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    Azaroko 

igande guztietan 
helduentzat zine-
saioa egongo da 
Manuel Lekuona 

kultur-etxean

������������������������

���������������������

������������������
���������
��������
����������
�����������
����������
���
�
�	������������

��� �� ���� � � ���� � � �� � �� � � � � ��� � � ��  �� � �
	� � ������ � �
�	�	 � � � � � � � � � ���� � � ������� � � � � � � � ���� � ��  ��

�� �����

���������������

1127. zenbakia 2013-10-21 Lasarte-Oria txintxarri.info

4

Ostolazak Okerra harria menperatu du.- Argazkian ikus daitekeen bezala, makur-makur eginda, Joseba Ostolaza oriotarrak 140,2 kiloko Okerra 
harria bizkarrean berdintzea lortu zuen. Ez behin, ez birritan. Bost minutuko tartean zazpi aldiz jaso zuen irristakorra eta heldulekurik gabea den harri maltzurra. Eus-
kal Jaietako ekintza garrantzitsuenetakoa izan zen, 30 urteren ostean plazara atera baitzen Okerra harria. Bertan zen Jose Ramon Arteaga, 80ko hamarkadan 10 minu-
tuko tartean sei altxaldi ematera iritsi zen herritarra. Hainbat aholku eman zizkion saiakera egin aurretik, berak erabiltzen zuen teknika zehazki esplikatu bazion ere, 
Ostolazak berea ikasita zekarren etxetik. Bost minututan zazpi aldiz berdindu ostean, propinatxo gisa, Arteagak jasotzen zuen bezala altxatzen saiatu zen. Kostata 
lortu zuen, eta argi geratu zen Okerraren maltzurtasunari norbere teknika propioarekin erasotzea dela onena, harrijasotzaile bakoitzak deskubritu behar du Sasoetan 
jaio, Kantabrian egonaldia egin eta berriro herriko plazara itzuli den harriaren misterioa. Ostolazak balentria egin dutenen zerrendara gehitu zuen bere izena, Urtain 
boxeolaria, Orioko Oliden, Hernaniko Egia anaiak, Aginagako Errasti eta Arteagarenarekin. Ea hurrengoan lasarteoriatar batek Okerra altxatzeko saiakera egiten duen.

5-13 KROSA

Lasarte-Oria Bai! 
herri krosa 
igandean
Urteroko hitzorduari jarraiki 
Lasarte-Oria Bai! krosa ospa-
tuko da igandean. XVIII. edi-
zioa izango da eta 1.500 
korrikalarik hartu ahal izango 
dute parte. Helduek 10:30ean 
emango diote hasiera laster-
ketari eta ostean, herriko txiki 
eta gaztetxoen txanda izango 
da.

ORDU ALDAKETA

Larunbatetik
igandera

ordu aldaketa 
izango da:
goizaldeko

3:00etan 2:00ak
izango dira.
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G
oiza animoso hasi 
zuten Gazte Klubeko 
lagunek. Lasarte-Oriak 

duen mendi bakarrera, Bene-
dikara hain zuzen, joan ziren 
motxila eta mendiko botak 
jantzita.

Eguerditik aurrera berriz, 
Kantu Jirak herriko kaleak 
zeharkatu zituen musika, 
dantza eta bertsoz lagunduta.
Denera erdiguneko hamar 
txokotan geldialdia egin 
zuten eta "Nere Amak baleki", 
"Pasaiako Herritik", "Txantxi-
biri" edota "Txoriak Txori" 
klasikoak abestu zituzten.

Kantuen artean fandango 
eta arin-arinak, txistu-joleen 
doinuak eta Muñoa eta Lizar-
diren bertso-sortak tartekatu 
zituzten.

Ikurrina handi batek gida-
tu zuen Kantu Jira, baserrita-

r rez  jan tz i tako ha inbat 
haurrek eskutan eraman 
zuten ibilbide osoan.

Baserritarrez jantzita pla-
zaratzeko deia egina zegoen, 
eta herritarrek primeran erant-
zun zuten. Gehien gehienak 
zihoazen gutxien gutxienik 
zapia, txapela eta gona jantzi-
ta. Bada zerbait.

Gosea egin ostean, Xabier 
Zaldua, Iñaki Eizmendi eta 
koadrilak eginiko paella das-
tatzeko ordua iritsi zen.

Guztira 14 kilo arroz jan 
ziren Okendon egindako 
herri bazkarian. Berdura, 
oilasko, langostino eta mus-
kulluz hornituta. 

Bazkaltzen aritu ziren 200 
lagunen tripa asetzea ez da 
erraza eta kalitatezko menua-
rekin are zailagoa... Ba bi 
gauzak lortu zituzten sukalda-
ri trebeek.

Bestalde, postrerako pas-
teltxo goxo bat eta Joxe Mari 
Agirretxe, Txapas eta San 
Sebastianen eskutik bazkalon-
dokoa etorri ziren.

Umore onean, kantuan, 
irrintzika, dantzan aritu ziren 
200 jatunekin batera.

Ostean antzerkiaren txan-
da iritsi zen. Jalguneko lagu-
nek mozorroak soinean, 
euren elkarteko ereserkia 
dantzatu eta urtean zehar 
entseatutako funtzioak eskaini 
zituzten arratsaldeko lehen 

Lasarteoriatarrek Euskal Jai 
gosea asetu dute

Herriak euskal kultura kalera atera du asteburuan

Lasarte-Oria Euskal Jai gose zen, eta larunbatean herrian 

izan den giroa kontuan hartuta, asetuta geratuko zen bat 

baino gehiago. Aurreikuspen guztiak gainditu dira, jendetza 

atera da plazara baserritarrez jantzita eta esate baterako, 

bazkarirako salgai jarri ziren 200 txartelak segituan agortu 

ziren. Eguraldiak ere lagundu du, lainotu xamar egon bada 

ere, ez du euririk egin eta tenperatura ere atsegina izan zen 

larunbatean. Herritarrak jaiarekin konpromezua hartu dute-

la dirudi, eta antolatzaileak prestakuntza doitzen saiatuko 

dira datozen urteetara begira. 

Gazte klubeko gaztetxoak ostiralean taloak egiten aritu ziren.

orduetan. "Hiru, bi, zast, 
egizu jolas" haurrentzako ant-
zerkia, dantza eta kantuak ere 
izan zituzten gozagarri. 

Kirola protagonista
Arratsaldeak aurrera egin 
ahala, herri-kirolak lekutxoa 
egiten joan ziren Euskal Jaien 
egitarauan.

Besteak beste, lokotxak, 
zaku-karrerak, soka-tira eta 
esku-pilota ikusi genituen 
Okendo plazan. Printzipioz 
ekintza hauek haurrentzat 
prestatuta bazeuden ere, 
guraso bat edo beste ere ani-
matu zen kirol pixka bat egi-
tera eta arratsalde pasa polita 
egin zuten euren seme-alabe-
kin batera.

Arra tsa ldeko 18:00ak 
aldera iritsi zen eguneko zita 
gar rantz i t suena.  Oker ra 
harriak 30 urteren ostean 
Okendo Plaza bisitatu zuen.

P u b l i k o a r e n  a r t e a n 
komentarioak ugariak ziren. 
Irristakorra zela, heldulekurik 
ez zuela, "punta" behera 
zuela jasotzea litzatekeela 
egokiena, erraz berdinduko 
zuela, kostako zitzaiola... 
Denetarik entzun zen plazan.

Bertan zen 80ko hamarka-
dan birritan jaso zuen Jose 
Ramon Ar teaga ,  aur ten 
saiakera egitekotan zen Jose-
ba Ostolaza oriotarrari aho-
lkuak ematen.

Laguntzaile lanetan Telle-
ria aita-semeak izan zituen 
Ostolazak eta 138 kiloko 

zilindrikoa eta 175 kiloko 
errektangularrarekin berotu 
ostean, Okerra harria jasotze-
ko momentua iritsi zen.

Bost minutu izan zituen 
guztira Ostolazak, eta bere 
teknika propioa erabiliz,  
(Arteagak beste teknika bat 
erabiltzen zuen) 7 altxaldi 
eman zizkion, Arteagak baino 
bat gehiago.

Publikoaren animorik ez 
zuen falta izan oriotarrak eta 
herri-kirolek oraindik orain 
herritarrengan interesa pizten 

duela argi geratu zen.
Ilunabarrean Trikihotsen 

erromerian denetariko doinuak 
entzuteko aukera izan zen: 
"Xalala", kalejira, banakoa... 
Plazak itxura bikaina zuen, 
ehunka lagun saltoka eta dant-
zan zebiltzan, aspaldi hone-
t a k o  E u s k a l  J a i 
parte-hartzaileenaz gozatzen.

Egunari amaiera emateko 
herriko 15 tabernatan pintxo-
potea izan zen eta eguna 
gaueko ordu txikietara arte 
luzatu zuenik ere izan zen.

Herritar batzuk trikitixa eta panderoarekin atera ziren kalera. Hori martxa!

Kantujiran jendetza bildu zen, hainbat talde, elkarte eta norbanakok parte-hartu zuten. Bazkarian 200 jatun bildu ziren, asko eta asko txartelik gabe geratu ziren, aurreikuspen guztiak hautsita.

Euskal Jaiak oso parte-hartzaileak 
izan dira, jendeak festarekiko 
konpromezua erakutsi eta ekintzetan 
parte-hartzeaz gain, baserritarrez 
jantzita atera ziren herritar asko.

Trikihotsek dantzan jarri zuen Okendo plaza.

Ikurrina handi batek gidatu zuen kantujira herriko kaleetan zehar.

Sagardoa eta paella, arratsaldeari ekiteko energia-iturri.

Txikitxoenak irribarretsu kirola egiten, lokotxak, zaku-karrerak, esku-pilota... 

140,2 kiloko Okerra harri irregularra 
plazara atera eta aparteko arazorik 
gabe berdindu zuen Ostolazak. 

Txintxarrik ez du bere gain hartuko iritzi-artikuluetan edota irakurleen gutunetan adierazitakoaren erantzukizunik. 

Diruz laguntzen duten erakundeak
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L
asarte-Oriako kultura 
departamentuak jakinara-
zi du Okendo Zinema 

Taldearekin elkarlanean osat-
zen duten “Zine Forum” 
saioetako kartelera,  igandee-
tan proiektatzeko ekimenari 
hasiera emango ziotela.

Hori dela eta, Lasarte 
Orian zinea sustatzeko hel-
burua dutenez, azarotik 
aurrera Manuel Lekuona Kul-
turetxean, ingandetako haur 
zine saioa eta gero, helduen 
zine saioa izango dela jakina-
razi dute.

 Horretarako, Kultura 
departamendutik adierazi 
dutenez, “bi igandetik behin 
izaten den Okendo Zinema 
Taldeak proposaturiko peliku-
len emanaldiaz gain, hilabe-
tean bitan ere helduentzako 
zine nobedadeak ekartzeko 

aukera izango dugu, betiere 
zine banatzaileek ezartzen 
dituzten epeak errespetatuz”. 

Emanaldien ordutegiak 
orain artekoak mantenduko 
dira printzipioz, ostegune-
takoa 21:30etan eta igande-
takoa 19:30etan.

Udan kaleko zineak izan-
dako harrera onak kultura sai-
leko arduradunak bultzatu 
ditu erabakia hartzera. 

Izan ere, herriko zine zale-
tu helduak asko dira, baina 
askotan ezin izaten zuten 
herrian nahibeste pelikula 
ikusi.

Arazo horri irtenbidea 
bilatu asmoz jaio zen Oken-
do Zinema taldea eta orain 
Udalak bere proposamena 
indartuta, herriko zinefiloek 
badute Manuel Lekuonan zer 
ikusi.

Behibis´en Bueltaka

Bueltaka antzerkia eskaini 
behar zuen Behibi´s konpai-
n i ako  k ideek  l a runba t 
arratsaldean Manuel Lekuo-
nako auditorio nagusian, 
baina bertan behara geratu 
zen azkenean. 

Kultura sailak gaur eraba-
kiko du zer egin antzerkiare-
kin,  otsai lerar teko haur 
antzerki guztiak printzipioz 
itxita baitituzte.

Azarorako pelikula sorta zabala
Kultura departamentuak azaroan proiektatuko diren filmen zerrenda aurkeztu du

Udaleko kultura departamentuak azaroko zine karteldegia 

publiko egin du. Igandero helduentzako pelikula bat izango 

da Manuel Lekuonan, haur zinearen ostean. Horretaz gain, 

Okendo Zinema taldearekin elkarlanean jarraitzeko asmoa 

ere agertu zuten Zine Forumaren bitartez. Bestalde, larunbat 

arratsaldean Behibi´s taldeak haurrentzako Bueltaka saioa 

eskaini behar zuen kultur-etxean, baina azken orduan bertan 

behera geratu zen. Gaur erabakiko dute emanaldiarekin zer 

egin.

Ostadarrek aurrean kalitatea soberan duela erakutsi zuen, areatik gertu erritmo bizian jokatzeko gaitasuna daukate. 

Udarako kale-zineak izandako arrakastak eragina izan du helduen zinea azaroko igande guztietan jartzerako orduan.

Alaves nagusi Michelinen

Mendizorrotzako taldeak 
bisita egin zion Ostadarri 

kadeteen Euskal Ligako zazpi-
garren jardunaldian. Arabarrak 
nagusitu ziren, 1-3ko emait-
zaz. Gogor lan egin behar 
izan zuten ordea etxeko Osta-
dar taldea gainditzeko. 

Izan ere, beltz-urdinek 
partida txukuna osatu zuten 
atzo. Atsedenaldira 0-1 iritsi-
ta, bigarren zatiaren lehen 
erdirako neurketa berdintzea 
lortu zuten etxekoek Urkoren 
gol bati esker.

Hortik aurrera Ostadarrek 

aurrean aukeraren bat edo 
beste sortzea lortu bazuen ere, 
atzean egindako hutsek galt-
zera kondenatu zuten. Beste bi 
gol sartu zizkion Alavesek.

Ez zeukaten aparteko iza-
rrik gasteiztarrek, baina zen-
tralen lana oinarri hartuta, 
baloi bakoitza azkena balit-
zan lehiatzen zuten. 

Bestalde, lehenengo mai-
lako infantilek derbia jokatu 
zuten larunbatean Micheli-
nen. Ostadar SKT "A" taldeak 
egur handia eman zion anaia 
txikia "B"ri, handiegia agian.

Azaroak 3

Epic, el mundo 
secreto - Haur 
zinea
Ahora me ves -
Helduen zinea

Azaroak 7

Amour -  Zine 
Forum

Azaroak 10

Zipi-Zape y  el 
club de las 
canicas - Haur canicas
zinea
Amour -
Heduen zinea

Azaroak 17

Aviones -
Haurren zinea

MUD -Helduen MUD
zinea

Azaroak 21

Paris-Texas - Paris-Texas
Zine Forum

Azaroak 24

Zafara - Zafara
Haurren zinea
Paris-Texas -
Helduen zinea

Pelikulak
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Lasarte-Oria Bai! krosa 
igandean
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Hurrengo
orrialdeetan:
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www.txintxarri.info 

helbidean lasterke-
tako sailkapena eta 
argazkiak igandean 

bertan

www.ostadarskt.org 
helbidean ere krose-
ko emaitzak izango 

dituzue



6 Elkarrizketa Elkarrizketa 7

������������������
�����������������
���
	�����������

������ �������
������������������
�������
������

�����������������
� ���������

������������� 

�����������������

������������
� ���������

��

��������������������
� �������������

��������

�����

2013-10-21 txintxarri 1127 txintxarri 1127 2013-10-21

TXINTXARRI

J
ose Luis Juarez ezaguna 
zen alkatetzako idazkari 
ohia izateagatik. Azken 

urteetan bere gaixotasunaren 
ondorioz paseatzera ateratzen 
zen bakarrik. Baina gaztetan 
hainbat kirol taldeetan parte 
hartu zuen Juarezek. Futbola, 
areto-futbola, golf-a, zaldiak... 
ziren bere zaletasunak eta 
hauetaz gozatzeaz gain, 
laguntzea prest zegoen beti.

Gaztetik hasi zen Jose Luis 
Suarez futbolean jokatzen. 
Haurra zenean, Conchako 
hondartzako futbol txapelke-
tan izan zen Texas taldeare-
kin. Hipodromoan ere jokatu 
zuen Intza taldearekin eta 

zentral bezala Lasartearra tal-
dearekin.

“Preferentean edo, joka-
tzera iritsi ziren”. “Orduan 
partidak, entrenamenduak, 
etab. zituen niri ez zidan gra-
zia handirik egiten. Baina 
berak gustuko zuen,” dio 
emazte ohiak.

“Ni Hipodromora joaten 
nintzen aitarekin jokatzera. 
Zelaia moztuta izaten zuten 
eta bertan jokatzen zen. Pri-
meran egoten ginen bertan,” 
aipatu du Gorkak.

Lehen bihotzekoa 29 urte-
rekin izan zuen Juarezek, 
“futbol partida baten ostean 
izan zen. 30 urteak zainketa 
intentsiboetako unitatean  
bete zituen”.

Korrika eta areto-futbola

Gaixotasuna baino lehen, 
korrika ere egiten zuela  kon-
tatzen du Maria Josek, “ez 
dakit lasterketa batean parte 
hartu zuen edo ez. Futbolean 
joka-tzen zenean korrika egi-
tea joaten zen eta entrenatzen 
zen“.

Jose bere aita lasterketa 
askotan parte hartu zuela eta 
Jose Luisi ere korrika egiteko 
gogoa sartu zitzaiola aipatu 
du Maria Josek.

“Orduan ez zegoen orain 
dagoen lasterketa kopurua. 
Orain guztiak korrika eta 
paseoan gabiltza, baina lehen 
ez zen horrela,“ gogoratzen 
du.

Herriko hainbat gazte beza-
la, areto-futboleko txapelketan 
ere jokatu zen Juarez, Gure 
Etxea taldeko kide izan zen. 

“Lagunekin, Txema Bera-
sategi,... Michelinen jokatzen 
zuten. Aitak atezain jokatzen 
zuen ezin baitzuen korrika 
egin. Gaixotasuna larritu 
zenean utzi behar izan zuen,” 
aipatu du Gorkak.

“Gogoratzen dut behin 
hatz bat atera zitzaiola. 
Momentuan sartu behar izan 
genion”.

Zaletasunak

Hau guztiaz gain, mendia ere 
bere zaletasunetako bat zela 
azpimarratu dute. 

“Mendizalea zen hemen 
inguruko mendietara joaten 
ginen. Eta Pirinioetan etxea 
genuen Luz Saint-Sauverren 
eta inguruko tontorretara igo-
tzea gustuko zuen,” aipatu du 
Maria Josek. 

Gaixotasunak zaletasun 
hori eten zuen, baina mendi-
tik bueltaxka bat ematea 
gogoko zuela ere esan digute, 
“azken urteetan ezin zuen 
esfortzu handirik egin eta 
ibiltzera ateratzen zen“.

Era berean, Jose Luisen  
beste zaletasunetako bat golfa 
zela aipatzen dute “Lasarte-
Oriako “Caddies Club“-eko 

kide zen eta idazkari lanak 
egin zituen“.

“Aitak Peio Garagarzarekin 
eta herriko beste pertsona ba-
tzuekin txapelketak antolatzen 
zituzten eta Frantzia, Burgos 
eta hainbat lekura joaten 
ginen jokatzera. Nik aita 
zegoelako jokatzen nuen. 
Aitak ere jokatzen zuen, ez 
zen oso ona,“ gogoratzen du 
Gorkak.

“Lasarte-Oriako herritarrek 
g o l f a r e k i k o  z a l e t a s u n a 
berezkoa dute. Hipodromoko 
zaldi lasterketak bezala. Hori 
-ek ere asko gustatzen zitzaiz-
kion“.

Gorkak, berriz, “Ez zen 
zaldien jatorria begiratzen 
zuen horietakoa, baina baze-
kien zein ibiltzen zen ongi, 
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Beti laguntzeko prest zegoen kirolaria
Lasarte-Oriako hainbat taldeetako kide izan zen Jose Luis Juarez

Lasartearra taldeak preferenten jokatu zuen. Jose Luis Juarez, goiko ilarako eskuineko lehena da.   T. VALLES

nork zeukan irabazteko auke-
ra,...“ aipatu digu.

Eta “azken urteetan estro-
padak ere jarraitzen zituen, 
batetik bestera joaten zen“ 
gogoratzen dute.

Krosarekin lotura

Baina kirola egiteaz gain, 
kirol ekintzetan laguntzeko 
prest agertzen zen Jose Luis. 
Bere alabak, Elik azaldu digu-
nez, “beti gustatu zitzaion 
jendeari laguntzea. Beti ego-
ten zen prest edozeini lagun-
tzeko“.

Honela, Lasarte-Oria Bai! 
krosean elbarrituei laguntzen 
hasi zen hauek atera ziren 
lehen urtetik, duela hamazaz-
pi urte.

Gorkak adierazi digunez, 
“1997an Lasarte-Oriatik joan 
nintzen eta ez nekien elbarri-
tuekin laguntzen zuela. Nire 
izebak deitu zidanean jakin 
nuen“.

“Bagenekien bere gaixota-
sunaren ondorioz elbarritu 
edo minusbaliotasuna zuten 
pertsonekin harremana izan 
zuela. GUREAK-en lan egin 
zuen proiektu batean eta 
horren harira, harremana 
izango zuen,“ aipatu du 
Maria Josek.

Elik, berriz, “bali teke 
berak zeukan elbarritasun 
horregatik lotuago egotea 
urritasuna zuten pertsonekin. 
Baina nire aitari beti gustatu 
zitzaion benetan behar due-
nari laguntza ematea, eta 
elbarriek beti izan dute zaila-
goa bizitza“.

Eta “berak lortu nahi 
zuena eta lortu zuena zen bi 
hanken gainean edota bi gur-
piletan denak krosa egin ahal 
izatea“.

Eta “ospakizun honek oso 
giro ona sortzendu herrian. 
Aparte jende asko biltzen 
duen ospakizuna da; gazteak, 

zaharrak, familiak... eta aitak 
hau gustuko zuen“.

1 dortsala

Horregatik, familia oso pozik 
agertzen da Ostadar SKT-k 
egindako omenaldiarengatik.

“Oso pozik gaude. Izena 
eman behar nuen, baina 1 
dortsala aitaren omenez 
emango zidatela esan zidate-
nean oso pozik jarri nintzen. 
Orain presio gehiago dut, jen-
dea niri begira egongo dela 
iruditzen zait,” adierazi digu 
Gorkak.

Gainera, aitaren lagunek, 
“ahal dutenek behintzat” kro-
sean parte hartzeko asmoa 
dutela ere azpimarratu du eta  
Juarez gogoan izateko ekintza 
berezi bat egingo dutela ere 
adierazi digu, “kamiseta bat 
egin dute aitaren aurpegiare-
kin eta atzean bere ezizena 
duela, “Gambers”. Nik ere 
eramango dut”.

Behobia prestatzen 

Gorkak azaldu digunez, biga-
rren aldia da Lasarte-Oria Bai! 
krosean parte hartuko duela. 
“2009an izan nintzen lehen-
goz eta ez dut gehiago parte 
hartu. Urte hartan lesio eta 
ebakuntza baten ondorioz 
ezin izan nuen futbolean 
jokatu eta Behobia egitea era-
baki nuen. Hori prestatzen 
Lasarte-Oriako krosean parte 
hartu nuen. Izan ere, ongi 
dator beste lasterketa batzue-
tan parte hartzea“. 

Lasarte-Oriako krosean 
parte hartzea ilusioa egiten 
diola ere aipatu du, “ilusioa 
egiten dit eta Lasarten korrika 
egitea gustuko dut. Txikia 
nintzenean Zubieta eta ibilbi-
deko leku askoetatik ibiltzen 
nintzen txirringan. Donostian 
entrenatzen duzu, baina 
Lasarte korri egitean ezagu-
tzen duzun jendea ikusten 
duzu, amona balkoian... Hori 
ere motibazioa da“.

Ibilbideari buruz ere azal-
pen batzuk eskaini dizkigu, 
“ez dirudi baina  ibilbidea 
gogorra da, bi aldapa daude 
nahiko fuerteak eta Behobian 
ere horrela da eta ongi dator 
indarrak kontrolatzeko“.

Honela, krosean “marka 
ona egitea espero dut. Fisiko-
ki ongi nago, baina ez naiz 
lehenengoa sartuko,“ adierazi 
du barre egiten.

Hala ere, “aurten pena da 
Hendaiako maratoi erdia dela 
egun berean eta ez dela 
hainbeste jende egongo parte 
hartzen“.

“Baina bestetik ongi dator 
1600 korrikalaritara mugatua 
egotea. Esate baterako, azken 
lasterketan Hiru hondartzetan 
3.000 partehartzaile ziren.  
Horrelako probatan lehen lau 
kilometroetan jendea pilatzen 
da eta pixkanaka zoaz aurre-
ratzen. Behobian ere hori ger-
tatzen da,“ onartu du.

Familia kirol zalea

Aitaren antzera Gorka eta Eli 

kirol zaleak dira, nahiz eta 
orain Elik kirolik ez egin. 
“Kirola beti bizi izan da gure 
etxean. Txikitatik kirola egin 
dut, igeriketa eta futbola. 
baino gehien gustatzen zitzai-
dana eskiatzea zen, asko dis-
frutatzen nuen“.

Gorkak, berriz, futbolean 
jokatzen du, “aitarekin Hipro-
dromora joaten nintzenean 
hasi eta orain arte jokatu dut“.

Gainera, korrika egiten 
jarraitu eta lasterketen mun-
duan buru belarri sartu nahi 
duela adierazi du, “futbola 
utziko dut. Nire aitonak, ama-
ren partetik, maratoiak eta 
hainbat lasterketa egin zituen 
bere garaian eta hark lagun-
duta prestatzen ari naiz“ .

“Aurten lau edo bost las-
terketetan parte hartu dut. 
Asteburu honetan Donostiako 
15 km-etan izango naiz las-
terka, Hiru hondartzak pro-
ban izan nintzen aurrekoan, 
Añorga Txikiko lasterketan, 
Pasaiako krosean eta Donos-
tiako Maratoi erdian. Lasarte-
Oria Bai! Krosean parte 
hartuko dut eta bi astera, 
Behobia-Donostian. Agian 
Maratoia edo Maratoi erdia 
egingo ditut. Ikusiko dugu“ 
gehitu du. 

Baina Gorkak azpimarratu 
duenez, “lasterketa asko dago 
aste hauetan. Tamalez Beho-
bia eta gero ez dago ia bat 
ere, horrek amorrua ematen 
du. Badirudi guztiak Behobia 
prestatzeko direla“.Jose Luis Juarezek futbola, areto-futbola, golfa eta mendia gogoko zituen. T. VALLES

Gorka Juarez erdian 1 dortsalarekin. Ondoan, Charo Juarez izeba eta Ostadar SKT-ko arduradunak. 

Besteak beste, futbola, areto-futbola, 
golfa, mendia, zaldi lasterketak, 
estropadak... izan ziren Jose Luis 
Juarezen zaletasunak 

�� ��

Ostadar SKT-k aurten Jose Luis Juarez “Gambers”, alkate-

tzako idazkaria ohia zena omendu nahi izan du. Juarez abuz-

tuan hil zen eta elkarteak hamazazpi urtetan krosari 

eskainitako laguntza eskertu nahi izan dio. Jose Luisek elba-

rrituei laguntzen zien lasterketan. Aurten 1 dortsala bere 

semeak Gorka Juarezek eramango du. Hala baina, Jose Lui-

sek kirolarekin lotura estua izan zuen. Bere seme-alabekin 

Gorka eta Eli Juarez eta Maria Jose Lekunberri emazte ohia-

rekin hitz egin dugu besteak beste, garai honi eta krosean 

egindako lanari buruz gehiago jakiteko eta Gorkarekin zeha-

zki hurrengo igandeko lasterketari buruz ere mintzatu gara.

Jose Luis Juarez gaur egungo irudi batean.  M. J. LEKUNBERRI

"Berak lortu nahi zuena eta lortu 
zuena zen, bi hanken gainean edota 
bi gurpiletan denak krosa egin ahal 
izatea"
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Lasarte-Oria Bai! kros nagusiko ibilbidea
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U
rriaren azken igandea 
dugu 27a eta gure 
h e r r i a n  o h i t u r a r i 

jarraikiz, Lasarte-Oria Bai! 
Kros herrikoiaren XVIII.edi-
zioa izango da.

1600 bat korrikalariek 
10,5km-ko ibilbidea egin 
beharko dute herrian barrena 
Okendo plazako helmugara 
iritsi baino lehen.

Iazko lasterketarekin alde-
ratuta, aurtengo edizioan ez 
da aparteko berrikuntzarik 
izango. “Lasterketa finkatuta 
dago, eta hemendik aurrera 
egingo ditugun aldaketak las-
terketa hobetzeko izango 
dira” azaldu dute Ostadar 
SKT-ko arduradunek.

Lasterketa

Igandean, 10:30ean hasiko da 
La sa r t e -Or ia  Ba i !  K ro s 
herrikoiaren XVIII. edizioa.

Baina antolakuntzako 
kideek ohartarazi dutenez,  
igandean goizaldean ordu 
aldaketa izango da eta goize-

ko 3:00etan 2:00ak izango 
dira. Beraz, adi erlojuei.

Gauzak honela, lasterketa 
hasi baino lehen Erketz Eus-
kal Dantza Taldeko dantza-
riek agurra egingo diete 
korrikalari guztiei.

Jarraian, elbarrituen laster-
ketak emango dio hasiera 
kros herrikoiari.

Azken urteetan bezala, 
krosaren irteera puntua Frutas 
Ruiz fruta-dendaren parean 
izango da eta helmuga berriz, 
Okendo plazara iritsi baino 
apur bat aurrerago, Laubide 
bezala ezagutzen den bidegu-
rutzean hain zuzen. 

Ondoren, parte-hartzai-
leek 10.500 metroko ibilbi-
dea bete beharko dute herriko 
auzo desberdin eta Zubietako   
lurrak zeharkatuz.

Maila desberdinetan lehia 
handia izango da. Gizo-
nezkoen kasuan, esate bate-
rako, azken urteetan garaile 
izan den David Martin herrita-
rrak parte hartuko duen arren, 

ez da lehen postuagatik lehia-
tuko. Beraz, garaile berria 
izango da maila honetan.

Lasterketa amaitzean Mer-
zero plazan fruta, ura eta 
alkoholik gabeko garagardoa 
izango dute korrikalariek 
indarrak berreskuratzeko.

Era berean, Lasarte-Oriako 
kirol instalazioak, bai kirol 
gunea, baina kiroldegia ere 
erabiltzeko aukera izango 
dute kirolariek.

Izena ematea

Dudatan dauden herritarrek 
astia dute oraindik izena ema-
teko. Honetarako Ostadar 
SKT-k hainbat aukera jarri 
ditu herritarren eskura. Osta-
dar SKT-k Geltoki kaleko 25. 
zenbakian duen egoitzan 
as te lehenet ik  os t i ra lera, 
17:00etatik 20:00etara egin 
daiteke, baita www.ostadars-
kt.org edo www.kirolprobak.
com web orrialdeetan ere. 

Antolatzaileek adierazi 
dutenez, plaza kopurua 1600 
kirolarietara dago mugatua. 

Hala ere, dortsalak geratuz 
gero, egunean bertan ere 
Michelin kirol guneko pilota-
lekuan 9:00etatik 10:30era 
inskripzioa egin ahalko da.

Izen-emateak 12 euroko 
balioa du; Ostadarreko bazki-
deentzat, 8 euro; txip horia 
daukaten korrikalarientzat, 11 
eta azkeneko egunerako 
uzten dutenek, 19 euro 
ordaindu beharko dituzte.

Dortsalak eta oparia

Aurreko urteetako harrera ona 
ikusita, aurten ere dortsalak, 
txipak eta kamiseta teknikoak 
bezperan banatuko ditu Osta-
dar SKT-k.

Hauek larunbatean,  urriak 
26a, 11:00etatik 14:00etara 
eta 16:00etatik 19:30ra arte.
jaso ahalko dira Michelin 
kirol guneko pilotalekuan 

Igandean, berriz, goizeko 
9:00etatik 10:00ak arte egin-
go da banaketa. 

Antolakuntzak korrikalari 
guztiei, eta batez ere herrita-
rrei eskatzen die ahal den 
neurrian materiala larunba-
tean jasotzeko lasterketa egu-
nean lasaiago ibiltzeko. 

Era berean, dortsalak, txi-
pak eta kamiseta teknikoak 
eskuratzeko korrikalariek 
egiaztagiriren bat aurkeztu 
beharko dutela gogoratzen 
dute.

Hau guztiaz gain, korrika-
lariek hainbat opariren zozke-
tatan, kirol ekitaldiak ikusteko 
sarrerak, kirol materiala, afa-
riak…. parte hartuko dute 
izena ematerakoan. 

Antolakuntzak jakitera 
eman duenez, aurreko urteko 
bideari jarraikiz, saridunei 
dortsala eta txipa jasotze-
rakoan jakin araziko zaie zein 
opari dagokion. Ezer esan 
ezean, antolakuntzakoei gal-
detzeko eskatu dute Ostadar 
SKT-ko lagunek.

Iritsi da Lasarte-Orai bai! Krosa
Igandean, goizeko 10:30ean hasiko da lasterketa herrikoia

Sei egun besterik ez dira falta Lasarte-Oria korrikalariz bete-

tzeko. Igandean, urriaren 27an, Lasarte-Oria Bai! krosa izan-

go da berriro ere gure herriko kaleetan. Antolakuntzak 1600 

korrikalari espero ditu eta maila desberdinetan Okendo pla-

zako helmugan lehena izateko lehia handia izango da.

Korrikalari zein elbarrituek ibilbideko 10,5 kilometroak bete beharko dituzte Geltoki kaletik hasi eta Okendo plazaraino.

H
elduen krosa eta sari 
b a n a k e t a  a m a i t u 
ostean, 12:15ak alde-

ra, Kros Txikiaren txanda 
izango da. 800 bat haur eta 
gaztetxo lasterketa desberdi-
netan Geltoki kaletik barrena 
korrika ikusteko aukera izan-
go da. Eta helduen antzera, 
bost eta hamalau urte bitarte-
ko korrikalariak Okendo pla-
zako helmugara iritsiko dira.

Ibilbideak

Urtero legez, adinaren arabe-
ra sei mailatan banatuak 
egongo dira etxeko txikiak 

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

2007 eta 2006 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 ibilbi-
deak osatu beharko dituzte: 
Okendon hasi, Hipodromo 
kalea hartu eta Uistin kaletik 
barrena joango dira. Blas de 
Lezotik Geltoki kalera egin eta 
Okendon bukatuko dute. Gero 
eta helduago, orduan eta bira 
gehiago egingo dituzte.

Haurrak nora eraman

Antolatzaileek jakin arazi 
dutenez, Kros Txikiko eskuo-
rrian aldaketa bat dago A eta 
B taldeen harrera guneari 
dagokionez. Honela, 2008 
eta 2006 urte artean jaiotako 
haurrek Michelingo kirol 
gunean izango dute harrera 
gunea.

Gainontzeko adin guztiak, 
hau da 1998etik 2005ra bitar-
tean jaiotakoak, Udaletxe 
berriko arkupeetan eta Anto-
nio Mercero plazan bilduko 
dira.

Antolatzaileek eskertuko 
lukete, haur guztiak bere las-
terketa baino 15 minutu lehe-
nago edo 12:00ak aldera 
dagokien hasiera gunean ego-
tea. Era honetara, taldeak eta 
lasterketak garaiz antolatu 
ahal izateko denbora eduki-
tzeko.

Harrera gunetik irteera 
punturako bidea begiraleen 
laguntzaz egingo dute.

Behin krosa amaitu eta 
gero, haurrak, Okendo pla-
zako helmugaren ostean jaso 
behar dira.

Izena ematea

Oraindik izena eman ez 
duten haur eta gazteek aukera 
dute.

G a u r t i k  o s t e g u n e r a 
a r r a t s a l d e k o  1 8 : 0 0 e t i k 
20:00era Ostadar S.K.T.ko 
egoitzan egin ahal da inskrip-
zioa.

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 kamiseta bat, domina 

bat eta edateko jogurt bana 
jasoko dute.

Antolatzaileek azpimarra-
tu dute, ikastetxeetan ez dela 
izen ematerik egingo.

Era berean, izena ematea 
mugatua dela jakitera ematen 
dute. Eta beraz, azken egune-
rako ez uztea gomendatzen 
diete gurasoei.

Etxeko txikienak izango dira Kros Txikiari hasiera emango diotenak.

1600 bat korrikalari espero dira Lasarte-Oria Bai! krosean. Guztiak irteteko pistola-tiroaren zain egongo dira igande goizean.

�� ��

Lasarte-Oriako haurrak 

ere korrikalari

800 haur eta gaztek erdialdeko 
kaleak hartuko dituzte

Helduen antzera etxeko txikiek eta gaztetxoek haien dohai-

nak erakusteko aukera izango dute Kros Txikian. Bost eta 

hamalau urte arteko lasarteoriatarrek adinaren araberako 

ibilbidea egingo dute korrika. Izan ere, Ostadar SKT-k gure 

herriko atletismo harrobia ere lantzen du.

Gaztetxoek ibilbide luzeagoa izango dute eta lehia handiagoa ikusiko da.



Maider AZURMENDI

H
errian zehar igandean 
egingo den 10 kilome-
tro eta 500 metroko 

ibilbidea oso ondo ezagutzen 
du David Martin herritarrak. 
Lau aldiz irabazi du Lasarte-
Oria Bai! krosa eta lehenen-
goan izan ezik, gainontzeko 
edizio guztietan parte hartu 
du.

Berari eskatu diogu ibilbi-
dearen inguruko zehaztapen 
eta aholkuak korrikalari hasi 
berrientzat. Izan ere, argi utzi 
nahi izan duen moduan, 
“beste lasterketetan esperien-
tzia duten korrikalariek oso 
ondo dakite nola burutu 
behar duten“.

Orokorrean Martinen esa-
netan ibilbidea nahiko laua 
denez ez dauka zailtasun 
berezirik.

Lasterketa hasi eta bereha-
la “korrikalariak bere martxa 
hartu behar du. Askotan tro-
pelaren abiadura jarraitzeko 
joera dago eta azkarregi has-
tea dakar korrikalari askoren-
tzat. Norberak bere burua 
ondo ezagutu behar du eta 
normalean kilometroa 4'50 
minututan burutzen bada, 
zerbait gaizki ari gara egiten 
l e h e n e n g o  k i l o m e t r o a 
4'10eko denboran egin badu-
gu“.

Kontuz ibili behar da biga-
rren kilometrotik hirugarrene-
r a k o  z a t i a n ,  D o n o s t i a 
etorbideko aldapan hain 
zuzen. “Rotonda batetik bes-
tera oraindik indarrak daude, 
nahiko hasieran dagoelako 
eta joera izaten da azkar igo-
tzea. Mantsoago igotzeagatik 
ez da ezer gertatuko, segundo 
gutxi batzuk galduko ditu 

korrikalariak, apenas 400-500 
metro direlako“ baina Marti-
nen ustez merezi du erritmoa 
lasaitu eta indarrak neurtzea, 
kontutan izan behar da orain-
dik beste zazpi kilometro 
geratzen direla aurretik.

Ondoren, Martin Berasate-
giko aldapa behera dago 4. 

kilometroan eta hortik aurrera 
nahiko laua da ibilbidea. 
“Hori bai kontuz ibili behar 
da pixkat haizearekin, hego 
haizea baldin badago Zuma-
burutik Oriaraino aurpegiz 
jotzen zaitu. Bestela zati 
honetan ere zailtasun aipaga-
rririk ez“.

Ikusleen babesa

Oriatik Hipodromoraino nor-
malean animatzen jende 
gutxi egoten dela azpimarra-
t zen  du  ko r r i k a l a r i ak . 
“Dagoeneko ibilbidearen 
parte handia eginda dago eta 
hor nabaritu daiteke indar 
falta, ordurarte lagundutako 
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Zailtasunik gabeko ibilbidea
David Martin herriko korrikalariarekin kroseko ibilbidearen errepasoa egin dugu

David Martin herriko korrikalariak aurten beste asmo batzuk 

ditu Lasarte-Oria Bai! kroserako. Iaz irabazi zuen lasterketa 

eta bere esanetan azkeneko aldiz. Aurten Behobia eta 

herriko krosean besterik ez du parte hartuko eta tropelean 

joateko asmoarekin. Iaz  32:50ko denboran eginda eskuratu 

zuen lehenego postua eta  Behobian zazpigarren izan zen. 

Berarekin egin dugu Lasarte-Oria Bai! kroseko ibilbidearen 

errepasoa.

Bigarren eta hirugarren kilometroaren arteko ibilbide zatian aldapa gora patxadaz hartzea aholkatzen du Martinek ondoren aldapa beheran galdutako denbora berreskuratu daitekelako.

animo horiek faltan botatzen 
dira“. Zati honetan “Landabe-
rriko aldapa zatia aipa daite-
ke, oso laburra da baina nire 
ustez berdin, erritmoa jaitsi, 
eroso igo eta hortik Zubietako 
errepidea hartu arte aldapa 
behera da eta erosoa“. 

Jarraian Hipodromoko 
zub i t i k  Zub ie t a ra inoko 
bidean “ez dirudi baina 
malda txikia dago eta gorpu-
tzak ia igartzen du, kontutan 
izan behar da 8. kilometroa 
dela. Hor esan daiteke laster-
keta eginda dagoela, azken 
kilometroak disfrutatzeko dira 
gainera jendetza egoten da 
animatzen“. 

“Normalean aurrean ibil-
tzen direnek bai gordetzen 
dituzte indarrak azken kilo-
metrotan postuak aurreratze-
k o ,  i r a b a z t e k o  b a i n a 
gainontzekoek ez dute zertan 
hori egin behar. 300. izateko 
edo 350. ez luke garrantziarik 
izan behar helburua bukatzea 
eta disfrutatzea beharko luke. 
Azkenean zailtasunak norbe-
rak bere buruari jartzen diz-
kio, marka hobetu edota 
lagunaren aurretik sartzeko 
nahia da“. 

Behobia batean esaterako 
askoz luzeagoa izanda, ibilbi-
dea aztertu eta zati bakoi-
tzean indarrak nola neurtu 
pentsatu behar dela dio Marti-
nek.

“Aipatu behar da lasterke-
tetan ateratzen den jendea 

bere burua ondo ezagutzen 
duela eta badaki zer egiteko 
gauza den. Hala ere, espe-
rientzia asko ez badugu tro-
pelean sartu eta lehenengo 
kilometroak azkarregi egitea 
denek egin dugun akatsa da“.

Aurten tropelean

David Martinek iaz iragarri 
moduan aurten lasterketa 
mundua baztertuta utzi du 
urte askoren ondoren. 

Helburua beste bat du 
“aurten tropelean aterako 
naiz eta nire helburua disfru-
tatzea da. Esan dudana egin-
g o  d u t ,  a l d a p a n  g o r a 
mantsoago eta behera azka-
rrago joaten saiatuko naiz“. 

Igandeko irabazle posiblea 
zein izan daitekeen galdetuta 
argi izan du Martinek, “inda-
rrez ondo iristen bada, Raul 
Gomez izan daiteke txapela 
jantziko duena. Oso ondo 
ibili da aurten lasterketetan 
eta maila oso ona erakusten 
gainera“. 

Bere ustez, aurrean ibiliko 
dira ere, Jose Luis Delgado 
eta Raul Tejado herritarrak. 
“Gero ez dakit zeintzuk eto-
rriko diren, Yeray Varelak eta 
Sergio Romanek esaterako 
oso maila altua dute eta parte 
hartzekotan irabazle izan dai-
tezkela pentsatzen dut“.

David Martinek herriko las-
terketan eta Behobian parte 
hartuko du. Lasarte-Oria Bai! 
krosean soilik lehenengo 

urtean huts egin zuen, gainon-
tzekoetan parte hartu du eta 
honetan huts gehiago ez egite-
ko asmoa du, “herriko laster-
ketan parte hartu behar dut“.  

Behobian ordea iazko zaz-
pigarren postua ez da erre-
pikatuko berak aipatzen 
duenez, entrenamendu gutxi 
egin ditu eta lasterketa hone-

tan ere lehia baztertuta 
korrika egin eta gozatzea da 
helburua.

Urte askotan maila bikaina 
erakutsi ostean, lasaitasunez 
hartzea, erabaki zuen iaz 
herriko korrikalariak. Entrena-
mendu ordu horiek familiari 
e ska in tzeko  ba tez  e re .  
Guztiz utzi ez eta disfrutatze-

ko korrika egitea erabaki du 
Martinek, bereziki gustatzen 
zaizkion lasterketa horietan  
parte hartuko du aurreran-
tzean. Bereziki maitia duen 
horietako bat bere herriko 
krosa da, “Lasarte-Oriako 
kaleetan barrena korrika egin 
eta sortzen den giroaz disfru-
tatzen jarraitu nahi dut“. 

Oriatik Hipodromora zaleen animoak faltan botatzen dira.

David Martinek lau aldiz irabazi du Lasarte-Oria Bai! krosa, lasterketa lasai hasteko gomendio egiten du korrikalariak

Lasterketa disfrutatzea izan behar du helburua eta herrian sortzen den giroaz gozatzea.

�� ��

"Lasterketa batean lehenengo 
kilometroak azkarregi                            
egitea denek noizbait egin                    
dugun akatsa izan da"

martxan en marcha
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Lasarte-Oria
Zinea
MANUEL LEKUONA KULTUR-ETXEA

Igandea 27, 17:00etan
Haurren zinea atalaren barruan, 
“Monstruos University“ filma ikusi 
ahalko dute gaztetxoek. Sarrera, leiha-
tilan 3,60 euro; internet bidez, 3,18 
euro. Gaztelaniaz

Igandea 27, 19:30ean
Helduen zinea atalaren barruan,  “Sear-
ching for Sugar Man“ dokumentala ikusi 
ahalko da. Sarrera, leihatilan 5,85euro; 
internet bidez, 5,30 euro.  Jatorrizko 
bertsioa, gaztelaniazko azpitituluekin. 
Okendo Zinema taldearen eskutik.

Musika
ZULO ARETOA

Ostirala 25, 22:00etan
“Chaskio“ taldeak bere lan berri aur-
keztuko du. Ondoren, dj Riki Kuzuren 
saioa. Musika elektronikaz gozatzeko 
aukera paregabea.

Larunbata 26, 
20:30ean
Stoner gaua 
izango da Sue-
diako “Mother 
of God“ eta 
“Mushroom Caravan“ Overdrive tal-
deekin. Talde gonbidatu bat ere izango 
da. Sarrera, 8 euro.

Ipuin kontalaria
HAUR LIBURUTEGIA

Asteartea 29, 18:00etan
Kontu Kantoi-ko lagunek ipuin lilura-
garri eta dibertigarriak kontatu eta iru-

dikatuko dizkiete, 6-8 urte arteko 
gaztetxoei.

Erakusketa
MANUEL LEKUONA

KULTUR-ETXEA ETA

HERRIKO TABERNAK

Urria amaiera arte
”1936 Lapurtutako haurtzaroa” argazki 
erakusketa ikusgai izango da Udalak 
eta Islada Ezkutatuak taldeak antolatua.

Andoain
Musika
BASTERO KULTURGUNEA

Ostirala 25, 21:30ean
Iparraldeko ”Kalakan” taldearen kon-
tzertua ikusgai. Madonaren azken bira 
parte hartu du taldeak. Sarrera, 10 
euro.

Hernani
Musika
KIROLDEGIA

Larunbata 26, 21:30ean
Hernani'n Musik-en barruan, “Sortuko 
dira besteal 2013“ ikuskizuna izango 
da. Sarrera, 15 euro.

Usurbil
Erakusketa
SUTEGI KULTUR-ETXEA

Azaroaren 17ra arte
“Amatxo” erakusketa ikusgai. Ama 
gaia ardatz hartuta hamabost artisten 
lanekin osatutako erakusketa.

Agenda

Herritarren txokoa

Osteguna 24, 21:30ean, Manuel Lekuona kultur-etxean

Okendo Zinema taldearen eskutik, aste 
honetan “Searching for Sugar Man“ 
dokumentala ikusi ahalko da. Oskar 
saria lortu zuen dokumental honetan, 
Sixto Rodriguez abeslariaren historia 
azaltzen da. 60. hamarkadan bi musika 
eskoizleek bultzatuta Rodriguezek bi 
diska grabatu zituen. Estatu Batuetan 
ez zuen arrakasta handirik izan, 
Hegoafrikan berriz, askatasunaren iku-
rra izan ziren bere abestiak. Sarrera, lei-
hatilan 4,65 euro; internet bidez, 4,24 
euro. Jatorrizko ber-tsioa, gaztelania-
zko azpitituluekin.

Musika eta arrakasta

Maria Auxiliadoraren ohorezko 
meza

Maria Auxiliadoraren ohorezko meza
Zumaburuko Arantzazuko Amaren 
elizan Maria Auxiliadoraren meza 
ospatuko da urriaren 24an, ostegu-
na, arratsaldeko 17:00etan.

Odol ateratzea
Hileroko azken astelehenero bezala, 
odol ateratzeak egingo dituzte 
Osasun Zentroan urriaren 28an, 
arratsaldeko 17:30etik 20:30era. 

63an jaiotakoen afaria
1963an jaiotakoen afaria egingo da 
Dana Onan Azaroaren 16an. 
Hitzordua 21:00etan da Okendo pla-
zan pote bat hartzeko.

Menua 36 eurotakoa da eta 
Euskadiko kutxan sartu beharko da 
dirua egun hori baino lehen. Honako 
kontu zenbakian 3035 0036 17 
0360084931.

Harremanetarako 696 914 566 edo 
620300579 zenbakietara deituta.

Zuen oharrak jarri, kexak 
adierazi edo 

eskutitzak argitaratzeko:
Geltoki kalea, 4 943 366858

txintxarri@txintxarri.info

Urriaren 15ean bukatu zen Madrilen 
26/11 sumarioan auzipetuta dauden 
gazteen aurkako epaiketaren lehen 
txanda. 3 egunetan zehar 36 gazte 
aritu dira deklaratzen. Guztiek euren 
lan politiko eta soziala azpimarratu 
dute eta torturak salatu dituzte. 6 urte-
ko espetxe zigorrak eskatzen dizkiete. 
Hemendik, gure babes eta elkartasun 
beroena gazte hauei, eta bereziki, 
beren burua ez aurkeztea erabaki 
duten Irati Mujika, Goizane Pinedo, 
Unai Ruiz eta Idoia Iragorriri. Euren 
erabakia dela eta, auzitegiak beraien 
aurkako bilatze eta atxilotze agindua 
eman baitu. Aupa gazteak! Animo eta 
segi borrokan! Herri honek behar zai-
tuzte eta!

Azken egunetan euskal herritar 
ugarik Madriletik pasa behar izan 
dute: gazteak, 35/02 sumarioan auzi-
petuta dauden HB/EH/Batasunako 
zuzendaritzako kideak eta 110  
herriko taberna eta kultur elkarteetako 
ordezkariak. Bi epaiketa hauek garbi 
erakusten dute Estatu Espainiarrak ez 
duela gatazka konpondu nahi; honek 

gatazka politikoa bera, lehen planoan 
jartzea suposatuko bailuke.

Guzti honek ondorio ezberdinak 
ekarriko dizkigu: Xirimiri desjabetzeko 
eta bertako 2 langileak kaleratzeko 
arriskua, arduradunak Madrilera dei-
tuak izatea, koste pertsonal eta ekono-
mikoak,… Gainera, ez dago inongo 
berme juridikorik eta urruneko epaite-
gi batek epaituko gaitu. Ez dugu tribu-
nalarengan inongo konfiantzarik. Izan 
ere, helburu politiko garbi bat dute 
epaiketa hauek, eta horrelakoetan, 
badakigu afera juridikoak bigarren 
mailan gelditzen direla.

Xirimiriren aurka jarduteko duten 
aitzakia, gure herrian egin dugun lan 
politikoa eta kulturala soilik da: gure 
herria eta nortasuna aldarrikatzea eta 
bultzatzea, herriarentzat ateak zabalik 
edukitzea, herriari bizia ematea, 
herriarekin lan egitea… Horregatik 
zigortu nahi gaituzte. Baina gurekin 
batera herri oso bat zigortzen dute. 
Herri honetako parte bati bere ideiak 
defendatzea ukatzen zaion unetik, 
herri osoa kondenatzen dutelako.

Ez da ulergarria errepresioaren 
aldeko apustua egiten jarraitzea. 
Gutxiago oraindik, konponbidearen 
alde hainbeste urrats eman direnean. 
Estatuak Euskal Herriari atzera pau-
suak besterik ez dizkio eskaintzen.

Baina ez dugu etsiko. Lanean 
jarraitzeko konpromiso irmoa dugu. 
Herritar librez osatutako herri librea 
amesten dugulako, eta badugu horre-
tarako nahikoa ilusio eta indar. 
Guztion elkartasun eta konpromisoa-
rekin eta bakoitzak eskaini dezakeen 
ekarpen txikiaz lortuko dugu epaiketa 
politikoak gelditzea. Bukatzeko, Urria-
ren 26an Bilbon arratsaldeko 5:30etan 
egingo den nazio manifestaldian parte 
hartzeko gonbitea luzatu nahiko nuke. 
Ordu-arte!

Maider Izagirre
Xirimiri elkarteko bazkidea

Eskutitza

Epaiketa politikorik ez! Xirimiri aurrera! 
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