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ALBISTEA/ 4

500 bat adinduk
zazpi kilometroko
ibilbidea osatu
zuten Gipuzkoako
Jubilatuen Martxan

Larunbatean
ordua aldatu

behar da,
goizeko

03:00etan
02:00ak

izango dira

975. zk. 
2011-10-28

LASARTE-ORIA

www.txintxarri.info

Nekazarien borrokak, bio-
dibertsitatea, lurraldea

eta elikadura burujabea” titu-
lupean dokumental sorta
antolatu du Mundubat GKE-k
herriko kultur etxean. 

Gaurkoan bi izango dira
ikusgai, Nikaraguako “Prime-
ro el Gallopinto” eta Euskal
Herriko “No te comas el sur”. 

Lehenengoak Nikaraguak
elikaduraren aldetik bizi duen
krisia azaltzen du. Egunez
egun, herrialdeak gutxiago
ekoiztu eta gehiago esporta-
tzen duenez, biztanleak ber-
tako baliabidekin elikatzeko
gaitasuna galtzen ari dira eta

bere elikaduraren subiranota-
suna galtzearen ondorioak
erakutsi nahi ditu filmak. 

Euskal Herrian egindako
“No te comas el Sur” doku-
mentalak merkataritza siste-
maren egungo egoera islatu
eta merkataritza sare laburrek
duten garrantzia eta nekaza-
riarentzat dituen onurak
goraipatzen ditu. Emanaldia
19:00etan hasiko da eta sarre-
ra doakoa da.

Atzoko bi proiekzioetan
batetik haien lurrak ustiapen
komertzialetatik babesteko
Ekuadorreko indigenen borro-
ka ikusi ahal izan zen “La

Pachamama no se vende”
dokumentalean. Eta bestetik,
“Mujeres Campesinas Anda-
luzas” ikusi zen. 

Mundubat GKEren bi jar-
dunaldiko emanaldi sorta
gaur arratsaldeko proiekzioe-
kin bukatuko da. •

Nekazaritza eta elikadura
aztergai Mundubat-en eskutik

MunduBat erakundeak Nekazaritza eta Elikadura gaia ekarri du Lasarte-Oriara.

Urriaren 31n, igandean, burutuko da helduen
Kros herrikoiaren hamaseigarren edizioa eta

haurren Kros Txikiaren hamaikagarrena. Goize-
ko 10:30ean hasiko da helduen lasterketa eta
haurrera berriz, eguerdiko 12:15ean. 

Informazio gehiago aurkituko duzue zenba-
ki honen barruko gehigarrian.

Gehigarria 5. orrialdetik aurrera. •

Herritar asko animatzen dira krosean parte hartzera, baina inguruko herrietatik ere korrikalari asko etortzen dira.

Herria Kros-ean 
Ostadarrek antolatutako XVI kros herrikoia,

igande goizean, Okendotik Okendora

Hurrengo
TXINTXARRI

azaroaren 2an,
asteazkenean,
argitaratuko
dugu. Bertan
Lasarte-Oria
Bai! kroseko
informazioa

luze eta zabal
emango dizuegu.



Ostirala, 28
Urbistondo, San Frantzisko 1
Tel.: 943 366567
Larunbata, 29
Orue, Jaizkibel plaza 2
Tel.: 943 362652
Igandea, 30
Orue, Jaizkibel plaza 2
Tel.: 943 362652
Astelehena, 31
Orue, Jaizkibel plaza 2
Tel.: 943 362652
Asteartea, 1
De Miguel, Kale Nagusia 32
Tel.: 943 371151
Asteazkena, 2
Rodriguez, Kale Nagusia 42 atzea
Tel.: 943 361774
Osteguna, 3
Gil, Kale Nagusia 24
Tel.: 943 361529

Ostirala, 4
Acha-Orbea, Hipodromo et. 6
Tel.: 943 363549
Larunbata, 5
De Miguel, Kale Nagusia 32
Tel.: 943 371151
Igandea, 6
Urbistondo, San Frantzisko 1
Tel.: 943 366567
Astelehena, 7
Urbistondo, San Frantzisko 1
Tel.: 943 366567
Asteartea, 8
Orue, Jaizkibel plaza 2
Tel.: 943 362652
Asteazkena, 9
De Miguel, Kale Nagusia 32
Tel.: 943 371151
Osteguna, 10
Rodriguez, Kale Nagusia 42 atzea
Tel.: 943 361774

Eskaintza
immobiliarioak
• 70 metroko etxebizitza eguzki-
tsua alokatzen da Usurbilen.
Josune 649 424 826 
• Garaje marra bat alokatzen da
Urbarten. 648 614 769

Lan-eskaria
• Geriatrian laguntzailea, eskar-
mentua duen pertsona ardura-
tsua jende adindua edo gaixoak
zaintzeko edo garbiketa egiteko
prest dago. Orduka, gauetan edo
asteburuetan. Profesionaltasuna

eta tratu ona eskaintzen du. Car-
los (680-983527)
• Neska euskalduna eskaintzan
da adineko pertsonak zaintzeko
edo etxeko lanak egiteko.Ardu-
ratsua eta esperientziaduna.
658741781- Pili.
• Emakume eskaintzen da etxeko
lanak edo pertsona zaharrak
zaintzeko.Txostenekin. Harrema-
netarako, 648 526 080.

Bestelakoak
• Maila guztietarako klase parti-
kularrak ematen dira: matemati-
ka, fisika, kimika, lengoaia...
Harremanetarako zenbakiak: 943
372 709, 617 159 559,Ana.

hau eta bestea
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Azoka txikiaZorion-agurrak

Heriotzak
• Luis Callejas Esteban, urriaren 23an, 74 urte zituela

Jaiotzak

• Ariadna Muñoz Montilla, urriaren 22an
• Xabier Lekaroz Salvador, urriaren 21ean
• Urko Lekaroz Salvador, urriaren 21ean
• Marc Sanchez Snachez, urriaren 18an
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Oharrak jartzeko:
Tel.: 943 366858 • Geltoki kalea 4
txintxarri@txintxarri.info; www.txintxarri.info 
www.txintxarri.iragarkilaburrak.com

Manuel eta Maite 
Zorionak bikote zuen urteurrenagatik! Semea-
ren partetik.

Ez dago ba alde handirik. Hizki
bakarra.

Baina, esango nuke hizki
horretan bizitzaren aurrean
eduki dezakegun jarrera (ez
gehiago, ez gutxiago) dagoela
hain zuzen ere.

Egingo nuke, nuke, nuke…
EGIN! Eta gozatu!

Gustatuko litzaidake, litzai-
dake, litzaidake… Borrokatu,
eta LORTU!

Bidea BILATU! eta ez bada-
go, SORTU!

Hori da bizitza.
Ez zain egon. Ikusle soil.

Bizitza nola gure begien
aurrean badoan.

Kexatu, kritikatu, penatu,
energia negatiboa duten aditzak
dira.

Jarrera horiek kalte egiten
digute bai guri, eta bai gure
ingurukoei ere.

AKTIBO IZAN!
Bizi izan ditugun egoera eta

momentuen metaketak egiten
gaitu garena.

Beraz, aukera dezagun, ahal
dugun neurrian, zer bizi nahi
dugun. Noski ez dago dena
gure esku baina bai, uste dugu-
na baina gehiago.

Orain artekoak pertsona
banakoari buruz bezain beste
balio du, talde, kolektibo, eta
herrientzat ere.

Proposamenak, ideiak, asmo-
ak, lotsarik gabe azaldu, parte-
katu, erakutsi.

Besteenak entzun, aintzat
hartu, ulertzen saiatu, enpatizatu.

Beti adostasuna helburu dela.
Saiatu behintzat.

Bizitzaren aurrean jarrera
positibo horrek egingo gaitu
askeago. Eta, noski, zoriontsua-
go.

Adibide on bat da Lasarte-
Oria Bai! Herri krosa.

EGIN eta gero nahi baduzue
EGON. Hori ere egiten jakin
behar da eta.

Neure kabuz

EGON eta EGIN

Mailu Arruti

Haizea
Zorionak eta hamaika
muxu wapa! Ondo
pasa eguna.

Antonio eta Manoli
Zorionak zuen urrezko ezteietan.
Mila esker guztiagatik! 
Familiaren partetik.

Danel
Zorionak Guapeton!!!
Etxeko guztien parte-
tik. Egun ona pasa.

Aitor, Nadia eta Ibon
Zorionak hirukote! 
Egun ona pasa eta muxu handi-handia 
familiaren partetik.

Nora
Zorionak udazkeneko
lore eder!! Primeran
pasa ta segi hola pre-
xioxa. 10 milioi muxu

Guardiak

GAUEKOA: 22:00-09:00, egunero
Chucla, Kardaberaz 48 Hernani,Tel.: 943 551793

Nahia
Zorionak printzesa!
Segi horrela, beti
pozik.Zazpi muxu poto-
lo familiaren partetik

Ximon
San Ximon eta San
Juda, joan zen uda eta
negua heldu da. ospa-
tukoiau ba!

Eneritz
Zorionak hamabostga-
rren urtebetetzean,
lorita! Aita, ama, Irati
eta familiaren partetik.

Isaac eta Angelita
Urrezko eztei zoriontsuak opa dizkizuegu 
seme-alaba eta bilobek.
50 milioi muxu.

EGUNEKOAK: 09:00-22:00

Xabi
Zorionak. Bi aste
beranduago, baina...
gutxiago falta zaik Kris-
toren adina izateko.
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Onartu dira 2012ko taxien tasak
Ez ohiko bilkuran datorren urterako taxien tasa berriak onartu
eta azaroaren 20ko hauteskundeetarako 23 mahaiak eratu ziren

EUSKARA

Euskaraz bizi nahi dut! aurkezpena
Euskaraz bizi nahi dut! ekimenaren aurkezpena egingo da gaur,
urriaren 28an Donostiako DOKA kafe antzokian arratsaldeko
19:00etan.

Bertan, azken hilabeteotan euskaraz bizitzearen alde egin-
dako hainbat ekimenen berri emango dute protagonistek eta
kanpainarako Esne Beltzak egindako abestiaren aurkezpena
egingo da.

Kontseiluak bultzatutako dinamika da Euskaraz bizi nahi
dut! eta nahi duenak parte hartu ahal izango du aurkezpen
berezi honetan.  Ekitaldian, euskaraz bizi nahi duen jende uga-
rik parte hartuko du, jende ezaguna eta anonimoa.•

TXAKUR HEZIKETA IKASTAROA

Txakurren jarrera arazoak aztertzen
“Noble y Fiel Amigo” elkarteak Lasarte-Oriako Udalaren lagun-
tzaz gure herrian aurrera eramaten ari den txakur eta jabe hezi-
keta programako azken aurreko saioa izan zen asteazkenean
Manuel Lekuona kultur etxeko hitzaldi aretoan.

Honetan, txakurrek izaten dituzten jarrera arazoak aztertu
zituzten. Azaldu zutenez, jabeek eskainitako hezkuntza ez ego-
kia eta genetika dira jarrera hauen oinarria. Hitzaldi aretora
hurbildu ziren herritarrek gaia hobeto ulertzeko, besteak beste,
txakurraren agresibitatea aztertu zuten. Ostean, jarrera horiek
nola aldatu daitezkeen ikusi zuten.

Ikastaro honetako azken saioa azaroaren 23an, asteazkenean,
izango da Atsobakarreko parkean. Hau saioa praktikoa izango da
eta txakurraren jarrera aldatzeko teknikak erakutsiko dira. •
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Udal gobernuak ez
ohiko bilkuran ,
2012rako taxien tasak

onartu eta datozen hautes-
kundeetarako mahaiak osatu
zituen.

Datorren urterako herriko
taxien tasak buruntzaldea
eskualdea osatzen duten gai-
nontzeko herrien berdinak
izango dira udaletxe bakoi-
tzeko ordezkariek egindako
bileran hala erabakita. 

Erabakitako prezio taula
komisioan aurkeztu ondoren,
udal batzarrean bozkatu ziren
ia alderdi guztien aldeko
bozka jasoz. PP eta adskribitu
gabeko zinegotziaren absten-
tzioak izan ziren. 

Gutxieneko tarifa
Datorren urterako berrikuntza
nagusiak 5 tarifa deiturikoa
eta tarifa minimo baten ezar-
pena izango dira. 

5 tarifa ostiral, larunbat eta
jai bezperatan aplikatuko da
gaueko 22:00etatik
07:00etara eta tarifa minimo-
ak berriz, 1,5 kilometroko
ibilbidea edo 5 minutuko
itxaron denbora ordaintzea
ekarriko du. 

Hau da, nahiz eta erabil-
tzaileak kilometro bat baino
laburragoko ibilbidea egin edo
taxia 3 minutu zain eduki,

1,5km edo 5 minutu zain ego-
tearen tasa finkoa ordaindu
beharko du hau ezartzen baita
gutxieneko  distantzia edo
itxaron denbora. 

Gainontzean, 2012rako
tasak horrela geratu dira kon-
tutan izanda, bandera jaitsiera
deritzona, tarifa minimoaren-
gatik aldatu dela. 

1 tarifa astean zehar
7:00tatik 22:00tara erabiliko
da eta 2 tarifa, aldiz, gauez,
22:00tatik 7:00tara igandeak
barne direla. 

Hauteskunde-mahaiak
Honetaz gain, azaroaren 20ko
hauteskunde orokorrak direla
eta herriko 23 mahaiak ere
osatu zituzten batzarrean.  Sis-
tema informatiko bereziak
egindako zozketaz, mahai
bakoitzeko presidente, kideak
eta hauen ordezkoen zerren-
dak finkatuta geratu ziren. 

Zorketaren emaitzak uda-
laren web gunean kontsultatu
daitezke. •

Buruntzaldea eskualdeko taxiek prezio bateratuak izango dituzte 2012. urtean.
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Partidu polita jokatu zuten
lehenengo larunbatean

Texas eta Ostadarrek, I. kade-
te mailan. Herriko bi taldeek
Michelingo berdegunean
neurtu zituzten indarrak, egu-
raldi ona lagun. 

Lehen zatia golik egin
gabe igaro zen bi taldeek era-
kutsitako maila parekotasuna-

ren adibide. Bigarren zatian
ordea iritsi ziren golak, Osta-
darren alde. Lehena, erdirake-
ta baten erremateari esker
lortu zuten eta bigarrena, area
barnean geratu zen baloi
galdu bat aprobetxatuz. 

Ondorioz, Ostadarrek
gehitu zituen jokoan zeuden
hiru puntuak. •

Ostadar garaile kadete
mailako futbol derbian



JON ALTUNA EGITEGI

Jende andana zebilen
Okendo aldean igande
goizean. Dozena bat auto-

bus iritsi ziren herrira goizean
goiz eta 11:00ak aldera
Gipuzkoa osotik etorritako
hainbat eta hainbat jubilatu
martxari ekiteko prest zeuden.
Minuturo, lau pertsonako tal-
deetan ateratzen ziren Oken-
do plazatik. Guztira 144 talde
zeuden izena emanda ibilbi-
dea osatzeko eta giro onean
burutu zuten bidea.

Osatu beharreko zazpi
kilometroko ibilbidea honako
hau izan zen. Okendo plaza-
tik atera, Oriaraino joan, oste-
ra Loidi Barrengo pilotaleku
pasa, Atsobakarren itzuli txiki

bat eman eta Okendo plazara
buelta berriro. 

Bazkaria eta dantzaldia
Ibilaldia egin ostean eta sabe-
lak hustuta, 14:30ak aldera
bazkaria egin zuten Michelin-
go pilotalekuan. Mahaiak
eskualdeka zeuden banatuta,
Gipuzkoa osotik etorri bai-
tzen jendea. Gustura aritu
ziren jubilatu guztiak mahai-
inguruetan egunaren nondik
norakoak elkarri azalduz.

Postrea, kafea eta kopak
mahai gainean zirela eman
zitzaion hasiera oroigarrien
banaketari.

Hiru sari banatu zituen
"Asociación Guipuzcoana de
Jubilados y Pensionistas" elkar-
teak. Lehena, Mertxe Galdós,

Marisol Tejería, Itziar Camare-
ro-Nuñez eta Marisol Ceca
Biyak Bat elkarteko ibiltari
talde zaharrenarentzat izan
zen, Pablo Barrio alkatearen
eskutik. Bigarrena, Lasarte-
Oriako udalarentzat, martxari
eman dion laguntzagatik.
Azkena berriz, Biyak-Bat elkar-
tearentzat izan zen, martxari
emandako sostenguagatik.

Antolakuntza pozik
Jose Riviere Gipuzkoako erre-
tiratu eta pentsiodunen elkar-
teko presidenteak igandean
azaldu zigunez "izugarri gus-
tura" daude martxak Lasarte-
Orian izan duen harrera
onarekin.

"Oso paseo polita eman
dugu herrian barrena, lehen
aldia da Lasarte-Oriara nato-

rrela eta harrituta geratu naiz,
uste baino politagoa da herria
eta gainera, espaloi zabalak
dauzka paseatu ahal izateko"
esan zigun. 

Eguraldiak lagundu izana-
ren garrantzia azpimarratu
zuen eta udaleko ordezkariei
eskerrak eman nahi izan diz-
kie euren harrera eta lagun-
tzagatik.•

albistea

Aparteko giroa jubilatuen martxan
Gipuzkoa osoko ehundaka aiton-amonek burutu zuten 7 kilometroko ibilbidea

Aurtengoan Lasarte-Orian burutu da Gipuzkoako jubila-
tuen martxa probintziala. 500 parte-hartzailetik gora
izan ziren eta eguraldi ona lagun, inongo arazorik gabe
egin zuten herrian barrena antolatutako 7 kilometrota-
ko ibilbidea. Ibilaldiaren ostean, bazkaria egin zuten
Michelingo pilotalekuan "Asociación Guipuzcoana de
Jubilados y Pensionistas" elkarteak antolatutako martxa
izan zen, herriko elkarte Biyak Bat elkartea eta Lasar-
te-Oriako udalaren laguntzaz.
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Gipuzkoa osotik etorritako erretiratuek hartu zuten parte Lasarte-Orian igandean burutu zen martxan. Biyak Bat elkarteko eta Udaleko ordezkariek elkarrekin burutu zuten zazpi kilometroko ibilbidea.

500 lagun baino gehiago egon ziren gero bazkaltzen Michelingo frontoi estalian. Giro bikaina izan zuten jubilatuek.



Hurrengo
orrialdeetan:

❚ Lasarte-Oria Bai!
XVI. Krosaren eta
XI. Kros txikiaren
informazioa eta
ibilbideen mapak

❚ Elkarrizketa:
Nieves Civicos,
korrikalari saiatua

❚ Ostadar klubeko
atletismo saila,
gero eta sustrai
sendoagoarekin

gehigarria

txintx rria
975. zk. • 2011-10-28 • www.txintxarri.info • LASARTE-ORIA

��

www.txintxarri.info

helbidean
lasterketako

sailkapena eta
argazkiak

igandean bertan

www.ostadarkf.org
helbidean ere

kroseko emaitzak
izango dituzue
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Maider AZURMENDI

Betidanik izan al zara bada
kirolzale?
Egia esan ez nintzen haur
kirolaria izan. Herrian kirol-
degia zabaldu zutenean, kara-
tean izena ematera animatu
nintzen. Ordurako 16 edo 17
urte izango nituen eta taldean
neska bakarra nintzen. Kara-
tea oso gustura egiten nuen
baina lesionatu eta ezin izan
nuen jarraitu. Momentu
horretan Maite ahizpa oso
maila onean zebilen korrikan
eta berarekin entrenatzen has-
teko animatu ninduen. Horre-
la hasi nintzen korrika.
Hasieran nire ahizpa eta tal-
deak hipodromoari bost buel-
ta ematerako, nik bakarra
ematen nuen. 

Asko kostatzen zitzaidan
erritmoa jarraitzea, ahal
nuena egiten nuen saio bakoi-
tzean baina batzuetan oso
nekagarria eta gogorra irudi-
tzen zitzaidan. Gero poliki
poliki gorputza prestatzen
joan eta maila hartzea lortu
nuen.

Nolatan hasi zinen lasterkete-
tan korrika egiten?
Zerbait naturala izan zen.
Maila pixkat hartu nuenean
entrenatzen nuen taldearekin
lasterketa ezberdinetara korri-
ka egitera joaten hasi nintzen,
batzuetan asteburu bakarrean
bi egiten genituen. Entrena-
tzen nuenez, lasterketa ezber-

dinetan parte hartzea beste
pauso bat ematea besterik ez
zen izan. 

Garai hartan lasterketa
askotan ahizpa eta ni ginen
emakume bakarrak. Lasterketa
asko eginda nago, inguruko
gehienak eta baita Biarritz eta
Donibane Lohitzunekoa ere
besteak beste.

Eta Lasarte-Oria Bai! krosa
noiztik egin duzu?
Lehen ediziotik egin dut korri-
ka herriko krosean. Nire
herria izanda beti parte hartu
nahi izan dut, asko gustatzen
zait. Ez dut ondo gogoratzen
baina behin edo bitan huts
egin dut. Uste dut bat haur-
dun nengoelako eta bigarrena
alaba eduki ondoren gorputza
ez nuelako prestatuta ikusten.
Herriko ezagunekin korrika
egitea beti gogoz hartzen da
eta gainera orain ahizpa Gas-
teizen bizi dela, eskertzen da
herrian behintzat lehen beza-
la elkarrekin korrika egitea.

Egun beste lasterketetan ere
parte hartzen duzu?
Bai baina beti nire erritmoa
markatu izan dut. Ez dut
lehiakortasunaren gatik korri-
ka egiten, gustatzen zaidalako
eta kirolarekin disfrutatzen
dudalako baizik. 

Horrek esan nahi du, esate-
rako, nahi ditudana entrena-
mendu saioak egiten ditudala.
Boladak egon daitezke: batzue-
tan, entrenatu gabe egotea era-

bakitzen dut alabarekin edo
familiarekin denbora gehiago
pasa nahi dudalako adibidez.
Horregatik lasterketan parte
hartzeko erabakia berdin har-
tzen dut, gogoa badut joaten
naiz eta bestela ez. Azkeneko-
takoak izan dira Porrontxo jaie-
tako lasterketa herrikoia Egian,
Urnietako Herri Bira eta Faro
de la Plata igoera Pasaian. 

Bereziki gogoratzen duzun
saririk jaso al duzu?
Sariak irabazi izan ditut.
Batzuetan dirua izan da eta
gehienetan trofeoa oroigarri
gisa. Bereziki gogoratzen dut
Adarrarako igoera egin nuen
lehen aldia. Ahizpa eta ni
ginen emakume bakarrak eta

berak gizonezkoekin lehiatze-
ko maila ona izan arren,
atzean etorri zen nirekin, ez
zegoen ibilbidea guztiz ondo
markatuta eta jaitsieran galdu
egin ginen! bidea aurkitzean
ahizpa azkarrago joatea bul-
tzatu nuen behintzat berak
saria eskuratzeko, bera lehe-
nengo iritsi zen eta ondoren
ni. Azkenean biek saria jaso
genuen berak 50.000 pezta
eta nik 25.000. Nahiz eta
neska bakarrak izan bi ordutik
gora eginda sari gabe gera-
tzen ginen.

Egia esan hasierako urtee-
tan lasterketa askotan gertatu
zitzaigun emakume bakarrak
izatearena horregatik ere,
kopa asko ditut etxean.

Lasterketa herrikoiak asko
aldatu al dira?
Asko. Batetik jendetzak parte
hartzen du egun, bai gizonez-
koek baita emakumezkoek
ere, eta bestetik, garesti atera-
tzen da korrika egitea. Ez
beti, ez da lasterketa guztie-
tan hori gertatzen, batetik
bestera alde handia dago. 

Lehen gehienak doakoak
ziren eta orain bezala, kami-
seta ematen zuten opari.
Orain hamar eurotik gora
ordaindu behar da gehiene-
tan eta nire ustez zenbait
kasutan, ez guztietan, gehie-
gizko prezioa da Behobiaren
33 euroak adibidez. 

Parte hartze handiarena
polita da, horrek publiko
gehiago erakartzen du eta
azkenean asko laguntzen du
korrika zoazela animoak eta
txaloak entzutea. Hasieran ia
ikuslerik gabeko lasterketak
egitea gogoratzen dut eta
nahiago dut publikoa hor
dagoela ikustea.
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“Gustatzen zaidalako egiten dut korrika”
Nieves Cívicos / Lasarte-Oria Bai! Kros Herrikoiaren 1 dortsala

elkarrizketa
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Lehen ediziotik egin dut korrika. Nire
herria izanda beti parte hartu nahi
izan dut.Asko gustatzen zait.

Lasarteoriatarrak korrika egiten berandu hasi zela
esaten du, 24 urte zituenean. Karatea egiten zuen 16
urtetatik eta hori zuen benetan gustuko baino lesio
batek hau uztea behartu zuen eta orduan, ahizpak bul-
tzatuta, elkarrekin korrika entrenatzen hasi ziren.
Ostadarrek aurten berari eman dio Lasarte-Oria Bai!
Kros Herrikoiaren 1 dortsala. Nieves ia hutsik egin
gabe lasterketan parte hartu duen emakumea delako
eta lasterketa beraren filosofiaren adibide izateagatik.



Nola prestatzen dituzu laster-
ketak?
Saiatzen naiz beti entrena-
mendu maila bat mantentzen,
astean bitan edo lautan atera-
tzen naiz korrika egitera eta
horrek laguntzen dit lasterke-
tetarako gorputza prest eduki-
tzen.

Gainera urteak aurrera
doaz, eta gorputza ez da ber-
din errekuperatzen saio gogor
baten ondoren: Hori ere kon-
tutan izan behar da. Dietari
dagokionez, oso gozozalea
naiz betidanik eta ez naiz
gehiegi zaindu, jatea gustatzen
zait. Hori bai, lasterketa aurre-
tik gosari arina egiten dut.

Marka pertsonalak hobetzea
garrantzitsua al da?
Denbora onak lortzea beti da
pozgarria kirolariarentzat. Ez
naiz oso zorrotza nire burua-
rekin baina marka hobetzea
beti da saria. Orain niretzako
duela bost urteko denbora
egitea pozgarria da, horrek
esan nahi du maila batean
mantentzen naizela nahiz eta
urte batzuk gehiago eduki.
Hala ere, lasterketa egun
batzuetan korrika hasi aurretik
konturatzen zara ez duzula
gorputzik, hamaika arrazoi

medio, eta orduan ahal dena
egiten da eta ez da ezer gerta-
tzen. Ez naiz marka pertsona-
lengatik estutzen. 

Zein da zure helburua igande-
ko krosean? Denbora jakin
bat egitea?
Nire helburua arazorik gabe
eta gustura korrika egitea da.
Betiko maila ematen ahale-
ginduko naiz eta marka hobe-
tzea lortzen badut hobeto
baina ez nau bereziki kezka-
tzen. Ondo dakit noraino irits
naitekeen eta 1 dortsala era-
mateagatik ez naiz azkarrago
joaten saiatuko.

Zer sentitzen da 1 dortsala
edukita?
Sari polita da. Beti hor egon
naiz herriko lasterketan baita
mota honetakoetan ere eta
nolabait presentzia hori eta
hainbeste urtetako lana sari-
tzea da. 

Ostadarrek dio lasterketa-
ren filosofiarekin bat egiten
dudalako eman didatela 1 dor-
tsala eta egia da zaletasunak
bultzatu nauela korrika egitera.
Nahiz eta egoera onenean ez
egon, beti parte hartu izan dut
nire herriko lasterketan bertako
lagunekin bat egiteagatik.

Eman behar zidatela esa-
tean, burura nire ahizpa etorri
zitzaidan. Bera Gasteizen bizi
denetik ezin izan du urtero
herriko lasterketan parte hartu
baina bestela berak mereziko
luke dortsal hau. Oso maila
oneko korrikalaria izan da eta
horretan mantentzen saiatzen
da. Hasi nintzenean berak
gizonezkoen mailan korrika
egiten zuen. 16 urterekin Lan-
daberrin hasi zen korrika egi-
ten eta marka onak lortzera
iritsi da bere ibilbide luzean.

Errespontsabilitatea al da 1
zenbakia eramatea?
Bai, herriko jendeak ezagu-
tzen nau eta igandean zer egi-

ten dudan ikusi nahiko dute.
Soilik espero dut ez lesiona-
tzea eta nire mailan lasterketa
duina egitea.

Lasterketa baten aurretik
beti jartzen naiz urduri eta
kasu honetan badakit inoiz
baino handiagoa izango dela
urduritasun hori. 

Alaba aipatu duzu, gustatuko
litzaizuke zurekin korrika
egingo balu?
Bost urte ditu orain eta egia
esan bai gustatuko litzaidake
berarekin noizbait korrika egi-
tea, baina hori, berak aukera-
tu behar du. Ez dut nik korrika
egiten dudalako horretara
derrigortu nahi. 

Agian futbolean ibiltzea
nahiago izango du edo kirola
ez du gustuko izango, auska-
lo, oraindik txikia da.

Igandean kros txikian parte
hartu nahi duela komentatu du
etxean, bere eskolako lagune-
kin batera korrika egin nahi
duelako baina ikusiko da.
Berez oso ume lotsatia da eta
agian kalean biltzen den jende-
tza ikusita ez du momentuan
atera nahiko. Niri noski ilusioa
egingo lidake igandean kros
txikian alaba korrika ikusteak.

Noiz arte korrika? pentsatu al
duzu?
Ikusiko da, ez dut gehiegi pen-
tsatzen egia esan. Urteak
aurrera egin ahala egiten ditu-
dan lasterketa kopurua jaisten
joan naiz eta suposatzen dut
hasi bezala egun batean
gehiago ez egitea erabakiko
dudala. Gorputzak eutsi bitar-
tean behintzat korrika egiten
jarraitzeko asmoa daukat. •
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elkarrizketa

Polita da Lasarte-Oria Bai! kros
herrikoian 1 dortsala jasotzea. Niretzat
urteetako presentzia eta lana saritzea da.

Filosofiarekin bat egiten dudalako eman
didate 1 dortsala eta egia da zaletasunak
bultzatu nauela korrika egitera.San Hilario lasterketan Nieves, Manolo Fernández laguna eta Iñigo senarrarekin.

Donostian egiten den 10 kilometroko Hiru Hondartzetako lasterketan Nieves Iñigo Gómez senarrarekin korrika.
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Nerea EIZAGIRRE

Goizeko 10:30ean
emango zaio hasiera
Ostadar Saiarre Kirol

Taldeak antolatutako Lasarte-
Oria Bai! XVI. Kros Herrikoia-
ri. Erketz Euskal Dantza
Taldeko dantzariek agurra
dantzatuko diete korrikalariei.

Lehendabizi gurpildun
aulki-lasterketako parte har-
tzaileak aterako dira, eta
ostean, gainerako korrikala-
riak. Helduen sari banaketa
eta gero, 12:15ak aldera Kros
Festaren hamaikagarren edi-
zioa martxan jarriko da. 

Behin herri erdialdeko
obrak amaitu eta gero, Osta-
dar Saiarre Kirol Taldeak
aukera izan du Krosaren ibil-
bidea herriko erdi gunera
luzatu eta Okendo plazara
bueltatzeko. Bertara iritsi
baino pixka bat aurrerago,
Laubide bezala ezagutzen
den bidegurutzean, egongo
da helduen helmuga.

Baina ez da hau aldaketa
bakarra, irteera Frutas Ruiz
fruta-dendaren parean izango
baita. Gauzak honela, probak
bere jatorrizko luzera berres-
kuratzen du eta parte-hartzai-
leek 10.500 metroko ibilbidea
bete beharko dute, azkeneko
bi edizioetan baino 500
metro gehiago. 

Dortsal eta txip banaketa
Era berean, dortsala, txipa eta
kamiseta teknikoen banaketak
ere berrikuntza bat dakar.

Aurreko urteetan ez bezala,
lasterketa bezperan, bihar
urriaren 29a, arratsaldeko
15:00etatik 19:30era bitartean
eta lasterketa egunean, igan-
dean, aldiz, goizeko 9:00etatik
10:00era bitartean banatuko
dituzte Michelingo kirol gune-
ko pilotalekuan.

Horren harira, Lasarte-
Oriako herritarrei mezu hau
helarazi nahi izan diete anto-
latzaileek: "Ahal duzuen neu-
rrian jaso beharrekoa
lasterketa bezperan jaso;
modu horretan lasterketa egu-
nean lasaiago ibiliko zarete

eta guk ere korrikalarien ilarak
saihestuko ditugu igandean".

Honetaz gain, dortsala,
txipa eta kamiseta teknikoa
jaso ahal izateko korrikalari
guztiek egiaztagiriren bat aur-
keztu beharko dutela azpima-
rratu dute Ostadarreko
arduradunek.

Lasterketa Herrikoien Liga
Gainera, lasterketaren antola-
tzaileek gogora arazi dutenez,
Lasarte-Oria Bai! krosa aurten
ere, "Lasterketa Herrikoien II.
Ligarako" puntuagarria izango
da.

Azpimarragarria da urte
betean ligaxka honek izan
duen garapen interesgarria.
Izan ere, iaz hamar lasterketa
jokatu baziren ere, aurten
40ra iritsi dira. Ligaxka honen
barruan daude, esate batera-
ko, Donostiako Maratoia,
Azeri bila proba, Josetxo Imaz
memoriala, zein Donostiako
eta Hondarribiako San Silves-
tre ezagunak ere.

Lasterketa herrikoien sari-
keta honetan parte hartzeko
behar beharrezkoa da ligaxka
honetako txip horia gainean
eramatea.

Ordu aldaketa
Bestalde, urtero legez, ez ahaz-
tu larunbatetik iganderako
gauean ordua aldatzen dela,
gaueko 3:00etan ordularia
atzeratu eta 2:00ak izango dira. 

Urteak dira Krosa eta ordu
aldaketa asteburu berean egi-
ten direla, baina beti dago
partehartzaileren bat ordu
bete lehenago agertzen den. 

Lasterketa amaitu ondoren,
parte-hartzaileak ura, fruta eta
freskagarriak izango dituzte
eskura, energiak berreskura-
tzeko. Eta dutxatzeko, kirol
guneko instalazioak. •

Lasarte-Oria Bai! Krosa, Okendora
❚ Igandean, hilaren 30n goizeko 10:30ean hasiko da XVI. edizioa  ❚ Okendo plazan egongo
da helmuga    ❚ Dortsalak, txipak eta kamiseta teknikoak lasterketa bezperan banatuko dira

erreportajea
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Igandea goizean 1600 korrikalari ibiliko dira gure herriko kaleetatik barrena eta helburu bakarra izango dute Okendo plazan egongo den helmugara iristea.

Bi urteren ostean, Lasarte-Oria Bai! kros Herrikoiak
Okendo plaza berreskuratu eta bertan izango du hel-
muga. “Okendo plazak sinbolismo berezia du; Lasarte-
Oria Bai! Kros Herrikoia bertan jaio zelako”adierazi
zuten antolatzaileek krosaren aurkezpenean. Baina,

beste berrikuntza batzuk ere baditu, igandean
10:30etatik aurrera gure kaleetatik barrena igaroko
den kros herrikoiaren XVI. edizioak, garrantzitsuena
dortsal, txip eta kamiseta teknikoak larunbat eta igan-
dean banatuko direla Michelngo pilotalekuan.
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Helduen krosa eta sari
banaketa amaitu
ostean, Kros Txikiaren

txanda izango da. Bost eta
hamalau urte bitarteko 800
korrikalari gaztetxoen laster-
ketaren zirkuituak berrikun-
tzak ditu aurten, handiena,
helmuga Okendon jarriko
dela.

Urtero legez, adinaren ara-
bera sei mailatan banatuak
egongo dira etxeko txikiak .

Ibilbideak
Esan bezala aurtengo Kros
Festaren berrikuntza nagusia
Okendo plazako helmuga
izango da. Beraz, lasterketen
norantza aldatu egin da aur-
ten, iaz haur eta gaztetxoek
Michelin aldera korrika egin
bazuten, oraingoan Okendo
aldera egingo dute.

Gauzak honela, lasterkete-
tako irteera puntuetan aldake-
tak daude.

A mailakoek, txikienek,
100 metro egingo dituzte
Ruiz fruta-denda eta Okendo
artean.

2005 eta 2004 urtean jaio-
tako haurrek Geltoki eta Iñigo
de Loyola kale arteko bidegu-

rutzetik Okendo artean dau-
den 150 metroak egingo
dituzte.

Handienek, aldiz, 400, 800
eta 1200 metroko ibilbideak
osatu beharko dituzte: Oken-
don hasi, Hipodromo kalea
hartu eta Uistin kaletik barrena
joango dira. Blas de Lezotik
Geltoki kalera egin eta Oken-
don bukatuko dute. Gero eta
helduago, orduan eta bira
gehiago egingo dituzte.

Haurrak nora eraman
Alboko irudian ikusi daitekeen
bezala, 2006 eta 2004 urte
artean jaiotako haurrek, Iñigo
de Loyola kaleko plazan izan-
go dute harrera gunea. Euria
egingo balu Michelingo kirol
gunean izango litzateke harre-
ra gunea. 

Gainontzeko guztiak, hau
da 1996etik 2003ra bitartean
jaiotakoak, Udaletxe berriko
arkupeetan eta Antonio Mer-
cero plazan bilduko dira.

Antolatzaileek eskertuko
lukete, 12:00etan haur guztiak
bere hasiera gunean egotea,
era honetara, taldeak eta las-
terketak garaiz antolatu ahal
izateko denbora edukitzeko.

Harrera gunetik irteera puntu-
rako bidea begiraleen lagun-
tzaz egingo dute. 

Behin krosa amaitu eta
gero, haurrak, Okendo plaza-
ko helmugaren ostean jaso
behar dira.

Izena ematea
Gaur, ostirala, izena emateko
aukera dago, Ostadar S.K.T.ko
egoitzan.

Bestela, igandean bertan,
Okendo plazan egongo den
informazio gunean ere egin
ahal izango da, 11:00etatik
12:00etara bitartean. 

Bost euro ordainduta parte
hartzeko aukera izango dute
etxeko txikienek. Gainera,
parte hartzaile guztiek kamise-
ta bat, domina bat eta edateko
jogurt bana jasoko dute. •

Kros Txikian ere
aldaketa ugari

Kros txikian parte hartzeko izena gaur eman behar da bulegoan edo igandean Okendon.

Aurten Okendo aldera egingo dute korrika Kros Txikian parte hartuko dutenek.
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Nerea EIZAGIRRE

Duela hiru urte sortu
zen Ostadar Saiarre
Kirol Taldeko atletis-

mo saila. Taldeko sustatzai-
leetako batekin, Joseba
Iparragirrerekin bildu gara sail
honen hastapenak eta nondik-
norakoak ezagutzeko.

Josebak azaldu digunez,
“zazpi-zortzi lagun ginen
igande goizetan korrika egite-
ko geratzen ginenak. Talde
horretako kideetako batek
kamiseta bat egiteko aukera
zegoela aipatu eta, Julen
Ollokiegik eta Xabi Esnaolak
komentatu zuten Ostadarre-
kin hitz egin zitekeela”. 

Herrian zegoen korrikalari
kopurua ikusita, Ostadarrek
baietza eman zuen. “Bere ize-
nean saila sortzearekin ados
zegoela, saila aurrera erama-
teko lekua utziko zigula,
baina guk kudeatu behar
genuela esan ziguten. Eta
Julen hasi zen horretan
lanean” adierazi digu.

Hasiera batean 78 korrika-
larik eman zuten izena, 70
gizon eta 8 emakumek. Aur-
ten berriro kanpaina egin du
sailak eta beste 20 pertsona
sartu dira taldean. 

“Lasarte-Orian jende asko
dago korrika egiten duena”
aipatu digu Joseba Iparragi-
rrek: “neska asko dago gaine-
ra, baina taldean bakarrik
zortzi ditugu. Alde handia da”
atxiki du. 

Horregatik, lasarteoriata-
rrak eta emakumeak, batez

ere, animatu nahi ditu taldeko
kide izan daitezen.

Entrenamenduak
Aipatu legez, taldeko kide
batzuk igandeetan elkartzen
dira entrenatzeko. “Hamalau
edo hamabost bat pertsona
biltzen gara. Lehen goizeko
zapietan biltzen ginen, orain
8:00ak aldera. Orduak atzera
botatzen du normalean” aipa-
tu du.

“Hasieran, jendeak egiten
zuen denborekin talde des-
berdinak egitea zen asmoa”

dakar gogora Josebak. “Mara-
toiak egin genituen denboral-
dian bi orduko saioak egin
izan genituen” onartu du;
“orain mendi lasterketak egi-
ten hasi gara eta ordu bete
edo gehiago egiten dugu
korrika” atxiki du. 

“Lesioak direla eta, ez gara
asko biltzen igandeetan.
Gainera, negua dator eta
Behobiaren ostean, jendea
gutxiago animatzen da” jakin
arazi digu. 

Eta azaroaren 27an egingo
den Donostiako maratoian

gutxi batzuk parte hartuko
dutela aurreratu digu.

Denboraldia
Izan ere, Josebak onartu dig
unez lasterketen munduan ere
denboraldiak daude.

“Orain jendeak krosa pres-
tatzen du eta gutxi batzuk
Behobia” adierazi digu.
“Behobia hogei kilometro
dira, ez da txatxetan hartzeko
lasterketa. Eta, hala ere, ero-
keriak egiten dituzte batzuk
parte hartu eta bukatzeko”
jarraitu du. 

Behobia pasa eta bi igan-
dera, aipatutako Donostiako
maratoia dago. 

“Beste urteetan Gasteizko
maratoi erdian ere parte hartu
dugu, hau abenduko hiruga-
rren igandean izaten ohi da.
Giro polita dago eta jende
gutxiago” aitortu du. Hala
ere, lasterketa horretan hotz
handia izaten dela ere aipatu
du, “iaz 5 gradu eta duela bi
elurra ere egin zigun”.

Urtarrilaren hirugarren
igandean, Idiazabalera hurbil-
tzen direla ere adierazi du,

Atletismo saila, lasterketaz lasterketa
❚ Ostadar S.K.T.-ko atletismo saila duela hiru urte sortu zen   ❚ Jantzi berriak
aurkeztuko ditu Lasarte-Oria Bai! Krossean eta talde argazkia egingo dute 9:30ean

Ostadar Saiarre kirol taldeko atletismo atala osatzen duten korrikalarietako batzuk, duela hiru urte, lehenengo jantziarekin egin zuen talde argazkia.

Orreaga-Zubiri mendi lasterketa, Idiazabaleko
krosa, Azeri krosa.. Hauek dira Ostadar S.K.T-ko
atletismo saileko korrikalariek egin dituzten
lasterketetako batzuk. Igandean, Lasarte-Oria
Bai! krosean parte hartuko dute taldeko

gehienek, baita iaz irabazlea izan zen David
Martin herritarrak ere. Hala ere, saileko
arduradunek lasterketa gogorra eta borrokatua
izango dela aurreratu dute, herrian puntan
dabiltzan korrikalariak baitaude.
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“kriston hotza egiten du eta
batzutan izotza. Giro oso ona
dago. Gazta ekarri nuen etxe-
ra aurten”.

Lasterketa kopuruaz galde-
tzean, “batzuek gehiago, bes-
teek gutxiago. Aurten mendi
lasterketa ugari egin ditugu,
bost edo sei. Gero abuztuan
errepideko lasterketetara egin
genuen eta guztira hamar bat
lasterketa egin ahal izan ditu-
gu batzuek” aipatu du.

Honetaz gain, lasterketa
herrikoietan zozketa eta opa-
ritxo ugari daudela jakin arazi
du. “Herri txikietan zozketak
daude, lasterketa handietan
aldiz ez dago horrelakorik.
Kasu hauetan negozioa bihur-
tu da jendeak korrika egitea,”
salatzen du.

Asmoak
Lasterketa hauetan parte hartu
ahal izateko eta korrikalariei

erraztasunak emateko hainbat
asmo dituztela jakin arazi
digute sailaren kudeaketan
lanean diharduten Joseba Ipa-
rragirre eta Julen Ollokiegik.

Esate baterako, indar pro-
bak merkeago egiteko klinika
batzuekin harremanetan dau-
dela aipatu digu. “Policlinicak
%20 edo 25eko beherapena
egiten die Behobian parte
hartzen dutenei. Baina talde-
ko jende askok ez du egiten
eta guk taldeko guztiek egin
ahal izatea nahi dugu” azaldu
digu Josebak. 

Honetaz gain, nutrizio
enpresekin eta masajista bate-
kin ere negoziaketetan dabil-
tzala jakin arazi digu.

Bestalde, web orrialdeari
astindu bat eman eta garran-
tzia gehiago eman nahi diote-
la azpimarratu du.

Era berean, urte amaiera-
rako afari edo bazkaria egite-

ko asmoa dutela aipatu digu,
“taldeko jendeak elkar ezagu-
tzeko”.

Jantzi berriak
Asmoekin jarraituz, aurten
kroserako jantzi berria izango
dutela aurreratu digu, Frutas
Ruiz eta Lasarte tabernak
babestutakoa.

Aurten jantzia berritzeko
asmoa agertu eta “herriko
dendak babestua izatea nahi
genuen. Frutas Ruizek baietza
eman zigun lehenengoan. Eta
Iñaki Mendok Lasarte taber-
nakoak jakin zuen babes bila
genbiltzala eta bera ados
zegoela aipatu zigun”. 

Eta taldeko kideei deialdia
egin die, “igandean 9:30ean,
Michelingo kirol gunean
argazkia aterako dugu”.

Era berean, lehenengo jan-
tzia lortzeko ere babesleak
lortu behar izan zituztela
gogoratu du, “Iparfrio eta Fru-
tas Ruizekin hitz egin genuen
orduan. Bi urterako babesa
eman ziguten, baina hiru
urteetara luzatu dugu” gogo-
ratu du.

Gainera, bitxikeri moduan
zera esan digu: “apirilaren
28an estreinatu genuen eta

David Martinek Andoaingo
krosa irabazi zuen maiatzaren
lehenengo asteburuan”.

Horregatik, eskerrak eman
nahi dizkie atletismo sailak
babesleei.

Lasarte-Oria Bai! krosa
Bestalde, igandean egingo
den Lasarte-Oria Bai! krosari
buruz galdetzean, “Lasartek
fama hartu du. Iaz 1.300 per-
tsonek eman zuten izena eta,
1.200 atera ziren. Jende
dezente da” onartu du.

Krosaren ibilbideari buruz,
“ibilbide polita da, zuzena
eta ez oso gogorra. Urtero
ikusten da jendeari lasterketa
gustatzen zaiola. Ea horrela
jarraitzen duen!” aipatu du.

Partehartzaile kopuruari
dagokionez, “oraintxe ez
dakigu ziur taldeko zenbatek
parte hartuko duten krosean.
Oro har, ere ez noski, internet
bidezko izena ematea handia
da eta”. 

Hala ere, krosa borrokatua
izango dela aurreratu du,
“Lasarte-Orian maila dago.
Korrikalari asko daude. David
Martin oso ondo dabil eta
Jose Luis Delgado ere fin
dabil. Neskek ere maila han-

dia dute Pili Bodegas eta Nie-
ves Civicos hor daude. Azken
honek 1 dortsala eramango
du gainera”.

Giroa
Lasarte-Oria Bai! krosari
buruz zerbait nabarmentzeko
eskatzean, Joseba Iparragirrek
argi dauka: “giro oso ona
dago egun horretan. Partehar-
tzaileen arteko giroa ere oso
ona da”. 

Eta korrika festa ere aipa-
tzen du, “haur mordoak parte
hartzen du. Hori da politena,
haiek dira eta etorkizuna”.

Gauzak honela, Lasarte-
Oriako herritarrak krosean
partehartzera animatu nahi
ditu: “bai helduen edo hau-
rren lasterketetan, baita korri-
kalariak animatzen ere”. 

Eta bi gomendio egiten die
lasterketan izena eman dutenei,
bata Lasarte-Oriako krosean
ongi pasatzeko eta bestetik
kamiseta aurretik hartzeko:
“1.300 pertsona asko dira, iaz
ilera handiak sortu ziren eta
lasaiago ibiltzeko, Lasarte-Oria-
ko korrikalariei txipa, dortsala
eta kamiseta larunbata arratsal-
dean hartzea gomendatzen
diegu atletismo sailekoek”. •

David Martin korrikalariak hainbat lasterketa irabazi ditu aurten, iaz Krosa.

Lasarte tabernako Javier Mendo eta Frutas Ruiz dendako Rafa Ruiz Joseba Iparragirre atletismo saileko arduradunarekin.



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.

Odol ateratzeak
Hileroko azken astelehenero
bezala, odol ateratzeak egin-
go dituzte Osasun Zentroan
urriaren 31ean, arratsaldeko
18:30etik 21:00etara. Anima
zaitezte, odola ordezkaezina
da eta odol falta dago!

Udako txokoetako irudiak
Urriaren 17tik aurrera  prest
egongo dira Udako Txokoeta-
ko argazkien CDak. 

Txokoetan ibili direnen
haur guztiei banatuko zaizkie
eta jasotzeko Ola kalea 1ean
dagoen Amaraun Ludotekatik
pasa behar da 17:00etatik
20:00etara azaroaren 25a
arte.

1962. urtekoen afaria
1962. urtean jaiotako lasar-
tearrentzat afari bat antolatu
dugu azaroaren 12rako,
Dakara jatetxean. Interesa-
tuek 50 euroko diru sarrera
egin behar dute, azaroaren
5erako, honako kontu
korronte zenbakian, 3035
0036 12 0360082971. Argi-
bide gehiagorako, deitu: 646
274 376 (Bea) /659 950363
(Rexu).

agenda

Egunero
Erakusketa
DIEGO LETAMENDIA BELZUNCEREN

erakusketa zabalik da urrian
zehar, JALGI KAFE-ANTZOKIAN

Ostirala, 28
Zinema foruma
ELIKADURA BURUJABETZA. PRO-
POSAMENAK izenpean MUNDU-
BAT elkarteak zinema foruma
antolatu du. MANUEL LEKUONA

KULTURETXEAN, 19:00etan, GAZTE-

LANIAZ.

Kontzertua
TOLOSAKO XXV. ABESBATZEN JAIAL-
DIAn lehiatuko den Letoniako
"CON ANIMA" haur abesbatzaren
emanaldia. MANUEL LEKUONA

KULTURETXEAN, 20:00etan

Kontzertua
THE BOOGALORDS taldeak funk
eta jazz doinuak eskainiko ditu.
JALGI KAFE-ANTZOKIAN, 23:00etan

Larunbata, 29
Kontzertua
STANLEY ROAD taldeak, Garage

eta 70. hamarkadako Mod-
a,kontzertua eskainikodu.
Ostean, D.J. IÑIGUITOren
Garage, Power Pop eta Rock
& Roll doinuak entzungo dira.
EL BAR DE MAU, 19:30ean,

Igandea, 30
Zinea
Haurrentzako zinema atalean,
ARTHUR ETA MUNDUEN GERRA

filma ikusi ahalko da. MANUEL

LEKUONA KULTURETXEAN,
17:00etan, EUSKARAZ. Sarrera,
3,30 euro.

Asteazkena, 02
Ipuin-kontalaria
KORUKO ZURUTUZA ipuin-konta-
lariaren IPUINAREN ORDUA saioa
5,6 eta 7 urteko haurrentzat.
HAUR LIBURUTEGIAN, 18:00etan.

Osteguna, 03
Zinea
OKENDO ZINEMA TALDEAREN esku-
tik CENTAUROS DEL DESIERTO filma.
MANUEL LEKUONA KULTUR ETXEAN,
21:30ean, B.O., GAZTELANIAZKO AZPITI-

TULUEKIN. Sarrera, 4,30 euro.

Oharrak
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❚ FUTBOLA ❚❚

Larunbata 29
10:00etan, Ostadar-Hondarribia 
(Kadeteen Ohorezko maila) 
Michelinen.
11:30ean, Ostadar-Kostkas M.B.
(I. Infantila) Michelinen.
13:00etan, Ostadar-Usurbil 
(Emakumezkoen Erregionala) 
Michelinen.
15:30ean, Ostadar-Trintxerpe 
(I. Erregionala) Michelinen.
16:00etan, Danena-Texas Lasartearra
(I. Erregionala) Elbarrena, Zizurkilen.
17:15ean, Ostadar-Martutene (Erre-
gional Gorena) Michelinen.
17:30ean, Vasconia-Texas Lasartearra
(I. Jubenila) Puio, Donostian.
18:00etan, Lengokoak-Ostadar 
(Jubenilen Ohorezko maila) Cesar
Benito, Donostian.

Igandea 30
09:30ean, Ostadar-Ordizia (Alebina)
Igartza, Beasainen.
10:45ean, Hernani-Ostadar
(Infantilen Ohorezko maila) 
Zubipe, Hernanin.
12:30ean, Hernani-Ostadar
(I. Kadetea) Zubipe, Hernanin.

❚ ARETO-FUTBOLA ❚❚

Ostirala 28
17:00etan, Eskolapioak-ISU Leihoak
(Euskal Liga) 
Eskolapioak eskola,Tolosan.

Larunbata 29
17:30ean, Buruntza K.E.Aldaz H.K. -
Aurrera Vitoria 
(Nazional B maila) 
Kiroldegian.

❚ PILOTA ❚❚

Ostirala 28
18:00etan, Ziotza 2-Intza 2 
(Eskuz banaka, 2. urteko alebina)
Intxaur, Zizurkilen.
19:00etan, Zumaia-Intza 1 
(Eskuz banaka, 2. urteko alebina) 
Herri eskola, Zumaian.
20:15ean, Segura-Intza (Eskuz binaka, I.
mailako kadeteak) Baratze, Seguran.
20:15ean, Arrasate-Intza (Eskuz bina-
ka, III. mailako seniorrak) Uarkape,
Arrasaten.

Larunbata 29
16:00etan, Intza 1-Zumaia 2 
(Eskuz banaka, 1. urteko infantila)
Loidi-Barrengo pilotalekuan.
16:00etan, Intza 1-Usurbil 2 
(Eskuz banaka, 2. urteko infantila)
Loidi-Barrengo pilotalekuan.

16:00etan, Intza 1-Zestoa 1 
(Eskuz binaka, II. mailako kadeteak)
Loidi-Barrengo pilotalekuan.
16:00etan, Intza-Eibar (Eskuz binaka, 1.
mailako seniorra) Loidi-Barrengo pilo-
talekuan.
16:00etan, Gazteleku 1-Intza 2 (Eskuz
banaka, 2. urteko infantila) Andoainen.
17:00etan, Zestoa-Intza 2 (Eskuz bana-
ka, 1. urteko infantila) Zestoan.

❚ JUDOA ❚❚

Larunbata 29
09:00etatik aurrera, LOKEko kadete
eta jubenilek Avileseko Hiria txapelke-
tan parte hartuko dute,Avilesen.

❚ ATLETISMOA ❚❚

Igandea 30
10:30ean, Lasarte-Oria Bai! Krosa 

Kiroletako agenda

Kukutza III

Denok dakizuen bezala ez
naiz Lasarteoriatarra, Bilbota-
rra naiz eta zehatzago esan-
da Errekaldetarra. Urteak
pasa nituen auzo horretan
eta gogoratzen dudanez, Bil-
boko zentroarekin zerikusi
gutxi zuen.

Udal gobernuak urtez
urte ahaztua izan zuen eta
du auzo hau, bertan eginda-
ko azpiegitura handiena
autopista izanik. Ahaztu
gabe autopista azpian dago-
en parkea, bertan etxeak egi-
tea ezinezkoa delako noski. 

Auzotarrak toki askotatik
etorritako pertsonak dira,
esan daiteke Lasarte-Orian
gertatu zen antzeko immigra-
zio prozesua eman zela.
Ondorioz, denbora gutxian
eta modu masiboan izugarri
handitu zen auzunea da hau,
bere sorreran Bilboko txabo-
la auzo famatuak jaso zituen
auzunea.

Bilboko udalak hiri zentra-

la nahi du, soilik ikusi eta eros-
teko kulturarekin mamitua.
Baina gure hiria ez da zentra-
la, periferikoa da jendeak
auzoetan egiten baitu bizitza
eta bertan ere izan nahi ditue-
lako beharrezkoak diren gune
sozial eta kulturalak. 

Momentu askotan, iluna,
grisa eta zikina gogoratzen
dut auzoa,  bertan bizi den
jendearen grina eta gogoaga-
tik ez balitz, oraindik ere
horrelako auzoa izango
genuke. Egoera hau aldatu
nahian gazteak hasi ziren
espazio baten beharra alda-
rrikatzen eta udalaren jarre-
rak bultzatuta okupazioaren
hautua egin zuten. 

Kukutza izena aukeratu
zuten, auzoan dagoen men-
dixka baten izena. Kukutza
III bere izenak esaten duen
bezala, hirugarren saiakera
da. Hirugarren saiakera eta
indartsuena. Hasiera batean
jendeak mesfidantzaz ikusten
zuen proiektu sortzaile hau
eta seguru nago gaur egu-

nean ere jende askok jarrera
hau izango duela.

Baina proiektu honen
bidea pixka bat ezagutu
dugunok oso harro gaude
urteetan zehar parte hartu
duen jende guztiaz. 

Nik ere proiektu honetan
parte hartu nuen, nerabeza-
roan nengoen eta asteburu
askotan babesa eman zidan
kultur gune honek. Momentu
horretan proiektu ugari mar-
txan jarri ziren, gaur egunean
den Kukutza izateko bidea
abian zegoelarik. Auzoko,
Bilboko eta Euskal Herriko
jende ugari hurbildu da
Kukutzara bere bizitzan
zehar eta proiektu berriak
etengabean sortu dira. 

Bertan zegoen Bilboko
boulderrik handiena, Hego
Euskal herriko malabarista
eskolarik handiena ere ber-
tan babesa hartu zuen. Eta
ume eta gazte ugarik bertan
praktikatzen zuten beraien
ametsak egi bihurtu nahian.
Prezio merkean eskaintzen

zen jangela begetarianoa,
dantzarako guneak, bigarren
eskuko gauzen trukaketa
gunea, garai bateko teteria,
taberna, entsegu gelak, kon-
tzertu gunea, gimnasioa, eta
hirugarren adinekoei zuzen-
dutako tailerrak besteen
artean bertan ere tartea
zuten.

Hau guztia udaletxetik
laguntzarik jaso gabe, ondo
antolatutako asanbladak eta
gazteen grina medio bakarra
zutela.

Edozein adineko jendea
biltzen zen bertan. Umeak
urtebetetzeak ospatu eta
malabarista izateko ilusioare-
kin bertaratzen ziren. Eta adi-
neko jendeak, udal
gobernuak beraien lokaleta-
tik bota eta hemen hartu
zuen aterpe, Kukutzako
ateak auzotar guztientzat ire-
kita baitzeuden. Ez auzotar
guztientzat soilik baita
mundu osora ere.

Gaur egun, eraikina ia-ia
osorik botata dagoenean

auzoan isuritako malko
bakoitzean pentsatzen jar-
tzen naiz. Bertan behera
palada batez utzitako zenbat
amets, konstruktora baten
mesedetarako aldatutako
kalifikazioa.

Onartu behar dut, niri ere
malkotxoak ihes egin zidala.
Malko hori lurrera erortzean
Azkuna jaunari hurrengoa
galdetzeko gogoa sortu
zitzaidan: gazte guzti horiek
non eskalatuko duten orain,
non umeek malabarista
bihurtu, non adinekoek
beraien lanak burutu. 

Baina erantzuna ez da iri-
tsiko, ez baitauka auzo hone-
tarako proiektu kulturalik.
Errekaldek kultur gunea
behar du ez soilik gutxi
batzuk eros dezaketen etxe
gehiago! Kukutza bezalako
proiektu gehiago behar ditu-
gu! Kukutza IV eraiki bidean
nire besarkadarik beroena. 

Nerea Sanchez
Lasarte-Oriako alkateordea

Eskutitzak
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