
Asteazkenean aurkeztu 
zuten udal ordezkari 
eta Atsobakarreko lan-

gileek unitate psikogeriatriko 
berria. Egoitzako bigarren 
solairuan kokatu dute eta alka-
teak adierazi moduan, egoi-
leen familiekin egin da lanketa 
zerbitzuak behar guztiak ase 
zitzan.

Ez da unitate itxi bat, ber-
tan dauden aitona-amonek 
behar psikiatrikoak dituzte 
baina euren egoera egonkor-
tzen denean egoitzako gai-
n o n t z e k o e k i n  b u e l t a t u 
daitezke. Familiarekin ere ate-
ratzeko aukera dute medikuek 
hala baimentzen dutenean. 

Monika Uria egoitzako 

zuzendariak eta langileek 
aipatu zutenez, betidanik izan 
dute egoitzan dauden aitona-
amonek zaintza mota hau 
baina espazioa ez zegoen 
berezitua eta orain askoz 
modu egokiagoan eskainiko 
dute. 

Espazio aldetik, ihes egite-
ko arriskua dutenen kontrole-
rako ateak eta leihoak modu 
automatikoan ixten dira eta 
kamara bidezko sistema batek 
langileei ahalbidetzen die gela 
guztietan gertatzen dena ikus-
teko. “Atentzioaren kalitatea 
asko hobetu da egin den espa-
zioaren moldaketa eta kame-
rak bezalako hobekuntzei 
esker“.

Orain arte jarraipen psikia-
trikoa behar zuen egoileak 
zentro ezberdinetara mugitu 
behar ziren medikuarekin 
h a r r e m a n e t a n  e g o t e k o 
“bakoitzari medikazio bat jar-
tzen zion bere medikuak eta 
horrek hemengo lana koordi-
natzeko garaian zailtasunak 
sortzen zituen“. Orain Osaki-
detzako psikiatra bat egoitzara 
hurbilduko da eta berak iku-
siko ditu guztiak. Medika-
zioaren jarraipena egingo die 
eta egoitzako medikuarekin 
batera adostuko ditu tratamen-
duak. 

Egoitzatik mugitu gabe
Gainera egoitzatik ez dute 
mugitu beharko bestelako 
errehabilitazioa egiteko. Orain 
arte, gaixotasun psikiatrikoak 
zituzten egoileak Matia beza-
lako beste zentro berezietara 
bidaltzen ziren adibidez beso 
bat puskatu ondoren, honen 
mobili tatea mantentzeko 

ariketak egin ahal izateko. 
Orain gainontzeko egoileek 
bezala, zentroan bertan dute 
aukera mota honetako erreha-
bilitazioa egiteko. 

Atsobakarreko psikologoek 
aipatu zutenez unitate berezi-
tuak giro aproposa eskaintzen 
du gaixoen lasaitasuna ber-
matzen duelako eta horrek 
gaixotasunean hobekuntzak 
dakartza. Izan ere, bertan dau-
den egoileek portaera arazoak 
dituzte nagusiki. 

Egun Atsobakar egoitzan 
51 aitona-amona daude eta 
horietatik 15 unitate berrian. 
Agerraldian unitate psikogeria-
trikoan lanean jardun diren 
profesionalek eurek aukeratu 
dutela bertan lan egitea azpi-
marratu zuten eta “beha-
rrezkoa izan denean trebatu 
egin dira langileak“. Alkateak 
aipatu zuenez, egoitzan unita-
te berria antolatzeko Aldun-
diak 37.000 euroko laguntza 
eman du. 
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3 GIZARTEA

Ina Orotegi eta 
Niko Francisco 
herrian dira
Duela bi aste aske geratu ziren 
Mitxel Turrientes eta Txurdi 
Rezabal eta asteartean Ina Oro-
tegi eta Niko Franciscoren 
txanda izan zen. Hauek ere 27 
eta 26 urte egin dituzte espe-
txean. Lehenengoa Zueratik 
atera zen eta bigarrena Herrera 
de la Manchatik. Lasarte-
Oriako presoen artean ez da 
beste kaleratzerik aurreikusten.

5 ELKARRIZKETA

Egaña, Arzallus 
eta Lujanbio 
Arrieskalletan
Abenduaren 5ean Arrieskalle-
ta elkartean bertso afaria egin-
go da. Honetan Maialen 
Lujanbio, Amets Arzallus eta 
Andoni Egaña arituko dira. 
Azken honekin hitz egin dugu  
Bertso Txapelketa Nagusiaz 
eta bertso eskolek egiten 
duten lanaz. Egañarentzat 
ezinezkoa litzateke egun BEC 
-eko ikuskizun handia tokian 
tokiko bertsozale mugimen-
durik gabe. Lasarte-Oriako 
bertso eskola ere eredugarria 
dela aipatu du

Unitate psikogeriatriko berria
Atsobakar egoitzaren zerbitzu berriak 15 erabiltzaile ditu

Unitate berrian lan egiten duten Atsobakar egoitzako profesionalak Pablo Barrio alkatearekin batera aurkezpen egunean.

Erabiltzaileek zituzten beharretara egokitzeko egin da 
bigarren solairuan kokatu duten unitate berezitua. 
Asteazkenean aurkeztu zuten udal ordezkariek egoi-
tzako langileekin batera. Orain 15 egoile daude unita-
te honetan eskaintzen den zaintza berezitua jasotzen. 
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Eskaintza immobiliarioak

-

Salerosketak

Lan-eskaria

-
-

-

-

Bestelakoa
-

-

Azken bolada honetan irrati-tele-
bistan, prentsan eta kalean hitze-
tik hortzera darabilgun gaia da 
Fagor-en itxiera. Esan gabe doa, 
gai korapilatsua bezain kezkaga-
rria dela beronek izan ditzakeen 
ondorioengatik.

Egia esan, aspalditik zegoen 
Fagor krisiaren gaitzak jota, aspaldi-
tik zetorren sektorea gain-beheran, 
baina guztiok, edo gehienok behin-
tzat, jokoz kanpo harrapatu gaituen 
gertaera izan da itxiera hau. Inork 
gutxik uste genuen Fagor bezalako 
enpresa indartsu bat itxi ahalko 
zenik, eta are gutxiago Mondragon 
Kooperatiba Elkarteak hori horrela 
gerta zedin utziko zuenik. 

Fagor ixtera zerk eraman duen 
aztertzen hastea gai antzua litza-
teke. Ez nuke jakingo, eta asma-
tuko ere ez, guzti horren atzean 
dauden arrazoien funtsa mami-
tzen; krisi globalizatu honen 
ondorioa izan den, kooperatibis-
moaren sistema zaharkituagatik 
izan den, kalitate-prezioaren ore-
kan asmatu ez duelako, arduradu-
nek egin dutena baino gehiago 
egin ez dutelako, edo arrasatea-
rrok gure zilborrari begira urteak 
daramatzagulako, Euskal Herriko 
lehen enpresa taldea izanik jaun 
eta jabe ginelakoan. Eta orain zer?

Deba Goiena bailarako aginta-
riek Eusko Jaurlaritzari eta MCC-ri 
lanpostuak mantentzeko ahalegin 
berezia egin dezaten eskatu diete. 
Bailara honetan, erreferentea izan 
den lan egiteko moduaz eta filoso-
fiaz gain, familia askoren etorkizu-
na baitago jokoan, enpresa txiki 
eta ertain askoren jarraipena, koo-
peratibismoa bera, eta zer esanik 
ez komertzioa eta ostalaritza. Ez 
dute arrazoirik falta, egia da. Baina 
Euskal Herrian azken urte hauetan 
hamaika enpresa itxi dira, hamaika 
familia geratu dira etorkizuna kili-
kolo dutelarik, eta arrasatearrok, 
oraindik ere, gure zilborra besterik 
ez dugu begi bistan.

Neure kabuz

Azoka txikia

Arrasateko zilborra

Gorka Lasa

Jaiotzak

Heriotzak

EGUNEKOAK: 09:00-22:00

Ostirala, 29
Gil, Kale Nagusia 24 943 361529

Larunbata, 30
Orue, Jaizkibel plaza 2 943 362652

Igandea, 01
Orue, Jaizkibel plaza 2 943 362652

Astelehena, 02
Rodriguez, Kale Nagusia 42 atzea 943 361774

Asteartea, 03
Gil, Kale Nagusia 24 943 361529

Asteazkena, 04
Acha-Orbea, Hipodromo et. 6 943 363549

Osteguna, 05
Urbistondo, San Frantzisko 1 943 366567

Farmazia Goardiak

GAUEKOA: 22:00-09:00, egunero

 Zorion agurrak Heriotzak Jaiotzak

Garazi Pau
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TXINTXARRI

Duela bi aste 27 urteko 
espe txea ld ia  be te 
ostean Kepa Rezabal 

eta Mitxel Turrientes Lasarte-
Oriako presoak libre geratu 
ziren. Asteartean berriz, Ina 
Orotegi eta Niko Francisco-
ren kasuak aztertu zituen 
Auzitegi Nazionalak eta 
Herrera de la Mancha eta 
Zuerako espetxeetatik atera 
ziren.

Ina Orotegiren senideek 
azaldu moduan asteartean 
goizeko 9:00ak inguru jakin 
zuten euren kasuak aztertuko 
zituztela, hala ere, ziur jakin 
arte ez ziren espetxeetara 
abiatu. Lana dela eta lagun 
askori erabakiak ezustean 
harrapatu zituen baina hala 
ere, ahal izan zutenak seni-
deekin batera joan ziren 
Zaragoza eta Ciudad Realera.

Ina Orotegik 22 urte ingu-
ru eman zituen Herrera de La 
Manchan, ondoren bi urte 

Galiziako A Lama-n eta azken 
urteak Zaragozako Zueran. 
Honetatik atera zen astearte 
arratsaldeko bostak inguruan. 
Beranduago atera zen Niko 
Francisco Herrera de la Man-
chatik eta biak Lasarte-Oriara 
abiatu ziren. 

Turrientes eta Rezabal 
atera zirenean bezala, lagun 
eta senideen artean urdurita-
suna eta poza nagusitu ziren. 
Etxera iristean Orotegik adibi-
dez, arrautza frijituak prestatu 
zituen afaltzeko,“aspaldi 
zuen kapritxoa“ . 

Denera, Parot doktrina 
ezarrita zuten 58 euskal preso 
aske uzteko agindu dute 
Espainiako auzitegiek, Euro-
pako Giza Eskubideen Auzi-
tegiak Ines del Rio preso 
ohiaren kasuarekin doktrina 

bertan behera utzi ondoren. 
Erabakia hartu zenetik guztira 
50 preso geratu dira aske.  
Lasarte-Oriako presoen artean 
ez da beste kaleratzerik 
aurreikusten publiko egin 
diren zerrendei erreparatuta.
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TTAKUN ELKARTEA
Talo ikastaroa
Gabonak gertu daude, Santo Tomas egunean hainbesteko 
arrakasta duten taloak dastatuko dituzte herritar askok ziur. 

Aurretik ordea urtean behin soilik jan nahi ez dituztenen-
tzat, Talo ikastaroa antolatu du Ttakunek abenduaren 9an. 
Arrieskalleta elkartean egingo da 18:00etatik 20:00etara 
saioa. Parte hartzea irekia da eta Ttakunen izena eman 
beharko da.  

UDALA
Euskara eta Gazteak azterketaren 
emaitzak
Euskararen egunean, abenduaren 3an Lasarte-Oriako udaleko 
Euskara sailak gidatutako “Euskara eta Gazteak Lasarte-Orian 
III“ azterketaren liburuxka aurkeztuko da. 

Honetan Pello Jauregik herriko gazteen hizkuntza portaera 
aztertu du. Orain dela 20 urte egin zuen udalak halako lehe-
nengo azterketa, bigarrena 2002an egin zen eta aurkeztuko 
dena 2012. urtean burutu da. 13 eta 24 urte arteko herritarren 
artean hartu du lagina ikertzaileak eta 20 urte hauteko 
bilakaerari arreta jarri dio.

Ondorioen artean aipatzen da “Lasarte-Orian euskararen 
erabilera indizea nabarmen gora egin duela azken urteetan“.
Baina “oraindik urruti dagoela normalizazio egoeratik“.

EMAKUMEAK
Indarkeriaren aurkako elkarretaratzea
Astelehenean emakumeenganako indarkeriaren aurkako 
eguna izan zen, Azaroak 25. Lasarte-Orian emakumeen zen-
troak hilabetean zehar egitarau berezia antolatu zuen, honen 
baitan egin zuten ere elkarretaratzea Okendo plazan. 

Herriko emakumeek “indarkeriarik ez“ leloa zuen pankar-
ta erakutsi zuten. Hauekin batera alderdi desberdinetako 
zinegotziak, Bildu, EAJ, LOHP edo PSE-EE, egon ziren. 

Ez zen egun honetan herrian egin zen ekimen bakarra. 
Institutuko gazte talde batek kamiseta morea jantzita argazki 
atera zuen. “Ikasleok ere generoen arteko indarkeriarekin 
bukatu nahi dugulako“ azaldu zuten. 

Ina Orotegik espetxetik ateratzean ama zeukan zain. 

Orotegi eta Francisco herrian

Duela bi aste aske geratu 
ziren Mitxel Turrientes eta 
Txurdi Rezabal eta astear-
tean Ina Orotegi eta Niko 
Franciscoren txanda izan 
zen. Hauek ere 27 eta 26 
urte egin dituzte espetxean.  
Lehenengoa Zueratik atera 
zen eta bigarrena Herrera 
de la Manchatik.

Ina Orotegi eta Niko Francisco presoak aske geratu dira

GIZARTEA

Olentzeroren etxera bisita

Abenduaren 23an, astele-
henean Olentzeroren 

etxera irteera antolatu du 
hirugarrenez Amaraunek. Ize-
naduba Basoak Lasar te-
Oriako umeak hartuko ditu 
Olentzeroren etorrera egune-
ko bezperan. 

Bertan Olentzero beraren 
etxea ezagutzeaz gain, euskal 
mitologiako hainbat pertso-
naia ezagutzeko aukera izan-
go dute  joko e ta  jo las 
dibertigarri bidez. Ez dira fal-
tako hauen artean puntako 
teknologiak 3D simulagailu 
eta guzti.

Mungian, Bizkaian, koka-
tutako dago Izenaduba basoa 
eta honetara antolatzaileek 
azpimarratu moduan, joan 
ahal izango dira 2009, 2008, 
2007 eta 2006an jaiotako 
haurrak. Goizeko 10:00etan 
aterako dira autobusean 

Zumaburuko jubilatuen egoi-
tza pareko autobus paradatik 
eta 15:30ean inguru buelta-
tuko dira. Leku berean jasoko 
dira umeak.

Haurrek hamaiketakoa eta 
bazkaria eraman beharko 
dute etxetik. 

Irteera honetan parte har-

tzeko aurrez izena eman 
beharko da Ttakuneko bule-
goan. Plazak mugatuak dira, 
beraz ahalik eta lasterren 
lekua hartzea gomendatzen 
dute antolatzaileek. Ttakune-
ko bazkideek 22 euro ordain-
du beharko di tuzte  e ta 
bazkide ez direnek, 25 euro.

Olentzeroren etxea ezagutuko dute parte hartzen duten umeek.

Jardunaldi arrakastatsuak

Astelehenean hasita eta 
atzo bitartean XXI. Osa-

sun Jardunaldiak egin dira 
Manuel Lekuonan.

Aurtengoan zahartze akti-
boa izan da gai nagusia eta 
egun hauetan asko izan dira 
hitzaldietara gerturatu diren 
herritarrak. Lehenengo saioan 
Enrique Contreras, Osasun 
zentroko zuzendariak, Yolan-
da Atorrasagasti,  familia 
medikuak eta Karlos Altuna, 
Kirol Zerbitzuko arduradunak 
jarduera fisikoa eta elikadura-
ren garrantziaz hitz egin 

zuten. Bi alderdi hauek zain-
tzeak dakartzan ondorio onak 
aipatu zituzten besteak beste.

Asteartean, Maite Higue-
rok Gizarte Zerbitzuetako 
arduradunak herrian eskura 
dauden zerbitzuei buruz 
mintzatu zen. Aingeru Mayor 
sexologoaren hitzaldiak ere 
jende andana erakarri zuen 
asteazkenean.

Bart jardunaldiei amaiera 
emateko “Zahartze aktiboa, 
Lasarte-Oriako komunitatean 
esperientzia bat“ proiektua 
ikusi ahal izan zen.

Niko Francisco espetxetik ateratzean.

Herriko Gizarte Zerbitzuei buruzko hitzaldira herritar asko hurbildu ziren.



Jostungintza tailerra urtarriletik aurrera.- Ttakun kultur elkarteak azken urteetan, 
antolatzen duen euskal jantzi tradizional ikastaroa oinarri hartuta, “Titare” jostungitza taldea sortu nahi du. 

Ttakuneko arduradunek azaldu dutenez, euskaraz harremanak sustatzeaz gain, taldearen hel-
burua herriko elkarte edo taldeek izan ditzaketen beharrak asetzea izango litzateke, hala nola, 
Inauteriak edo Santa Ana Parodiarako jantziak egin edo konpontzen.

Udalaren laguntzaz, talde honek urtarriletik aurrera, ostegunetan 15:00etatik 17:00etara Lasar-
te-Oriako emakumeen zentroan egingo du lan. Herritarrak honetan parte hartzera gonbidatzen 
ditu kultur elkarteak eta honetarako Ttakuneko bulegoan edo 943 371 448 zenbakian izena eman 
behar da.
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Lasarte-Oriako nikaraguar 
komunitateko lagunek 
eta Udalak ostiralean eta 

larunbatean gure herrian 
egingo den I. jai nikaraguarra 
aurkeztu zuten astelehenean. 
Honetarako Gorka Lizarraga, 
Gizarte Zerbitzu eta Anizta-
sun sailetako zinegotziaren 
babesa izan zuten.

Aniztasun sailetako zine-
gotziak azaldu zuen legez, 
“Lasarte-Oriako Udala anizta-
suna lantzen ari da eta ekin-
tza hau ekimen horren 
barruan sartu nahi izan 
dugu”.

L i z a r r a g a k  a d i e r a z i 
moduan, “herrian dauden 
komuni ta te  desberdinak 

herriaren parte izatea nahi 
dugu”.

Lasar te-Orian dagoen 
nikaraguar komunitatea han-
dia dela aipatu zuen aurkez-
penean, “400 bat nikaraguar 
daude erroldatua” eta beraz, 
I. jaialdi nikaraguar hau 
garrantzitsua da Udalarentzat.

Pedro Lopez “Tabaran” 
nikaraguar komunitateko 
kideak “gure kultura aberatsa 
da. Udalaren laguntzaz, ber-
takoei hurbildu eta gu ezagu-
tzea nahi dugu,” aipatu zuen. 

Eta komunitate nikaragua-
rra eta bertako jendea jaial-
diaren bitartez, hurbildu nahi 
dutela ere adierazi zuen. 
“Integrazio arazoak daude. 
Nikaraguarrak alde batetik 
doaz eta hemengoak bestetik. 

Horrek ez luke horrela izan 
behar”.

Jaialdia
J a i a l d i a  g a u r  o s t i r a l a , 
22:00etatik aurrera hasiko da 
Abend kafe-antzokian. Bertan 
“Abraham Castellon y Los 
Recoge Baba” taldearen kon-
tzertua izango da.

Bihar, berriz, “kermes” bat 
antolatuko da Okendo pla-
zan .  Honetan ,  go izeko 
10:00etatik 14:00etara janaria 
eta dantza izango dira nagusi.

Nikaraguako kultura eta 
gastronomiaz gain, Kolonbia 
eta Peruko hainbat produktu 
ere eskainiko dituztela adiera-
zi zuten agerraldian. “Cebi-
che-a, bao, txerria jucarekin...
hainbat plater dastatzeko 
aukera izango da eta nikara-
guar talde batek ere gure 
dantzak eskainiko ditu”.

Elkartea
Aurkezpenean aurreratu zute-
nez, nikaraguar komunitatea 
bilduko duen elkartea sortze-

ko lehen pausoak ematen ari 
dira.

“Bertan bizi diren herriki-
deei haien eskubideak eta 
informazioa eskaintzeko 
balioko du. Eta bertako 
komunitatean sentsibilizazioa 
lantzeko ekimenak ere egingo 
ditugu, jaialdi hau bezala,” 
aipatu zuen “Tabaran”-ek.

Azkenik, Lasarte-Oriako 
Udalak eta nikaraguar komu-
nitateak herritar guztiak gon-
bidatzen ditu jaialdian parte 
hartzera.

Jaialdi nikaraguarra Lasarte-Orian
Nikaraguar komunitateak bere herriko kultura ezagutzera emango du asteburuan

Gorka Lizarraga Gizarte Zerbitzuetako zinegotzia eta nikaraguar, zein peruar komunitateko lagunak aurkezpenean.

Lasarte-Oriako nikaraguar komunitateak, Udalaren lagun-
tzaz, gaur eta bihar "I. Jai nikaraguarra. Denok aniztasuna-
ren alde" jaialdia antolatu du. Lasarte-Oriako herritarrek 
Nikaraguako kultura eta gastronomiako zertzelada bat eza-
gutzea da helburuetako bat, bestea nikaraguar eta bertako 
herritarrak pixka bat hurbiltzea. Izan ere, aniztasunaren gaia 
modu desberdinetara lantzen ari baita Udala.

Euskal jantzi tradizionaleko ikastaroa amaitu eta talde iraunkor bat sortuko da.
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Maider AZURMENDI

Andoni Egaña bertsola-
riak lau aldiz jantzi du 
Txapelketa Nagusiko 

txapela. Aurtengoan ez da 
BECen egongo eta inbidiarik 
ez duela sentitzen dio. Hala 
ere etxeko intimitatean goza-
tzen ari da txapelketako 
saioak ikusten. Arrieskalletan 
Amets eta Maialenekin izan-
go da eta saio bikaina izango 
dela uste du bi bertsolari gaz-
teak oso prestatuak etorriko 
direlako. Horretaz gain, ber-
tso eskolek duten garrantzia 
azpimarratu nahi izan du.

Abenduaren 15a gertu 
dago... Nola ikusten duzu 
Txapelketa?
Txapelketako saioak etxetik 
jarraitu ditut eta egia esan 
asko disfrutatzen ari naiz. 
Lehenengo aldiz etxeko inti-
mitatean ikusi ahal izatea 
asko gustatzen zait eta bene-
tan gozatzen ari naiz. 

BECeko oholtzara igo 
behar direnen urduritasuna 
faltan botatzen duzu?
Ez dut faltan botatzen, inbi-
diarik ez didate ematen. Hori 
bai, saioak ikusten dituda-
nean ia nahi gabe gaiak nire 
buruari jartzen hasten naiz. 
Ariketa ona da trebatzeko eta 
saioetarako prest egoteko. Bi 

ordu libre edukita berehala 
hasten naiz nire buruari gaiak 
jartzen eta bertsoak pentsa-
tzen. Hala ere, ez dauka 
zerikusirik lehiarekin nire 
bertso maila non dagoen eza-
gutzeko jakin minarekin bai-
zik.

Maialen eta Amets urduri 
egongo dira…
Ez dut uste. Lasarte-Oriara 
finala baino 10 egun lehena-
go joango dira eta beraientzat 
gozatzeko saio bat izango 
dela pentsatzen dut. 

Noski trebatzeko baliaga-
rria izango zaie. Hain zuzen 
bertsolaritzak daukan faserik 
politena entrenatze hori da. 
Zure burua prestatzea etor 
litekeenerako. Gainera elka-
rrekin egin ohi dugu. Oso 
polita izaten da, gero ohol-
tzan lagun baina lehiakide 
izango direnekin txapelketa 
prestatzea.

Lehia egoten al da bertso-
larien artean?
Bertsolaritza eta txapelketa ez 
da kirol parametrotan neur-
tzen.

Oso ohituta gaude aipatu-
tako kirol lehiarekin pareka-
tzea, irabazi, galdu, berdindu 
baina bertsolaritza ez da 
horrelakoa. Lehia nagusiena 
norberak bere buruarekin 
dauka eta inoiz ez dut bertso-

lari bat entzun beste baten 
akatsengatik pozten. Saio on 
bat eginda txapelketa galdu 
arren ere, bertsolaria etxera 
pozik joango da lan ona egin 
duelako. Desberdina da.

Txapelketa egonda bertso-
zaleen arteko giroa desber-
dina izaten al da?
Bai txapelketak beti sortzen 
du halako “aparraldi” bat. Nik 
uste dut ona dela sortzen den 
hau baina neurrian. Adibidez 
giro honek herriz herriko saio 
txikiak indartzeko balio du, 
bertso eskoletan indarra jar-
tzeko, bertsolaritza ikasgai 
ematen den eskoletan beste 
hauspo bat izateko.

Nola ikusten duzu Bertso 
eskolek herri mailan egiten 
duten lana?
BEC izaten da mugimendu 
guztiaren erpina, ikusgarriena 
baina BEC ez litzateke eman-
go bertso eskolarik gabe eta 
tokian tokiko bertso mugi-
mendurik gabe. Garrantzi-

tsuena oinarri hori dela argi 
daukagu bertsolariok baita 
bertsozale elkarteak. 

Lasarte-Orian aspaldi lortu 
zen gainera gazte eta zahar, 
urbanita eta baserriko jendea 
biltzea eta eredugarria da 
bertso eskola alde horretatik.

Gainera euskara hegemo-
nikoa ez den herrietan, bertso 
eskolak badu beste funtzio bat 
ere bidenabar egiten duena 
eta zera da, herriko euskara 
mugimenduari naturaltasunez 
laguntzea. Bertso eskola buka-
tu eta kalera irteterakoan eus-
karaz hitz egiten jarraituko 
dute eta horrek badu ekarpen 
bat bertsoaz aparte.

Harrobia bertso eskoletan 
al dago?
Aspalditik dago eskoletan bai. 
Nik uste dut aurtengo finalean 
oholtzan izango diren zortzi 
bertsolariak lehenengo aldiz 
bertso eskoletan aritutakoak 
izango direla. 

Lehen ni nengoen eta nire 
garaian bertso eskolarik ez 

zegoen. Ia pentsaezina zen 
halako mugimendurik sortuko 
zenik.

Duela 30-32 urte sortu 
ziren lehenengo bertso esko-
lak. Artean bazegoen halako 
eztabaida, funtsik gabe bat 
esango nuke, ea bertsolaria 
jaio edo egiten zen. Zorionez 
batzuek argitasuna izan zuten 
hori gainditu eta bertso esko-
lak sortzeko, tartean Xabier 
Amuriza, Zumaia aldean Jua-
nito Dorronsoro…  eta begira 
noraino iritsi garen. 

Pozgarria da eta gainera 
ikasgai bat eman diogu gure 
buruari eta pentsatu nahi dut 
ingurukoei, hau da, transmi-
sioan jarri behar dela indarra. 

Nolako saioa izango da 
Arrieskalletakoa?
Amets eta Maialen bertsolari 
handiak egongo dira eta ni 
xaxatzen. Saio bikaina izango 
da ziur, hauek gainera finale-
rako prestatuak egongo dira 
eta nerbiorik gabe. Giro ezin 
hobea izango dugu.

"BEC ez litzateke tokian tokiko bertso 
mugimendurik gabe"

Ttakunek antolatutako "Hango eta Hemengo" bertso saioan parte hartu zuen Andoni Egañak Manuel Lekuonan maiatzean.

Arrieskalleta elkarteak Earra! Bertso eskola eta Ttakunekin 
batera bertso afaria antolatu du abenduaren 5erako. Afaria 
21:00etan hasiko da eta bertan arituko dira Andoni Egaña, 
Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolariak. Saioari 
“Azken espriña, neurriko esparriña” izena jarri diote Bertsolari 
Txapelketa Nagusiko finalarekin duen gertutasunagatik. Hau 
abenduaren 15ean izango da BECen.  Andoni Egaña ez da 
egun horretan oholtzan izango eta inbidiarik sentitzen ez 
duela dio.
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Andoni Egaña Bertsolaria

Abenduaren 5ean bertso afaria izango da Arrieskalletan Arzallus, Lujanbio eta Egañarekin
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  FUTBOLA
Larunbata 30

Michelin, 10:30ean
Ostadar B-Hernani
I. Kadetea

Alustiza, Segura, 11:00etan
Aizkorri Goierri-Ostadar 
Infantil Txikia, partehartzea

Michelin, 12:15ean
Ostadar-Etxezarra Zuria
Euskal Liga, Kadeteen Ohorezko maila

Matigoxotegi, Donostia, 13:30ean
Internacional-Ostadar
I. Kadetea

Michelin, 14:00etan
Ostadar-Orioko 
I. infantila

Michelin, 15:30ean
Texas Lasartearra-Astigarragako 
Mundarro I. jubenila

Rezola, Donostia, 15:30ean
Añorga-Ostadar I. jubenila

Michelin, 17:15ean
Ostadar-Gazte Azkuene
I. Erregionala

Herrera, Donostia, 17:30ean
Roteta-Texas Lasartearra
I. Erregionala

Gal, Irun, 17:30ean
Real Union-Ostadar
Jubenilen Ohorezko maila

Igandea 01
Mastegi, Lesaka, 16:00etan

Beti Gazte-Ostadar
Erregional Ohorezko maila

Rezola, Donostia, 16:00etan
Antigua Luberri-Ostadar 
Emakumezkoen Liga

 ARETO-FUTBOLA
Ostirala 29

HERRIKO TXAPELKETA

19:45ean,  Txindoki-Balerdi
20:45ean, Izkiña-Indaux

Larunbata 30
HERRIKO TXAPELKETA

09:15ean, Ilargi-Urdaneta H.K.
10:15ean, Trumoi-El Punto
11:15ean, Aritza-Buenetxea
12:15ean, Arkupe-Viña del Mar

Aldiri Kiroldegia, Urretxu, 18:00etan
Goierri-Aldaz H.K. Nazional III. maila

Elorsoro kiroldegia, Oiartzun, 18:30ean
Oiartzun-ISU Leihoak Gipuzkoako Liga

 SASKIBALOIA
Larunbata 30

Kiroldegia, 11:30ean
Ostadar SKT-Easo 98 Orbela
Nesken kadete maila, errendimendua

Igandea 01
Kiroldegia, 10:00etan

Ostadar SKT-Erroibide Bera Bera 
Anoeta Nesken junior maila, parte-hartzea

 PILOTA
Igandea 01

Intxaur, Zizurkil, 11:30ean
Intza-Ziotza
Eskuz binaka bikoteka, I. jubenila
Ezker hormako txapelketa, finala

ATLETISMOA
Larunbata 30

Anoetako belodromoa, 10:30ean
Landaberri eta Sasoeta-Zumaburu

ikastetxeko benjamin mailako 
gaztetxoek proba dute.

Igandea 01
Lazkao, 10:00etan

LOKEko atletak 12. Antzar krosa-
Eñaut Aldanondo Oroimenezkoan 
lehiatuko dira.

Zarautz, 11:30ean
Herriko atletek Zarauzko 35. bikote 
mistoen krosean parte hartuko 
dute.

DUATLOIA
Igandea 01

Zubieta, 11:00etan
Herriko hainbat atletek Zubietako 
mendi duatloi proban parte hartuko 
dute.

TXIRRINDULARITZA
Larunbata 30

Atsobakar parkea, 11:00etan
Buruntzazpi txirrindularitza 
eskolako infantil eta alebinek saioa 
dute.

Igandea 01
Atsobakar parkea, 09:30tik aurrera

Lasarte-Oriako I. ziklokros saria-
Ramon Unanueren oroimenez 
proba izango da.

Antonio Elortza belodromoa, 09:45ean
Buruntzazpi txirrindularitza 
eskolako gazteek pistako 
Gipuzkoako trofeoko lehen 
jardunaldia dute.

ERRUGBIA
Larunbata 30

Asti, Zarautz, 09:30ean
Beltzak Ostadar Jalai-Irun
Eskolarteko infantilak

Asti, Zarautz, 10:30ean
Beltzak Ostadar Jalai-Gaztedi 
Eskolarteko infantilak

Asti, Zarautz, 11:30ean
Beltzak Ostadar Jalai-La Unica
Infantil federatuak

Igandea 01
Michelin, 10:00tatik aurrera

Errugbi eskoletako benjamin eta 
alebin mailetako topaketa izango da. 

K I RO L AG E N DA . -

TXINTXARRI

Bi txapelketa garrantzitsu 
izan zituzten LOKEko 
mutilek aurreko igan-

dean. Batetik Gipuzkoako 
senior mailako txapelketa 
izan zen Hernanin eta Asier 
Sagastik bere mailako zila-
rrezko domina eskuratu zuen 
eta Mario Garridok brontzea.
Bestetik, eskolarteko mailako 
infantilek lehen sailkapen 
saioa izan zuten. 

Zilarrezko domina
Gipuzkoako senior txapelke-
tan herriko taldeko lau judoka 
izan ziren lehian eta Asier 
Sagasti eta Mario Garridok 
domina ekarri zuten herrira.

Asier Sagastik 90 kilo 
azpiko finalean egotea lortu 
zuen. Gorka Aristegi entrena-

tzaileak aipatu digunez, 
“lehen borroka erraz irabazi 
zuen eta finalean, borroka 
berdindua izan zen” baina 
Lasarte-Oriako gazteak ezin 
izan zuen Usurbilgo Egoitz 
Mora garaitu. 

Mario Garridok borroka 
bat irabazi eta bestea galdu 
ostean, bigarren aukera joka-
tu behar izan zuen.  Honetan 
“lan ederra” egin zuen norge-
hiagoka guztiak irabaziz. 
Ondorioz, brontzezko domi-
na lortu zuen.

Bestalde, Fermin Balda 
kadetea senior mailan lehiatu 
zen eta borroka bat irabazi 
zuen. Pozik agertu da LOKE-
ko entrenatzailea gazteak txa-
pelketan egindako lanarekin.

Infantilak
Seniorren txapelketa amaitze-
rakoan, infantil mailako gaz-
tetxoen txanda izan zen.

Manu Revuelta bigarren 
izan zen, Ander Garrido, 
Yeray Mendibe eta Alex Sale-
tek hirugarren postua eskuratu 
zuten eta azkenik, Garikoitz 
Mena eta Iker Sanchez bosga-
rren izan ziren.

Alebinak ere lehian
Judo taldeko gazteenak ere 
lehian hasi direla jakitera 
eman digu Gorka Aristegi 
entrenatzaileak.

Azaroaren 17an, alebin eta 
infantilek probak izan zituzten 
eta denboraldi berrirako prest 
zeudela erakutsi zuten.

LOKEko gazteak ederki Gipuzkoako txapelketan

Sagastik zilarrezko domina

LOKEko judo saileko 
lagunek senior mailako 
Gipuzkoako txapel-
keta izan zuten igan-
dean. Infantilek ere 
eskolarteko mailako 
lehen saioa izan zuten. 
Emaitza onak lortu 
zituzten lehiaketetan, 
baita bi domina ere. 

J U D OA . -

Hernanin lehiatu ziren LOKEko judokak eta entrenatzaileak. G. Aristegi

T X I R R I N D U L A R I T Z A . -

Ziklokroseko zaletuek hi-
tzordua dute igandean 

goizeko 9:30etik aurrera Atso-
bakar  parkean,  Lasar te-
Oriako I. Ziklokrosa-Ramon 
Unanue oroimenez.

Buruntzazpi txirrindulari-
tza eskolak antolatu du proba 
eta arduradunek azaldu digu-
tenez, “Euskal Herriko federa-
zioak Lasarte-Oriako pista 
zirkuituan era egonkorrean  
egotea nahi du”.

Hiru maila
Era honetara, 130 bat gazte 
hiru proba desberdinetan 
ikusteko aukera izango da. 

Lehenak, 9:30ean alebin 
eta infantil mailako gaztetxoak 
izango dira. “Hauek ez dira 
ofizialki lehiatuko, baina bira 
bat emango diote ibilbideari”. 

Jarraian, 10:00etan kade-
teen txanda izango da eta 
11:00etan berriz, jubenilak. 

Bi maila hauetako gazteek  
45 minutu eta bira bateko 
lehiaketa egingo dute.

Unanue gogoan
Buruntzazpi txirrindularitza 
eskolako lagunek duela aste 
batzuk zendu zen Ramon 
Unanue, entretzailearen oho-
rez antolatu du proba, “ome-
naldi gisakoa izango da”.

Mendi duatloia
Bestalde, igande goizean ber-
tan, Zubietako mendi dua-
tloia ere izango da.

Euskal Herriko mendi 
duatloien zirkuituko azken 
proba goizeko 11:00etan 
hasiko da.

Parte hartzaileek mendi las-
terketako bi eremu, lehena 4,2 
km eta bigarrena 2,21 km.-
takoa egin beharko dituzte. 
Hauen tartean, mendi bizikle-
tan 8,9 km.-tako ibilbidea dute.

Lasarte-Oriako lehen 
ziklokros proba igandean

Atsobakarreko ziklokros pistan izango da lehiaketa. Duela aste batzuk ikastaroa izan zen bertan.
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Lasarte-Oria
Zinea
MANUEL LEKUONA KULTUR-ETXEA
Igandea 1, 17:00etan
Haurrentzako zinea atalean,"Justin y la 
espada del valor" filmaz gozatzeko 
aukera izango dute etxeko txikiek. 
Sarrera, leihatilan 3,60 euro; internet 
bidez, 3,18 euro.
I g a n d e a  1 , 
19:30ean
Helduentzako zinea, 
"E l  mayordomo" 
filma eskainiko da. Sarrera, leihatilan, 
5,85 euro; internet bidez, 5,30 euro.

Musika
ZULO ARETOA
Ostirala 29, 00:00etan
Blami Dj-aren saioa 
izango da.
Larunbata 30, 22:30ean
"Basura" eta "Odio" taldeen kontzertua 
izango da. Sarrera, 7 euro "Basura"-ren CD 
berria barne. Ostean, Xabi Dj-ren musika 
elektronika saioaz gozatu ahalko da.

SIGLO 20 TABERNA
Larunbata 30, 19:00etan
II. Orto Rock Festibala antolatu da. 
Musika estilo honetako hainbat taldez 
gozatzeko aukera izango da.

Jai nikaraguarra
ABEND KAFE ANTZOKIA
Ostirala 29, 22:00etan
Lasarte-Oriako I. Jai nikaraguarraren 
barruan, "Abraham Castellon y Los 
Recoge Baba" taldearen kontzertua. 
Sarrera, 15 euro.

OKENDO PLAZA
L a r u n b a t a  3 0 , 
1 0 : 0 0 e t a t i k 
14:00etara
Lasarte-Oriako I. Jai nikaraguarraren 
barruan, Nikaragua, Peru eta Kolon-
biako produktu tipikoen azoka. Nikara-
guako dantzak ere ikusgai izango dira.  

Bakarrizketa
ABEND KAFE ANTZOKIA
Larunbata 30, 00:00etan
Mikel Bermejo herritarraren eta Andres 
Pulido madrildarraren bakarrizketetaz 
gozatzeko aukera izango da.

Erakusketa
JALGI KAFE-ANTZOKIA
Azaro bukaera arte
"Euskal Jaiak" argazki zaharren 
erakusketa izango da ikusgai.

Astigarraga
Zinea
MUSIKA ESKOLA
Ostirala 29, 18:30ean
1925. urteko "Seven chances" filma 
eskainiko dute Josetxo Fdez. de Ortega 
piano-jolearen zuzeneko musikaz lagun-
duta. Azpitituluak euskaraz. Sarrera doan.

non zer 7

Agenda

Herritarren txokoa

Larunbata 30, 18:00etan, Manuel Lekuona kultur-etxea

Guztientzako jaialdia

Danok Kideren jaiotza lehiaketa
Danok Kide elkarteak, aurten ere, 
jaiotzen lehiaketa antolatu du. 

Hauek dira parte hartzeko oinarriak: 
jaiotzak gehienez, 80x60 zm-ko neurriak 
izan behar ditu eta, batez ere, ez da 
onartuko hondo sendorik ez duen lanik. 
Aurreko urteetako lehiaketetara aurkez-
tutako proiekturik ere ez da hartuko. 

Jaiotzarekin gutun-azal batean egi-
leen izenak sartu eta azalean parte-
hartzaile edota taldearen adina idatzi-
ta eman behar da. Jaiotzak aurkezte-
ko egunak abenduaren 20 eta 21a 
izango dira.  Danok Kide elkartearen 
egoitzan Blas de Lezo kaleko 11 
zenbakian utzi beharko dira 17:00eta-
tik 19:00etara. Abenduaren 29an 
saribanaketa egingo da.

Lasartearra elkarteko barrikotea 
eta loteria

Lasartearra elkarteak bazkideei eta lagu-
nei jakinarazten die, urtero antolatzen 
den barrikoterako izena ematea ireki 
dela.Barrikotea abenduaren 14an izan-
go da. Elkarteko zuzendaritzak jakin 
arazi duenez, abenduaren 8a izango da 
izena emateko azken eguna.

 Era berean, Gabonetako loteriako txarte-
lak salgai ditu. Hauek eskuratzeko, elkar-
teko egoitzara, Erribera Kalea 10 atzeal-
dea, hurbildu behar dira interesatuak. 

Marrazki eta margo klaseak
Lasarte-Oria Bizilagun Elkarteak jaki-
narazten du, marrazki eta pintura 
klaseetan izena emateko aukera 
dagoela. Klaseak asteazken eta ostira-
letan dira, 18:30etik 20:30era Manuel 
Lekuona kultur-etxeko 2. solairuan. 
Interesa duten herritarrak gerturatu 
daitezela klase orduetan.

Erketz-eko taldeen entseguak
Erketz EDT eta Erketz-eko Lagunak tal-
deak lanean ari dira. Erketz-eko Lagunak 
taldeak asteartetan ditu saioak eta Erketz 
EDT-ko kideek, berriz ostegunetan. 
Entseguak Zumaburu ikastetxeko gim-
nasioan izango dira, 20:00etatik aurrera 
ohi bezala. 

Era berean, 5 urtetik aurrerako haur 
eta gaztetxoek ere Erketz Txikin dan-
tza egiteko aukera dute. 

Azalpen edo informazio gehiago esku-
ratu nahi dutenek 635 746 028 telefono 
zenbakia jarri du eskura dantza taldeak.

Zuen oharrak jarri, kexak adierazi edo 
eskutitzak argitaratzeko: Geltoki kalea, 4 943 366858

txintxarri@txintxarri.info

Jalgune elkarteak urritasuna duten 
pertsonen eguna ospatzeko "Herrian 
elkarbizi, bai gozo, bai gazi!!!" jaialdia 
antolatu du. Honetan umorez eta 
musikaz betetako sketchak izango dira 
ikusgai. Sarrera doakoa da. Jaialdia 
amaitzerakoan eltzekada izango da. 
Herritar guztiak gonbidatuak daude  
eltze eta goilara batekin soinua egite-
ra. Dinbi Banda batukadaren laguntzaz 
guztiak Okendo plazara hurbilduko 
dira. Bertan txokolatada gozoa eta sor-
presa bat prestatu dute Jalgune elkar-
teko lagunek. 

Euskararen Nazioarteko Egunaren ata-
rian euskaraz bizi, aldarrikatu, plazara-
tu, izan eta ospatzeko deia egin dugu 
Euskaltzaleen Topagunetik, herriz herri 
antolatuta dauden euskaltzaleen elkar-
teetatik. 

Aurten, Euskarak 365 Egun dituela 
aldarrikatu nahi dugu, euskaraz nonahi 
eta noiznahi aritu nahi dugula, baina 
orain eta hemen nahi dugula euskaraz 
bizi. Euskaraz bizitzeko hautua egin 
dugunon aldarrikapena da, baina alda-
rrikapenetik haratago doana, ekimenetik 
eta antolakuntzatik asko duena. Euskal-
tzaleon hautua, hautu antolatua izan da 
urtetan; antolatzeko izan dugun bisioa 
hizkuntza komunitatearen garapenaren 
oinarrietako bat izan da: jakin dugu bil-
tzen, elkarren arrimuan eragiten, 
hedabideak sortzen, euskarazko kultur-
gintzari bizia ematen, euskarazko 
hezkuntza antolatzen, aisialdia euskaraz 
bizitzeko guneak loratzen, helduak eus-
kalduntzeko sarea osatzen eta transmi-
sio mekanismoak martxan jartzen. Jakin 
dugu, batez ere, kolore anitzeko eus-
kaltzaleentzat euskaltasunean oinarritu-
tako espazio askeak egituratzen. Hautu 

hori egin dugun euskaltzaleok osatzen 
dugu euskararen herriaren muina eta 
erantzukizunez jokatzen jarraitzea 
dagokigu.

Gure esku dago euskararen herria 
osatzen jarraitzeko baldintzak sortzea. 
Euskaltzaleon ekarpena behar beha-
rrezkoa izango da etorkizunean ere, 
inoren zain egon gabe, jarraitu behar 
dugu  espazioak sortzen eta geuregana-
tzen, harreman sareak ehuntzen, ardu-
r a k  e s k a t z e n  e t a  h a r t z e n , 
botereguneetan eta inguru hurbilenetan 
eragiten. Euskaltzaleen esku dago eus-
kararen herriaren garapena: herrian 
antolatzen diren euskaltzaleen esku, 
administrazioetan erabakiak hartzeko 
ardura duten euskaltzaleen esku, harre-
man sareak ehuntzen diharduten eus-
kaltzaleen esku, enpresatan lanean eta 
aginte organotan ari diren euskaltzaleen 
esku, zure eta gure esku. 

Plazara irten gaitezen, herria, kalea, 
plaza, euskaraz bete dezagun. Bizi gai-
tezen euskaldun eta euskaltzale, geu 
izateko euskararen herrian.  

Euskaltzaleen Topagunea

Eskutitza

Euskarak 365 egun

OKERRAK ZUZENTZEN

Aurreko TXINTXARRI

zenbakian Danok 
Kide elkarteak anto-
l a t z e n  d i t u e n 
Musika Topaketen 
barruan, gaur Ana 
Belen Garcia organu joleak eta 
Marife Nogales sopranoak kontzer-
tua eskainiko zutela iragarri 
genuen. Baina okerreko informa-
zioa eskaini genuen. Kontzertua 
abenduaren 20an izango da.
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