria eta pailazoen lagun berriak ere erakutsi zituzten haur eta gurasoen aurrean 

16 hilabete ondoren Pirritx pailazoa itzuli da oholtza-
ra Lore eta Pupu seme-alaba jaioberriekin, hain juxtu,
Irrien Lagunak Klub berriaren aurkezpenean ostegun
arratsaldean Andoaingo Martin Ugalde parkean. Irrien
Lagunak klub-a Katxiporreta pailazoek, Berria egun-
kariak eta Elkar argitatetxeak sortu dute eta besteak
beste Irria aldizkaria argitaratuko dute hilero. Klub-
eko bazkide doan egin daitezke Euskal Herriko haur
guztiak www.irrienlagunak.com web orrialdean.
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ITXASO MORENOI

Ormazabal familiaren Lizarri-
turri-enea 2007ko maiatzaren
21an eraitsi zenean, Lasarte-
Oriaren parte bat bota zen
berarekin. Jende ugarik eza-
gutu du edifizio hori. Bertan
lokal komertzialak zeuden
“espartigintza bat, mertzeria,
oihal denda, gasolindegi bat
eta nire aitona eta amak era-
maten zuten taberna” azal-
tzen digu Arantxak. 

Tabernak lorategi batera
zeukan sarbidea, Kale Nagu-
sia eta Goikale kalea elkar-
tzen diren puntuan, eta hor
Ormazabal anaiak akordeoia
jotzen zuten “dantzaldiak ere
antolatzen ziren” gaineratzen
du. Familia berak eramaten
zituen negozio guztiak, arazo
urbanistiko eta sarbide arazo-
ak sortu arte “gasolindegia
etxebizitzetatik oso hurbil
zegoen, hiri-barneko zoruan
eta bota beharra zegoen”
adierazi digu Iñakik.

Estilo modernoko eraikina
Lizarriturri-enea beraz, bota
egin zen eta horren ordez
arkitektura modernistarekin
eraikin berria egin zen “gaine-
ra Goikale kalea oinezkoen-
tzako utzi zen eta traba
arkitektonikoak desagertu
ziren” azaldu du Arantxak.

Eraikin berrian sortutako
lokal batean antzinan egonda-
ko tabernaren omenez “Lasar-
te taberna deituriko negozioa

irekitzea pentsatu genuen”
azaldu du Iñakik. Tradizio
familiarrarekin jarraituz, “nire
familiak beti izan du puntu
honetan negozio bat eta poli-
ta iruditzen zitzaidan ideia”
esan digu Arantxak eta zera
gaineratu, honengatik guztia-
rengatik “eta nire senarra
ostalaria izanik abentura berri
honetan sartu ginen”.

Jalaitik Lasartera
Orain dela 25 urte, Iñaki Men-
doren aitak Jalai taberna ireki
zuen eta bertan egon zen
lanean. Baina esperientzia
horren ondoren, “proiektu
berri batean ontziratu naiz.
Hala ere familiakoekin pasa
ditudan urte horiek ez ditut
ahaztuko, baina orain bakar-
kako etapa batean murgiltzeko
garaia iritsi zait” azaldu digu
Iñakik.

Arantxarentzat aldiz osta-
laritzarekin izango duen lehe-
nengo hartu emana izango da
Lasarte Taberna, “nobedadez
jositako bidaia” bere iritziz.

Argi eta garbi, Lasarte
Herriaz harro sentitzen direla-
ko eta biak lasarteoriatarrak
direlako ez zuten dudarik
izan tabernaren izena bilatze-
rakoan. Normalean, tabernak
tematikoak izaten dira “eta
oraingoan Lasarte bera izango
da gure tabernaren gaia”.

Gainera, Juanito Ormaza-
bali omenaldia egin behar
ziotela argi zeukaten: “sukal-

daria izan zen, oso ona gaine-
ra, eta garrantzitsua iruditzen
zitzaigun tabernan irudika-
tzea, horregatik, pareta osoa
hartzen duen argazkian sukal-
dariz jantzia ageri da” komen-
tatzen digu Arantxak.

Antzinako gauzak eta
modernitatea elkartu nahi

izan dute “1910.eko argazki
batzuk jarri ditugu beheko
solairuan. Dekorazioa Alfonso
Morenoren laguntzarekin egin
dugu” dio Arantxak. Dekora-
zio xehea baina erakargarria.

Honetaz guztiaz gain, lan-
gile guztiak herrikoak direla
ere jakinarazi digute.

Goiz goizetik irekita
Goizeko 5:30etan hasiko dira
martxan Lasarte tabernakoak.
Bokata beroak, goizeko ordu
horietan berotzeko “eta
garrantzitsuena publiko guz-
tientzako gustukoak” diote.

Pintxo barietate zabala
egongo da ezarri duten barra
luzean eta asteburuetan “pin-
txo bereziak izango dira gure
apostua” gaineratzen dute.

Honetaz gain, platerak ere
egongo dira, baina bereziak
“eta guztiak 10 eurotan, pre-
zio onean, beraz”.

Bidai baten hasiera
Abentura berria hasi zen
beraientzako larunbatean
“bidai honetan barneratzen
lagundu diguten guztiei eske-
rrak eman nahi dizkiegu”.
Ongietorri Lasarte Taberna!! •

Leku berri bat, baina betikoentzat

Lasarte Tabernan arituko diren langileak Arantxa Usarbarrena eta Iñaki Mendorekin taberna ireki aurretik.Atzean Arantzaren aito na.

On Ramon Uribetxeberria apaizaren bendeinkapenarekin, Amalur trikitilariaen musikarekin
eta Erketz dantza taldearen agurrarekin inauguratu zen Lasarte Taberna larunbat arratsaldean

Kale Nagusiak eta Goikalek bat egiten duten bidegu-
rutzean historia handiko eraikina zegoen, Lizarritu-
rrienea. Bertan alpargategiaz gain, Juanito taberna
zegoen. Eraitsi eta egun edifizio modernista batean
bihurtu da, eta bertan taberna horren jabearen biloba
den Arantxa Usarbarrena eta bere senarrak, Iñaki
Mendok Lasarte Taberna ireki dute. Taberna moder-
nista baina antzinako historia gurera ekarriko duena.
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erreportajea

Jon ALTUNA

Lau musikari egon ziren
“Dantzaria naiz” lanak
iraun zuen bitartean ohol-

tzan, txistua eta perkusioa, bio-
lina, gitarra eta teklak joz.
Gitarra eta tekla joleak zuze-
nean abestu zituzten gainera
euskal kantutegiko bizpahiru
abesti. 

Musikari jarraituz txandaka
dantzara ateratzen ziren 13

dantzariak, horietatik zazpi
neska eta mutil bat Down sin-
dromea daukatenak. 

Verdini taldearen zazpiga-
rren lanaren izenburuari kasu
eginez dantzari guztiek erakutsi
zuten dantzariak direla eta Kul-
tur Etxeko aretoa ia bete zuten
ikusleek euren txaloez eskertu
zuten dantzarien ahalegina. 

Amaieran, ikusleen txaloak
beroenak zirenean lore bana
jaso zuten dantzariek. • 

Verdiniko dantzarien ikuskizun paregabea
Nerea Astarbe eta Down sindromea duten beste zazpi lagunek egin zuten dantza Kultur Etxean

Isabel Verdini zuzendariak ikusleak agurtu ondoren lore bana jaso zuten “Dantzaria Naiz” lanean aritu ziren dantzariek.

Hunkigarria izan zen Verdini Dantza taldeko kideek
ostiralean Kultur Etxean eskaini zuten “Dantzaria
naiz”izeneko emanaldia. Dantza saioen ondoren eta
batez ere amaieran txalo zaparrada beroa jaso zuten
oholtza gainean izan ziren dantzari eta musikariek.
Zuzeneko musikarekin dantza garaikidearen hainbat
pausu egin zituzten ordu bete iraun zuen emanaldian.
Oholtzan izan ziren dantzarien artean zen Nerea
Astarbe Lasarte-Oriako dantzaria.

Nerea Astarbek herritarren aurrean dantzatu zuen.

Zuzeneko musikak are ederragoa egin zuen ikuskizuna.

Verdini taldekoek dantzaldi ikusgarriak eskaini zituzten ostiral iluntzean Lasarte-Oriako Kultur Etxean.
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Egunero
Erakusketa
METAMORFOSIAZ, Jasone Irigoie-
nen margo erakusketa. Jalgi
kafe-antzokian, egun osoan.

Asteazkena, 24
Diaporama
GARAZI, GASTEIZ ETA BARDEETARA

aurreko ikasturtean eginiko
irteerei buruzko diaporama
eskainiko du Oinatz taldeak.
Jalgi kafe-antzokian,
21:30ean, EUSKARAZ.

Osteguna, 25
Zinea
80 EGUNEAN filma Okendo
Zinema Taldearen eskutik.
Sarrera, 4,20 euro. Manuel
Lekuona kulturetxean,
21:30ean, EUSKARAZ.

Ostirala, 26
Antzerkia
EMAKUMEEN ZENTRO ZIBIKOKO

antzerki taldeak antzezlan

berezia prestatu du genero
indarkeriaren eguna dela eta.
Sarrera, 2 euro. Manuel
Lekuona kulturetxean,
19:30ean.

Larunbata, 27
Sari banaketa
LITERATUR LEHIAKETAKO SARI

BANAKETA. Manuel Lekuona
kulturetxean, 12:00etan.

Jaialdia
GURE AMETSA taldearen
JAIALDIA, dantzak, antzerkia eta
hainbat sorpresa Manuel
Lekuona kulturetxean, arra-
tsaldeko 18:30ean.

Saria
TTAKUN SARIA aurten Agus
Mujikari, Takolori emango
dio Ttakunek. Afaloste girotua
izango da, bertsoak, txalapar-
ta, sorpresak... Goiegi jate-
txean 20:30ean. Txartelak
eskuragarri Ttakun Kultur
Elkartean.

Igandea, 28
Zinea
EL PRINCIPE DE PERSIA haurren-
tzako filma ikusgai. Sarrera,
3,15 euro. Manuel Lekuona
kulturetxean, 17:00etan.
GAZTELANIAZ

Asteazkena, 1
Ipuin-kontalaria
IPUINAREN ORDUA Koruko Zuru-
tuza eskutik 6, 7 eta 8 urteko
haurrentzat. Urteak errespeta-
tu egin behar dira eta haurrak
bakarrik egongo dira. Behin
ipuina hasi eta gero, ezin da
gelatik atera. Kulturetxeko
haurren liburutegian,
18:00etatik aurrera, EUSKARAZ

Diaporama
GEORGIAri buruzko diaporama
eskainiko dute Igor Unanuek
eta Mikel Urdanpilletak. Jalgi
kafe-antzokian, 21:30ean.
EUSKARAZ.

SANTA ZEZILIAREN EGUNA gaur dela eta, musikarien eguna
alegia, Udaleko Musika eskolak herriko kaleetan zehar,
kalejira egingo du bere musikariekin. Ibilbidean zehar gai-
nera 3 geldialdi egingo dituzte. Eguraldia oso txarra egiten
badu, Manuel Lekuona kulturetxeko auditorioan egingo da
ekitaldia.

GAUR ASTELEHENA

HERRIKO KALEETAN ZEHAR

18:30EAN HASITA. 

Santa Zeziliaren eguna ospatzeko
kalejira

Liburutegiko ordutegia

Astelehenetik ostiralera 10:00 - 13:00 eta 16:00 - 21:00
Larunbatetan, 09:30etik 13:00etara

Manuel Lekuona kulturetxea • Geltoki kalea 18 • Telefonoa: 943 376181

Ostiralero programa!

FMko 105,5 ean izango gaituzue ostiralero 9:45etik
11:00etara

Esazu irratiko programazioa

Oharrak

Oztabide elkarteko loteria
Oztabide auzo-elkarteak
Arranbide-Oztaraneko auzo-
tarrei jakin arazten die egube-
rritako loteria salgai dagoela.
19108 zenbakia da eta 3
eurotako (loteria: 2,5 euro eta
emaria: 0,5 euro) loteria par-
taidetzak dira hartu daitez-
keenak. Loteriako
partaidetzak Txema tabernan
(Andapa kalea, “Zumaburu”)
eta Coviran supermerkatuan
(Oztaran enparantzan) erosi
ahal izango dituzue. 

Bide batez, gogora arazi
nahi dizuegu administraritza
gastuei aurre egiteko baliabi-
de hau bakarrik daukala
elkarteak.

Galdutako gauzak
Udaltzainen bulegoan gauza
hauek daude jasota, diru-
zorroa, urrezko katea, zila-
rrezko zintzilikarioa, urrezko

aliantza Jose Luis grabaketare-
kin, hiru bizikleta, puntuzko
txaketa eta erloju bat.

Gauza hauen jabeak direla
egiaztatzen duten herritarrek,
hilabeteko epean jaso behar
dituzte. Horietakoren bat
ikuskatzeko interesaturik dau-
den pertsona guztiei eskatzen
zaie Udaltzainen Bulegora
hurbil daitezela, 09:00etatik
13:00etara.

Maria Auxiliadoraren 
omenezko meza
Maria Auxiliadora elkarteak
asteazkenean, hilaren 24an,
Zumaburuko Arantzazuko
Amaren elizan arratsaldeko
17:00ean ospatuko den
mezara gonbitea luzatu nahi
die herritarrei.

Ostadar K.F.-ren loteria
Ostadar Kirol Fundazioak
Gabonetako Loteriako txarte-

lak ditu salgai, 68226 zenba-
kia. Interesa duenak kirol
elkarteko egoitzara hurbiltzea
besterik ez du, Geltoki kaleko
25. zenbakira.

Kirol abonua berritzeko
garaia
Kirolzalea baldin bazara eta
herriko kiroldegiko instalazio-
ak erabiltzeko ohitura baldin
badaukazu abonua berritzeko
epea ireki du Lasarte-Oriako
Udal Kirol zerbitzuak.

Abonu berritze epea eta
abonu desberdinen, urtekoa
edo seihilabetekoaren berri
emateko Lasarte-Oriako Kirol
Udal Zerbitzuak 18 urte
beteak eta 25 urtetik behera
izanik familiako abonuaren
barne jarraitu nahi duten baz-
kideei, ordainketa helbidera-
tua duten bazkideei eta ez
helbideratua dutenei gutuna
bidali die etxera. 

Era berean, Kirol Zerbi-
tzuek gogoratzen dute abonu
familiarraren barnean egon
diren 25 urte arteko gazte bai-
menduak adin hori igarotze-
rakoan ezin direla abonu
familiar horretako onuradun
izan. Horren ondorioz, abonu
indibiduala egin behar dute
kirol instalazioak eta zerbi-
tzuak erabiltzeko.

Ttakun Sariak
Azaroaren 27an izango dira
Ttakun Sariak Goiegi jatetxean.
Bilkura arratseko 20:30ean
izango da jatetxean bertan.
Afarira joateko txartelak esku-
ragarri daude Ttakunen.

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
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NEREA EIZAGIRRE

Zer azalduko duzue diapora-
man?
Bardeak, Garazi eta Gasteize-
ra egin genituen irteeratan
ikasitakoa azalduko dugu
asteazkenean.

Zein bitxikeri aurkitu ditzake-
gu hiru herri horietan?
Bardeak berak, bere osotasu-
nean bitxiak dira. 

Euskal Herria berde eta
hezetik hain gertu nola egon
daiteke halako basamortua.
Halako paisai lehor eta
antzua. Haizeak eta urak nola
higatu duen lurra eta zein
forma bitxi hartzen dituen. 

Horretaz gain, Santxikoerro-
tako bandiduaren ipuina eza-
gutu eta militarren presentzia
hegemonikoa ikusi genuen.

Garaziko irteeran, berriz,
azken momentura arte duda-
tan egon ginen joan edo ez.
Ekaitza egin behar zuen eta
uholde arriskua zegoen. 

Baina joatea erabaki eta
oso ongi etorriak izan ginen.
AEKko bi irakasle izan geni-
tuen gidari eta bai euskalte-
gia, baita herriko taberna ere
guretzat ireki zizkiguten.

Azkenik, Gasteizen kon-
trastea izan zen nagusi. Artiu-
men arte modernoa ikusi
ondoren, katedrala bisitatu
genuen. 

Berez arkitektura erlijiosoa
da, baina mendeetan zehar
egindako eraikuntza da eta
gaur egun, berreskuratzen ari
direna.

Eta zer ikasi duzue irteera
horietan?
Euskal Herriak duen paisaia
ugaritasuna eta naturak duen
indarra ikusi genuen Bardee-
tan.

Gasteizi dagokionez, hiri-
bildua izan zela, hau da,
Gaztelari aurre egiteko gotor-
lekua zela eta gaur egungo
hiri modernoari buruz ikasi
genuen.

Garazin, berriz, Doneja-
kue bideak garai batean zuen
garrantzia ezagutu genuen.
Hango gotorlekua eta eliza
ere ikusi genituen, baita
1.600 urte inguruko etxeak
ere. 

Gainera, bertako berreus-
kalduntzearen berri eman
ziguten AEKko lagunek.

Honela hauek guztiak gertuko
lekuak badira ere, zer duzue
berezia erakusteko?
Hain zuzen ere, gertukoa
duguna, askotan ezezagunena
dela eta gauza ederrak dauz-
kagula inguruan. 

Izan ere, sarritan urrutiko-
az gehiago dakigu gureaz
baino.

Zein helbururekin antolatzen
dira irteera hauek?
Gure ingurua ezagutzekoa
nagusiki, baita bisitatzen ditu-
gun lekuen historia, pertso-
naiak edo gertaerak ere.

Nola lortzen duzue hori?
Aukeratu dugun lekueko ber-
tako norbaitekin harremane-
tan jartzen gara.

Txangoaren egunean, hara
joan eta kontakizun edo his-
toriaren berri hark ematen
digu.

Eta jendea animatzen al da
horrelako irteera bereziak egi-
tera?
Beno, gure irteerak ez dira
oso jendetsuak. Gehienetan

jende berdina dator, familian
ibiltzen gara. Baina gustura.

Ikasturte honen lehenengo
irteera Leitzaranera egin
zenuten, hurrengo irteeren
berri ematerik ba al duzue?
Urtarrilean, Segura eta Zerain
aldera egingo dugu eta otsai-
lean, gauza berezi bat egin
nahi dugu Lasarte-Oriatik
atera gabe.

Gainera, aldaketa bat
dugu, aurtengo irteerak egun
erdikoak izango dira. Ea
jende gehiago animatzen den.

Aipatu duzun Leitzaraneko
txangoa horrelakoa izan zen
eta 20 bat lagun bildu ginen
Andoaingo Burdina taldearen
lana ezagutzeko . •

“Gertukoa da askotan ezezagunena”
❚ Garazira, Gasteizera eta Bardeetara egin dituen txangoak azalduko ditu Oinatz taldeak
azteazkeneko diaporaman  ❚ Bidaietan azaldutako istorio eta pasadizoez ere mintzatuko dira

elkarrizketa

Oinatz taldeak aurten ere 2009-2010 ikasturtean
zehar egindako irteerei buruzko diaporama eskainiko
du. Irteera dezente egin zituzten arren, Bardeak,
Garazi eta Gasteizko txangoei buruz arituko dira Jalgi
kafe-antzokian asteazkenean, 21:30ean eskainiko
duten diaporaman.

Oinatz taldea Euskal Herria ezagutzen

Gauza ederrak dauzkagu inguruan.
Sarritan urrutiko lekuetaz gehiago
dakigu gure eremuaz baino.

Gasteizeko hiriaren antolaketa modernoa,Artium museoa eta Santa Maria katedrala bisitatu zituzten Oinatzeko lagunek.

Basamortua ditudien arrean, Oinatz taldeko lagunak ez ziren hain urruti joan. Bardeetan ateratako argazkia da hau. Garazi aldean, Iparraldeko lehenengo aberri egunean sinatutako Itsasuko agiria ikusi zuten.


