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Goi-mailako bertso-afaria Arrieskalletan.- Jakina denez, Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolariek Euskal Herriko Txapelketa Nagusiko fina-
lean bertsotan egingo dute datorren igandean. Duela lau urte buruz-burukora ailegatu ziren bi finalistek ostiralean izan zuten BECera joan aurretik euren buruari neu-
rria hartzeko aukera Andoni Egaña bertsolari handiak prestatu, gidatu eta xaxatutako saioan. Afal ostean ekin zioten lanari kafea ateratzearekin batera eta goizaldeko 
ordubiak arte luzatu zen Lujanbio eta Arzallusen jarduna. Barakaldoko finalean osatu beharko dituzten ariketak egin zituzten: puntuka aritu ziren, hitza jarrita, hama-
rreko handian... Ikusleek gozatua hartu zuten punta-puntako bi bertsolariak entzunez. Nabari zen finalari begira sasoian daudela eta pieza politak oparitu zizkieten 
lasarteoriatarrei. Arrieskalleta elkarteak, Earra! bertso eskolak eta Ttakunek antolatutako ekimena izan zen eta arrakastatzat hartu zuten ostiraleko bertso-afaria. Sarre-
rak salgai jarri zituzten egunean bertan agortu ziren, bertso saio potentea egin zuten bi protagonistek, giroa bikaina izan zen eta menua honakoa: euskal txerriaren 
gutixiak, zerbak edo azelgak euskal erara egosiak, legatza donostiar erara prestatua eta postrerako txirikorda izozkiarekin, kafea eta kopa. Arrieskalleta elkartea ardura-
tu zen afaria prestatzeaz. Betekada hartuta, etxerako bidea hartu zuten herriko bertsozaleek. Datorren igandeko BECtekada dute zain orain. 

4 MERKATARITZA

"Tratu on bat" marka 

aurkeztu dute Udalak 

eta merkatariek

Herriko merkatarien harremana 
eta kalitatea nabarmetzen duen 
marka izango da Udalak eta 
herriko hainbat komertziok 
aste honetan martxan jarri-
takoa. Lasarte-Oriako Merkata-
ritza planean zehaztutako 
ekimenetako bat da, enpresa 
txikiak indartzeko asmoz bult-
zatua izan dena.

3 GABONAK

GHP/PIN-eko 

taberna kudeatzeko 

deialdi irekia

Herriko elkarteek kudeatu ahal 
izango dute Gabonetako par-
keko sarrera eta taberna. Eskae-
ra abenduaren 15a baino lehen 
egin beharko da Udaletxeko 
erregistroan eta aurkezten diren 
elkarte guztien artean zozketa 
egingo da. Sarrera eta tabernan 
irabazitakoa elkarte horrentzat 
izango da.

5 EUSKARA

Euskararen erabilera 

aztertzen duen 

liburua aurkeztu dute

"Euskara eta Gazteak Lasarte-
Orian III" liburua aurkeztu 
zuen udalak euskararen egu-
nean. Gazteekin egindako iker-
ketaren berri eman zuen 
Lasarte-Oriako udaleko euska-
ra batzordeak Pello Jauregi 
ikerketa eta liburuaren egilea-
rekin batera. 20 urtetan egoera  
“irauli” egin dela diote.
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G
abonak gainean ditugu. Aste batzuk dira herriko 
hainbat erakusleihotan ohiko apaingarriak ikusten 
ditugula, beste herri eta hiriburuetan argiak aspaldi 

piztu zituzten... Jendea datozen bazkari eta afarietarako 
menuak pentsatzen hasia da eta gustatu ala ez, zuhaitz, jaio-
tza, apaingarriekin edo gabe, hemen dira Gabonak. 

Egun hauek helduen artean hain gustagarriak ez diren 
arren, behintzat hori jasotzen da herritarrekin hitz eginda, 
aitortu behar da oso hilabete berezia dela eta asko gozatzen 
dutela etxeko txikienek. 

Hauentzat Gabon kantak, Santo Tomas jaia, Olentzero-
ren etorrera... urteko hitzordu garrantzitsuena da eta hilabe-
teak daramatzate honen zain, eskutitzak idatzi eta marrazki 
dotoreenak prestatzen.

Ohiturei erreparatuta, betiko eztabaida, kontsumismo 
basatirako egunak direla, erlijioarekin lotutakoak... 

Kultura bakoitzean bere ohiturak omen eta gurean urtee-
tan Olentzero izan da protagonista, duela ez hainbeste Mari 
Domingi iritsi zen gurera eta Lasarte-Orian bada beste 
herrietan ez den lagun kuttun bat ere, Xixuko. 

Ahate honek urte asko daramatza Lasarte-Oriako umeen 
eskutitzak jasotzen, Olentzeroren laguntzaile fina. Berriki 
herriko pailazoek euren 25 urteetako ibilbidea jasotzen 
duen liburua aurkeztu zuten eta ibilbide luze honen baitan 
topatzen dugu ere Xixuko. 

Herriko eskoletara bisita aurki egingo du eta duela 20 
urte baino gehiago lehen aldiz izan zuen harrera beroa 
jasoko du urtero moduan.

Gabonak datoz...

Talaiatik

Gabonak gustatzen zaizkizu?

Flor Llaguno
Gabonak ez zaizkit asko 
gustatzen maite dudan 
jende asko falta zaidalako 
egun horietan. Egia da fami-
liarekin elkartzen naizela, 
Kantabriara joaten naiz 
baina hala ere ez dira garai 
bateko Gabonak niretzako. 
Niregatik balitz eguneroko 
afari bat egin tortilla bat edo 
eta listo ez dut gehiago 
behar. Etxean hiru gara eta 
bakarrik gaudenean oso tris-
tea da niretzat.

Miren Iparragirre
Ba nire kasuan, Gabonak 
geroz eta gutxiago gustatzen 
zaizkit. Egia da etxean 
umeak daudenean beste ilu-
sio batekin bizitzen direla 
egun horiek, Olentzeroren 
etorrera berezia da haurren-
tzat eta kutsatu egiten da. 
Baina nik ia beste modu 
batera bizi ditut. Garai 
batean guk ere ilusio hori 
genuen baina dagoeneko 
beste modu batera ikusten 
dituzu jaiak. 

Rosa De Ana
Egun horiek deprimitzen 
naute. Gabonak ez zaizkit 
ezer gustatzen eta uste dut 
jende helduari orokorrean 
ilusio berezirik ez digutela 
egiten egun horietako bazka-
ri eta afariek. Familia elkar-
tzen da eta faltan botatzen 
dituzu ez daudenak. Gurean 
gainera seme bat atzerrian 
daukat eta asko gogoratzen 
zara berarekin. Umeak 
etxean daudenean oso des-
berdin bizi dira Gabonak.

Alazne Gonzalez eta 
Sara Prieto
Bai Gabonak gustatzen zaiz-
kigu. Batez ere etxean fami-
lia guztiarekin elkartzen 
garelako eta ondo pasatzen 
da bazkari eta afarietan. Gai-
nera opariak jasotzen ditugu. 
Urtean zehar oso gutxitan 
jasotzen dira opariak eta 
Olentzerorenak ilusioarekin 
hartzen  ditugu. Oporrak 
ditugu Gabonetan eta lagu-
nekin elkartzeko aukera 
gehiago dugu. 

 Hitz eta pitz

 Iruditan

Lagun postaria

Xixuko herriko pailazoen eskutik iritsi 
zen Lasarte-Oriara. Olentzeroren eto-
rrera eskolek antolatzen zuten eta ber-
tan pailazo lanetan hasi ziren agertzen 
irakasle batzuk. Hortik sortu zen Tako-
lo, Pirrutx eta Porrotx pailazo hiruko-
tea. Haiekin batera Olentzerori ongi 
etorria emateko pailazoekin oholtzan 
azaldu zen ahate bihurria. Berehala 
Olentzero eta Mari Domingiren lagun 
ona egin zen Xixuko eta urtero urtero 
hauen laguntzaile bihurtu zen. Kanta 
bat eta guzti eskaini zioten pailazoek 
Xixukori. Umeei eskoletan bisita ere 
egiten die eta marrazki eta eskutitzak 
jasotzen ditu.

K
ukurrukuuuu! Egunero lez, 
baserriko oilarrak esnatu 
nau. Jaiki eta ihintzaz bus-

tia dagoen belarretik noa arineke-
tan, urmaelera sartu eta aurpegia 
garbitzeko asmoz. Goizeroko 
bainua hartu ondoren, etxearen 
alboan dagoen haritz sendo eta 
handiaren azpira gerturatu naiz, 
bertan baitut egutegia zintzilik. 
Lokatz pixka batekin gaurko 
eguna “x” hizkiaz markatu dut 
eta errutinari jarraiki, abenduaren 
24rako geratzen diren egunak 
zenbatu ditut. Hamasei! hamasei 
egun besterik ez dira falta egun 
handia iristeko! Pozez zoratzen 
nabil belarretan saltoka, zilipur-
dika… Eta bat-batean egun 
berezi horretan guztia behar den 
bezala geratzeko, aurrez prestatu 
behar ditudan zeregin guztiak 
etorri zaizkit burura. Izan ere, 
abenduko egun horretan haur 
guztien zoriontasuna lortzeko 
lehenik bere etorrera gogorarazi 
behar diet eta ondoren beraien 
eskutitzak jaso beharko ditut. 
Beraz, nire egiteko guztiak gau-
zatzeari ekiteko ordua iritsi da. 
Nire jantzi berria soinean ipinita 
eta gutunak jasotzeko poltsa 
eskuetan harturik, korrika irten 
nahiz baserritik Lasartera bidean.

Neska-muti lok!  I r i t s i  da 
eguna, urtean zehar gurasoei 
hainbatetan hari buruz galde egin 
dieguna! Iritsi da gau askotan 
amestu dugun eguna! Bai, iritsi 
da Olentzeroren etorreraren 
eguna! Guztiok izango duzue 
marrazkiren bat edota eskutitzen 
bat Olentzerori emateko. Horre-
gatik, laster izango nauzue zuen 
eskoletan, urtero bezala zuei 
muxuak eta besarkadak bana-
tzeaz gain, Olentzerorentzako 
egiten dituzuen opariak jasotzeko 
ere. Gainera, abenduaren 24an 
Okendo plazan ikusiko gara, 
Mari Domingi eta Porrotxekin 
batera, Olentzerori merezi duen 
ongi etorria emateko! Ordura arte 
lagunok eta txintxoak izan! 90.hamarkadako irudian Xixuko Zumaburu-Kaxkarroko ikasleak bisitatzen. 

Diruz laguntzen duten erakundeak

Babeslea Laguntzailea
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L
asarte-Oriako Udaleko 
Gazteria, Festak eta Kiro-
lak sailetik, herriko ira-

bazi-asmorik gabeko talde eta 
organismo ezberdinei aukera 
eman nahi die abenduan 
Michelingo kirol gunean 
antolatu ohi den Gabonetako 
Haur Parkeko taberna eta 
sarrera salmenta kudeatzeko. 

Udalak azaltzen du, modu 
horretan, “talde hauek herria-
rentzat burutzen duten lana 
baloratuaz eta kontutan har-
tuaz, helburua diru sarrera 
extra bat eskaintzea litzateke. 
Haien lana erraztuko lukeena 
eta eskaintza hobetzera era-
mateko aukera bat litzate-
keela pentsatzen baitugu“. 

Hautatutako elkartearen 
ardura izango da Gabonetako 
Haur Parke-ko sarreraren 
kontrola eta tabernaren 

kudeaketa parkea irekita 
dagoen orduetan. 

Sarrerak, Gazteria, Festak 
eta Kirolak sailetik emango 
dira zuzenean saltzeko, kasu 
honetan helduei, euro baten 
truke. Aldiz, tabernaren hor-
niketa eta ustiaketa osoa, tal-
d e a r e n  e s k u  g e r a t u k o 
litzateke; irabaziak, osota-
sunean, taldeak jasoko ditue-
lako.

11 eguneko lana da bertan 
burutu beharrekoa eta intere-
sa duten taldeek lanerako 
jende nahikoa izango dutela 
ziurtatu beharko dute aurrez 
udalak azpimarratu duenez. 

Abenduak 15

Deialdi ireki honetan parte 
hartzera deitzen du udalak.

Interesa duten taldeek, 
abenduaren 15a baino lehen 
erantzun beharko dute Udale-
txeko erregistroan haien eska-
ria sartuta. 

Proiektuek oniritzia jaso 
ondoren, talde guztiekin 
zerrenda bat osatuko da eta 
2013. urteko Gabonetako 
Haur Parkearen kudeaketa 
noren esku geratzen den era-
bakitzeko zozketa bat egingo 
dela jakitera eman du udalak. 

Horrela udaletik azaldu 
dutenez, osatzen den zerren-
da datozen urteetan kontutan 
hartuko da, “urtero organismo 
edo talde ezberdin bati, orde-
naren arabera, eskainiko zaio 
Gabonetako Haur Parkeko 
sa r r e r a  e t a  t abe rna ren 
kudeaketa“.
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TTAKUN

Santo Tomasen postua jartzeko 
deialdia
Ttakun Kultur Elkarteak Santo Tomas egunean postua jarri nahi 
dutenei deialdia luzatzen die. Kontutan hartu eta baloratuko da 
jendeari harrera euskaraz egitea eta Santo Tomas egunaren filo-
sofiarekin bat egitea, jantziei eta eskaintzari dagokionez. 

Interesatuek abenduaren 16a baino lehen kultura@ttakun.

com-era mezua bidali beharko dute. Honetan erakundearen 
edo arduradunaren izena jarri beharko da, harremanetarako 
telefono zenbaki bat eta labur azalduta postuan izango den 
eskaintza. Ttakunek eskaera guztiak jaso eta berehala jarriko 
da harremanetan eskaera egin duten herritarrekin.

PSE-EE

Jostailu bilketa PSE-EEren egoitzan

PSE-EEk krisi garaian egoera larrian dauden familien egoera arin-
tzeko ekarpena egin nahi du. Hau dela eta jostailu bilketa solida-
rioa antolatu dute. Jasotako jostailuak Caritas-en esku utziko 
dituzte, jostailuen banaketa gardentasun osoz egin dadin.

Gaurtik hasi eta abenduaren 20ra bitartean 18:00etatik 
20:00etara zabalik egongo da PSE-EEren egoitza jostailuak 
jasotzeko. Berrerabiltzeko moduan dauden jostailuak jasoko 
dira eta trukean bizikleta baten zozketan parte hartzeko txar-
tela izango dute herritarrek. Bizikleta eskuratuko du, abendua-
ren 22ko loteria sari nagusiaren azken bi zenbakiak dituen 
txartelaren jabeak. Hilabeteko epea egongo da saria hartzeko. 

KUKUKA

DVD aurkezpena

Kukuka Antzerki eta dantza eskolak 2012-2013ko antzerki eta 
dantza astearen DVD-a aurkeztuko du guraso eta ikasle guztien-
tzat gaur Manuel Lekuonan 19:00etan. 

Ekitaldian DVDan jasotakoaren zatitxo bat ikusi ahal izango da eta 
sorpresa bat izango dela ere aurreratu dute antolatzaileek. Bukaeran 
antzerki eta dantza eskolak dituen egitasmoak azalduko ditu.

EMAKUMEAK

Autodefentsa ikastaroa Gaztelekuan

Emakume zentroak antolatuta larunbatean autodefentsa tailer 
feminista egingo da Gaztelekuan. Ikastaroa 16 eta 30 urte arte-
ko emakumeei zuzendutakoa da eta aurrez Gaztelekuan bertan 
eman behar da izena. 30 lagunentzako lekua dagoela azaldu 
dute antolatzaileek eta doan izango da. Ikastaroaren ordutegia 
10:30etatik14:00tara eta 16:30etatik 20:00tara izango da. 

IKASTAROA

Janari manipulatzaile ikastaroa

Elkolab. S. Coop. enpresak, Lasarte-Oriako Udalaren Osasun 
sailarekin elkarlanean, janari-manipulatzaile ikastaro berri bat 
emango du. Arrisku handiko elikagaiak erabiltzeko balioko du 
eta ostalaritzako sektoreari zuzendua da Osasun Sailak eska-
tzen duen autokontrolaren inguruko edukiak baititu. 

Ikastaroa abenduaren 16an izango da Osasun Zentroko biga-
rren solairuan dagoen erabilera anitzeko aretoan. Ordutegia 
09:30etik 13:30era izango da. Prezioa pertsonako 45 eurokoa da; 
langabetuentzat berriz, 35 euro (erregimen orokorrean dauden 
pertsonek hobariak izan ditzakete). Informazio gehiago jaso edo 
izena emateko 943 361 605 edo 943 533 303 zenbakitan. 

MEGABA

Errege Magoen marrazki lehiaketa

Megabak marrazki lehiaketa antolatu du. Gaia “Errege 
Magoak” da eta 3 eta 12 urte bitarteko umeentzat. Marrazki 
bakarra aurkeztu daiteke eta adinaren araberako hiru talde 
egingo dira. Adin kategoria bakoitzean saritu bat egongo da 
eta hiru horietatik aterako da irabazlea. Hau Errege Magoak 
iragartzeko erabiliko den kartelean agertuko da.

Marrazkiak paperezko formatuan A4 tamainakoa eta tolestu 
gabe, erlieberik gabe, izan beharko dira. Umearen datuak jarriko 
dira atzean baita ama, aita edota legezko tutorearen datu pertso-
nalak ere, izen-abizenak, helbidea, posta elektronikoa eta harre-
manetarako telefonoa. Abenduaren 20a da marrazkiak aurkezte-
ko azken eguna Manuel Lekuonan jarri den postontzian. 

Gabonetako parkeko taberna zabalik egongo da parkearen ordutegian.

Taberna kudeatzeko deialdi irekia

Herriko elkarteek kudeatu 

ahal izango dute Gabone-

tako parkeko sarrera eta 

taberna. Eskaera abendua-

ren 15a baino lehen egin 

beharko da Udaletxeko 

erregistroan eta aurkezten 

diren elkarte guzt ien 

artean zozketa egingo da. 

Sarrera eta tabernan ira-

bazten dena elkartearen-

tzat izango da.

Gabonetako haur parkea martxan izango da hamaika egunetan

UDALA

"Biba zorrien izurritea" ostiralean

Udaleko kultura sailak 
Kukuka antzerki eta dan-

tza eskolarekin batera antzer-
ki amateurrari tartea egingo 
dio aurrerantzean Manuel 
Lekuonan.

Hain  zuzen e lkar lan 
horren lehenengo saioa izan-
go da ostiralean ikusi ahal 
izango den “Biba zorrien izu-
rritea“ antzezlana. 

Iaz jarri zuen martxan 
EHAZE Euskal Herriko An-
tzerkizale Elkarteak Antzerki-
zale zirkuitua egitasmoa, eta 
aurten errepikatu du. 

Egitasmoaren helburua 
Euskal Herriko txokoak an-
tzerkiz betetzea da eta, batik 
bat, euskaraz sortutako an-
tzerkia sustatzea.

Aurtengo zirkuituko azken 
saioa izango da ere Marki-
nako Abarka antzerki taldeak 
La sa r t e -Or i ako  Manue l 
Lekuona kultur-etxean eskai-

n iko duena.  Os t i ra lean 
22:00etan izango da hitzor-
dua eta oholtzan Joseba 
Sarrionandiaren mikroipuine-
tan “Idazlea zeu zara, irakur-
tzen duzulako“ oinarritutako 
lana izango da Ander Lipusen 
gidaritzapean.

Ipuinak kolore askotakoak 

dira; batzuk oso dinamikoak 
eta espresiboak dira eta beste 
batzuk, ordea, sakonagoak. 
“Ikusleek iragan urruneko 
deskribapen umoretsu eta 
poetikoa jasoko dute“ . 

Adin guztientzako antzerki 
lana da eta sarrera 5 eurokoa 
da leihatilan.

Markinako Abarka antzerki taldearen lana izango da Manuel Lekuonan.
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T
ratu on bat” marka aur-
keztu zien Lasarte-
Oriako Udalak herriko 

merkatariei.  Dioni Avila 
Merkataritzako teknikoak eta 
Haritz Iparragirre Udaleko 
Komunikazio arduradunak 
izan ziren aurkezpenean eta 
Lasar te -Or iako os ta la r i , 
merkataritza eta zerbitzu 
enpresei markaren nondik 
norakoak azaldu zizkieten.

Dioni Avila merkataritzako 
teknikoak gure herriaren 
bilakaera ekarri zuen gogora, 
“historikoki industria izan daa 
gure herriko ekonomiaren 
eragile. Baina azken urteetan, 
estruktura aldatu da eta krisia-
rekin askoz gehiago”.

Lasarte-Oriako egoera 
ekonomikoa larria dela eta, 
Udala hau hobetzeko lanean 
dagoela aipatu zuen, “enpre-
sa txikiak indartu nahi ditugu, 
horiek baitira egungo estruk-
tura ekonomikoa”.

Marka berria eta ekintzak

Horretarako merkataritza pla-
nean adostutako hainbat neu-

rri ari dira aurrera eramaten. 
“Tratu on bat” marka horie-
tako bat da.

Marka berriaren irudia, 
elkarri eskua ematen dioten bi 
esku izango dira.

Honekin bi kontzeptu iru-
dikatu nahi izan dituztela 
azaldu zuen Dioni Avilak, 
“batetik merkatarien harrera 
ona eta zuzena dela eta bes-
tetik zerbitzua ona eta kalitate 
onekoa eskaintzen dutela”.

Gainera, Lasarte-Oriako 
Udaleko logoa ez dela ager-
tuko azpimarratu zuen Dioni 
Avilak, “herritarrek marka 
merkatariekin lotzea nahi 
dugu. Haiek dira bezeroekin 
lan egiten dutenak. Eman 
behar diren pausoak zehaztea 
ere nahi dugu. Horregatik 
haien iritzia kontuan izan 
dugu prozesu  honetan”.

Irudi berri hau dagoeneko 
kartel eta eskuorrietan ikusi 
ahal dugula aipatu zuen.

Gainera, komertzioetan 
pegatinak jarriko direla eta 
hurrengo asteetan, merkatariek 
marka berria duen poltsak eta 
diru-zorroak ere banatuko 
dituztela jakin arazi zuen.

Egutegia

“Tratu on bat” egutegia ere 
argitaratuko dela adierazi 
zuen aurkezpenean. 

H e r r i k o  m e r k a t a r i e k 
eskaintzen duten tratu ona 
irudikatzen duten 4 argazki 
komiko izango dira honetan 
eta Udalak herriko merkata-
riek hauetan parte hartzea 
nahi du. 

“Argazkiak leku generikoe-
tan egingo dira. Bezero bat 
egongo da eta bere inguruan-
sektore desberdinetako jendea 
agertze nahi dugu. Izan ere, 
Lasarte-Oriako merkatarien 
tratu ona irudikatu nahi dugu,” 
adierazi zuen Haritzek.

Argazki hauek aste hone-
tan egingo dira eta Lasarte-
Or iako  Uda lak  he r r iko 
merkatariak animatu nahi ditu  
argazkian agertzera.

Web orrialdea

Hau guztiaz gain, www.
eskaintzak.lasarte-oria.org 
orrialdea martxan jarriko dute 
aurki.

Haritz Iparragirrek aurrera-
tu duenez, “bakoitzak bere 
lekua izango du orrialde 
hone t an  e t a  e s ka in t za 
bereziak bertan argitaratzea 
da asmoa. Gainera, aurrera-
go, mugikorrerako aplikazioa 
ere izango da”.

Merkataritza plana

Aipatu legez, aurkeztu den 
marka Lasarte-Oriako Udalak 
duen merkataritza planeko 
puntuetako bat da.

“Iazko azaroan merkata-
riekin lanean hasi ginen eta 
apirilean haien parte hartzea-
rekin finkatu genituen plana-
ren bideak,” adierazi zuen 
Dionik.

“Tratu on bat” markaz 
gain, komertzio berria ireki 
nahi duten herritarrentzat 
14.400 eurotako diru-lagun-
tza egongo dela aurreratu 
zuten, baita Buruntzaldea 
arloan beste proiektu batzue-
tan lanean ari direla ere.

"Tratu on bat" marka aurkeztu da
Lasarte-Oriako merkataritza irudikatuko duen marka berria da

Lasarte-Oriako Udalak Merkatariekin elkarlanean, "Tratu on 

bat" marka jarri du martxan. Herriko merkatarien harrema-

na eta kalitatea nabarmetzen duen marka izango da hau. 

Lasarte-Oriako Merkataritza planean zehaztutako ekimene-

tako bat da marka berri hau.

Bilera desberdinetan Lasarte-Oriako Udalak "Tratu on bat" marka aurkeztu zien merkatari, ostalari eta zerbitzu enpresei.

Lasarte-Oriako irakurle 
txokoak gonbidatu berezia 

izango du bihar arratsaldeko 
18:30etik aurrera, Harkaitz 
Cano idazlea. Literatura 
zaleek “Twist” nobela azter-
tuko dute Uxue Alberdiren 
laguntzaz eta idazlearekin 
haien hausnarketak elkarba-
natzeko aukera izango dute.

"Twist" nobela

Harkaitz Canok idatzi duen 
eleberririk luzeenak 2012ko 
Euskadi saria jaso zuen. 

Euska l  Her r ian  80ko 
hamarkadan kokatua dago 
“Twist” nobela. Honetan per-
tsonaia nagusiaren bi adiskide 
bahitu, torturatu, hil eta desa-
gerrarazi egin dituzte  eta 
Joxean Lasa eta Joxi Zabala-
ren kasua dakar gogora. 

“Pertsonaiak fikziozkoak 
dira, istorioa fikzioa da, 
baina, jakina, bai pertsonaiak 
e t a  b a i  i s t o r i o a  8 0 k o 
hamarkadaren ispiluan jarriak 
izan dira, ispilu deformante 

batean” esan zuen 2011ko 
azaroan egin zen aurkezpe-
nean.

“Kasu honetan, errealita-
tea azpimarratzeko erabiltzen 
da fikzioa. Fikzioa izan daite-
ke ihesbide bat, baina baita 
errealitateari, zati errealari, 
indarra emateko edo azpima-
rratzeko modu bat eta kasu 
honetan hori da erabiltzen 
den estrategia,” azaldu zigun 
Euskadi Saria eskuratu ondo-
ren, TXINTXARRIri eskainiko 
elkarrizketan.

Harrera ona

Pozik agertzen zen bai profe-
siokoen harrera onagatik, 
baita irakurleen iritziengatik 
ere.

“Hasieratik sumatu dut 
jendearen aldetik beste ba-
tzuetan baino interes edo 
inplikazio handiago bat, 
esango nuke 80. hamarkada 
oso presente daukan belau-
naldien kasuan, jendeak bere-
tik dezente jartzen du eta 

a s k o  k o m e n t a t z e n  d u 
hamarkada horretako oroitza-
penak bat datozen edo ez, 
edo zein neurritan. Alde 
horretatik asko eman didan 
liburua izan da,” adierazi 
zuen.

Era berean, hainbat 
literatura txokoeta-
rako deitzen ziotela 
aipatu zigun orduan. 
“literatur txoko eta 
solasaldi dezentetik 
deitu 

didatenez, behin eta berriro 
nabil dantza beraren ingu-
ruan”.

Oraingoan, Lasarte-Oriako 
irakurle txokora eto-

rriko da bere 
l iburuaren 

n o n d i k 

norakoak azaldu, herritarren 
galderak erantzun eta haien 
iritzia jakitera.

Irakurle txokoa

Bi hilabete dira irakurle 
txokoa martxan jarri zenetik 
eta hainbat dira Villa Miren-
txun egiten den irakurle 
txokoko saioetara hurbildu 
diren herritarrak.

Lehengo saioan Miren 
Agur Meaberen “Kristalezko 
begi bat” eleberriaren ingu-
ruko solasaldia burutu zuten. 
Idazlearekin euren inpresioak 
plazaratu ahal izan zituzten 
ondoren.

Bigarren saioan Irene Nemi-
rovsky-ren “Dantzaldia” lana 
izan zen hizpide eta bihar, 
Harkaitz Canoren “Twist” ele-
berria izango da. Aurreko 
saioetako harrera ona espero 
dute antolatzaileek.

Harkaitz Canorekin "Twist" eleberriaz solasean

Harkaitz Cano, “Twist” nobelaren aur-

kezpenean, 2011ko azaroan. HITZEN

UBERAN

LASARTE-ORIAKO UDALA "
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Maider AZURMENDI

P
ello Jauregik egindako 
azterketan  ondorioztatu 
da 13-24 urteko gaztee-

tatik %94,4k oso ongi edo 
nahiko ongi ulertzen duela 
euskara egun Lasarte-Orian. 
D ereduaren egonkortzeare-
kin %30 da euskararen erabi-
lera informala. Jauregiren 
ustetan jauzi bat emateko bal-
dintza guztiak daude euskara-
ren erabilera handitu dadin. 
Urte beteko lana izan da iker-
keta eta 13 eta 24 urte arteko 
162 gaztek osatu dute lagina.

Nolatan azterketa hau egi-
teko proposamena?
Proposamen honek historia 
luzea du. Udalaren ekimena 
da, duela 20 urte lehenengo 
azterketa egin zen, duela 10 
bigarrena eta 2012an hiruga-
rrena egin dugu. 

Helburua denboran zehar 
ikerketa egitea da ikusteko 
zein bilakaera dagoen herrian 
eta datu bilduma finko bat 
osatzeko.

Nolabait esateko termome-
troa jartzen da hamar urtean 
behin euskararen tenperatura 
zein den ezagutzeko. 

Lehenengo urtean Jose 
Mari Iraolak egin zuen, 
2002an beka bidez egin zen 
deialdia eta nik eskuratu nuen 
eta oraingoa ere niri eskatu 
zidaten egitea azterketa. 

Zer aztertu da zehazki? 
Modu honetako beste 

azterketarik egin al duzu?
Egia esan gehiago ibiltzen 
naiz azterketa kualitatiboak 
egiten. Horrelakoak beraz 
Lasarte-Oriakoak dira landu 
ditudanak. Jaurlaritzatik azter-
keta orokorrak egiten dira  
baina beste herrietan ez 
omen da halakorik egiten. 
Aitzindari izan daiteke Lasar-
te-Oria esparru honetan.

Aztertu da 13 eta 24 urte 
arteko herriko gazteen artean 
euskararen erabilera zein 
den. Horretarako aurreko 
azterketetan jarrai tutako 
metodologia baliatu dugu eta 
galdeketa bera. 

Aipatu behar da jaso-
takoak datuak aitortuak dire-
la. Hala ere, azken kale 
neurketarekin alderatuta joera 
bera erakusten dute bi azter-
ketek beraz sinesgarritasun 
maila altua du lanak.

20 urte hauetan Lasarte-
Oriako gazteen artean eus-
kararen presentzia handitu 
da. Zein faktorek eragin 
dute aldaketa?
20 urtetan handitu egin dira 
hizkuntza adierazle guztiak  
Lasarte-Orian.

Poliki-poliki etorri da. 
Horrela euskara gaitasuna, 
erabilera, hizkuntzarekiko 
atxikimenduak gora egin du. 
Bestalde, eskolan D eredua-
ren orokortzea gertatu da, 
guraso euskaldunen kopuruak 
gora egin du, eta herrian eus-
karaz egiten diren dinamikak 
ugaritu dira.

Faktore guzti hauek eragi-
ten dute emaitza aldaketan.

2002ko emaitzak ez ziren 
hain onak...
Egia da bai, 2002tik 2012ra 
aldaketa handiagoa nabaritu 
dugula lehenengo azterketa 
hartatik bigarrenera baino.
Hau azaltzeko hipotesietako 
bat da etxearen eragina, gura-
soen eragina hain zuzen. 

Kontutan izan behar da 
orain aztertu ditugun gazteen 
gurasoak Frankismo bukaera 
eta trantsizio hasierakoak 
direla. Hauek jaso zuten garai 
haietan Euskal Herrian bizi 
zen euskararekiko ilusio 
sozial guztia eta horrek eragi-
na izan du euren hizkuntza 
portaeran.

Hori eragin gehigarri bat 
izan da haien seme alaben 
euskararekiko atxikimenduan 
eta jokaeran. Guraso horiek 
gainera soziologikoki, lehe-
nengo belaunaldia dira Lasar-
t e -Or i an  j a io  d i r enak , 
etorkinen seme-alabak izan 
arren, euren erreferentzia kul-
turalak hemengoak dituzte.

Ama hizkuntza zein den era-
gina duela frogatu duzu...
Afektibitateak garrantzia han-
dia du hizkuntzan. Hala ere, 
ikusi da lehen amaren eragina 
handiagoa zela aitarena 
baino, hau da soilik aita eus-
kalduna zenean euskararen 
transmisioa ez zegoen berma-
tuta eta ama zenean bai. 
Orain orekatu egin da hori 
hizkuntzari dagokionez. 

Etxeak du garrantzia?
Bai hori  da. Belaunaldi 
berrien hizkuntza jokaera 
ulertzeko batez ere ulertu 
behar da haien sozializatzai-
leen, gurasoen, jokaera zein  
den. Horretan aldaketa han-
diak ikusi ditugu eta gurasoen 

eragina islatzen da gazteen-
gan.

Eskolaren eragina txikitu al 
da?
Egun D eredua orokortuta 
dago Lasarte-Orian. Datuek 
erakutsi dute atzetik familia 
euskalduna badago, 10etik 9k 
oso ongi hitz egiten dutela, 
eta 10etik 6k joera daukala 
euskaraz hitz egiteko. 

Ahatik, D ereduaren atze-
tik familia ez dagoenean asko 
aldatzen dira emaitzak, 10etik 
3k lortzen du soilik euskaraz 
ondo hitz egitea eta 10etik 2k 
erabili, hitz egiten dute.  

Eskolak bakarrik sozializa-
tzaile bezala askoz ere indar 
gutxiago du. Dagoeneko esko-
lak eman du eman beharrekoa. 
Liburu bukaeran egiten dugu 
galdera, egun D eredua 
%100ean eta hala ere erabilera 
%38koa bada, nola iritsi erabile-
raren %60ra? Eskolak dagoene-
ko ezin du gehiago egin.

Beste fenomenorik azalera-
tu al da?
Kasu askotan inflexio puntu 
batzuk ikusten ditugu. Ten-
dentziatik atera eta beste 
fenomeno bat agertzen da. 
Ikusten da guraso bakarra 
euskalduna izan edo biak 
nabarmen eragina duela gai-
tasun, erabilpenean etab.

Berdina gertatzen da gai-
tasunarekin. Oso ondo hitz 
egin edo nahiko ondo hitz 
egitearen artean ez luke alde 
handirik egon behar baina 
badago erabilpena eta atxiki-
menduari dagokionez.

Soziologikoki esan daiteke 
egoera bat ez bada iristen 
normaltasun puntura egoera 
oso inestablea dela. Familia 
euskaldunen kasuan egoera 
establea da baina horrela ez 
denean egoera inestablea da 
eta emaitzak aldatzen dira.

Bestalde, gaitasunari dago-
kionez, nahiko ondo hitz egin 
arren, zailtasunak baditu gaz-
teak hizkuntza ez duela era-
biltzen ikusten da datuetan.

Non egin behar da lan 
hemendik aurrera?
Fokoa esan bezala, familian 
jartzen dugu. Euskararen 
fabr ikar ik  emankorrena, 
egonkorrena eta sendoena. 
Horretan indarra jartzen 
duten plan guztiak ongi eto-
rriak izango dira. 

Modu prebentibo batean 
badago zer egiterik. Familiak 
osatu baino lehen, bikoteak 
sortze direnean, eta gazte 
garaian sortzen dira batez 
ere, hizkuntza jokaeran eragi-
teak oso ondorio onak ekar 
ditzake. Horiek izango dira 
etorkizuneko familiak.

Zein da ondorio nagusia?
Badaudela baldintza soziolin-
guistikoak jauzi kualitatibo 
bat emateko. Horren baldin-
tzak dira ia gazte guztiek eus-
kara oso ongi edo nahiko 
ongi ulertzen dutela euskara. 
Eta gazteen erdiak oso ondo 
hitz egiten duela. 

Beraz, nahi izanez gero, 
borondatea badago, euskaraz 
hitz egin nahi duen gazte orok 
ez luke arazorik eduki beharko. 
Baldintza hauek lehenengo 
aldiz ditugu Lasarte-Orian. 

Horrek esan nahi du 
kanpainak prestatu behar 
direla gazte horiek aktibatze-
ko. Orain arteko diskurtso 
asko aldatu dira, ez dago 
esaterik “gure lagunetako 
batek ez daki euskaraz horre-
gatik egiten dugu gazteleraz” 
hori dagoeneko ez da egia. 

Aktibazio hori egiteko 
kanpaina kolektiboa behar du 
izan, herri mailakoa. Asko 
dago egiteko, automatikoki ez 
da  etorriko.

"Familia da euskararen fabrika 

emankorrena"

Udal ordezkariak izan ziren euskararen eguneko aurkezpenean Iñaki Arruti teknikaria eta Pello Jauregi egilearekin.

Euskararen egunaren aitzakitan, Manuel Lekuona kultur-

etxean, 2012an hirugarrenez, adin-talde bereko gazteekin 

egindako ikerketaren berri eman zuen Lasarte-Oriako udaleko 

euskara batzordeak, Pello Jauregi ikerketa eta liburuaren egi-

learekin batera. 20 urte pasa dira lehenengo ikerketa egin 

zenetik eta “oso esanguratsua da egoera nola irauli den” Iñaki 

Arrutik azaldu zuen bezala. Jauregik azaldu ditu azterketa 

honen ondorio nagusiak. Bere ustetan baikortasunerako 

emaitzak dira. Batez ere azterketak kale neurketen emaitzen 

joera erakusten duelako.

Pello Jauregi Ikerlaria

"Euskara eta Gazteak Lasarte-Orian III" liburua aurkeztu zuen udalak euskararen egunean

Pello Jauregik azterketaren nondik norakoak azaldu zituen aurkezpenean.
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Partidako lehen minutuak 
halamoduzkoak izan ziren, bi 
taldeek ezin izan zuten euren 
joko onena erakutsi nahiz eta 
biek ala biek aukeraren bat 
sortu lehen 15 minutuetan. 
Zelai erdian bi taldeek erraz 
galtzen zuten baloia, erraze-
gi, eta faltak ere asko izan 
ziren lehen minutu horietan. 

Hain justu, zuzeneko falta 
jaurtiketa baten bidez etorri 
zen Ostadarren lehen gola. 
Iker Pielagok Tolosaren hesia 
gainditu eta eskuadratik sartu 
zuen gola. Sekulako gola. 
Golak lasai tasuna eman 
beharrean, badirudi urduri 
jarri zituela urdin-beltzak. 
Tolosa hazi egin zen eta 
aukera dezente sortu zituen 

lehen zatiaren erdialdera. 
35. minutuan garrantzia 

handirik gabeko falta egin 
zuten Ostadarreko erdilariek 
zelai erditik atzera. Tolosako 
atezainak baloia area ertzean 
jartzeko ardura hartu eta 
erdiko aurrelariaren kontrol 
orientatu bikain baten ostean 
baloia gurutzatu eta Tokero 
atezainak ezin izan zuen 
ezertxo ere egin tolosarren 
gola eragozteko. Halaxe hartu 
zuten aldageletarako bidea, 
m a r k a g a i l u a k  b a n a k o a 
erakusten zuela.

Bigarren zatiari hasiera 
negargarria eman zioten etxe-
koek. Tolosak jokoaren kon-
trola bere gain hartu zuen eta 
noraezean ibili ziren Ostada-
rreko mutilak bigarren zatiko 
lehen minutuetan. 

Bere gizonen ezintasuna 
ikusita, Joseba Roteta Ostada-
rreko entrenatzaileak hainbat 
aldaketa egin zituen. Minutu-
gutxira partidak beste norabide 
bat hartu zuen. Lotsarik gabe 
erasora jo zuen Ostadarrek. 
Sortutako abaguneetako batean 
Utiel aurrelariak Tolosako 
defentsa zentralari izkin egin 
eta honek penaltia egin zuen. 
Txartel hori bat bazuenez, 
bigarrena ikusi eta Tolosa joka-
lari bat gutxiagorekin utzi zuen. 

Utiel berak hartu zuen 
penaltia jaurtitzeko ardura, 
baina gaizki bota eta Tolosa-

ko atezainak erraz antzean 
gelditu zion. 

Azken minutu eroak
Azken hamabost minutuetan 
partida ia erabat hautsi zen. 
Aizpurua kenduta, Painok 
joko zuzena lantzeko aukera 
gehiago ematen zuen zelai 
erdian eta Hodei zein Mujika-
ren abiadura probestu nahi 
izan zuten hegaletan.

Painok berak ezker hega-
lean hasitako jokaldi eder 
batek ekarri zuen Ostadarren 
bigarren gola. Atzelariak 
atzean utzita, barnekaldia 
egin eta bigarren zutoinean 
zain zegoen Mujika baloia 
sareetara bidaltzeko. Artean, 
zortzi bat minutu falta ziren 
neurketa amaitzeko.

Ia hurrengo jokaldian Tolo-
sak gola egin zuen ordea. 
Zorte txarra izan zuten urdin-
betzek. Gartzik baloia aldent-
zerakoan, Tokero atezainaren 
bizkarrean jo eta bigarrena 
bere atean sartu zuen Ostada-
rrek.

Partidaren hondarrean 
izan zuen Painok neurketa 
erabakita uzteko aukera areaz 
kanpoko eskuinkada bortitz 
batez, baina atezainaren lan 
txukunak eta langak baloia 
kanpora bidali zuten.

Beraz, gora begira jarrai-
tuko dute bi taldeek, sailkape-
neko ohorezko postuetan.

Ostadarrek bina berdindu du Tolosarekin

Neurketa bizia izan zen 

larunbatekoa, trabatua zen-

bait unetan, baina ikusga-

r r i a  e r a  b e r e a n . 

Sailkapeneko lehen bost 

postuetan kokatuta dauden 

bi taldeentzat garrantzitsua 

zen jokoan zeuden hiru 

puntuak eskuratzea, baina 

berdinketarekin amaitu 

zen. Puntu banaketa justua 

Ohorezko Erregional mai-

lako 13. jardunaldian.

6 kirolak

Bidezko puntu banaketa Michelinen

F U T B O L A . -

Ostadar SKT-k Gipuzkoako 
Saskibaloi Federazioa 

eta Gipuzkoa Basket taldearen 
laguntzaz, I. Basket txapelketa 
antolatu du.

Hitzordua urtarri laren 
4ean izango da. Goizeko 
9:00etatik aurrera Okendo 
plazan 3x3 partidak eta jaur-
tiketa hirukoitzen txapelketa 
izango da.

Maila guztietako jokala-
riek parte hartu dezakete, 
benjaminetatik seniorretara. 
Hiruko taldeak antolatu behar 
dira eta kapitain bat egon 
behar du.

Sariak, afariak eta opariak 
izango dira parte hartzen 
dutenentzat.

Izena ematea
Izena ematea Ostadar SKT-ko 
egoitzan egin behar da aben-
duaren 20a baino lehen. 

Jokalari bakoitzak euro bat 
jarri behar du parte hartzea 
ziurtatzeko.

Taldeak ederki
Bestalde, txapelketako biga-
rren i tzulian murgilduta 
daude Ostadar SKT-ko nesken 

taldeak eta sailkapenean 
ederki daude kokatuak. 

Kadete mailako errendi-
menduko neskek partida 
guztiak irabazi eta lehengo 
postuan dira; juniorrak biga-
rren doaz partehartze mailan, 
lehenengotik 3 puntura.

S A S K I B A L O I A . -

Basket txapelketa Okendo plazan

Ostadar SKT-ko kadete mailako neskak sailkapenean lehengo doaz.

L A BU R R A K . -

Haurrentzako kirola Gabonetan

Lasarte-Oriako Kirolen Udal Zerbitzuak Gabonetan kirol eta 
joko ekintzak antolatu ditu 2002, 2003, 2004 eta 2005 urteetan 
jaiotako neska-mutilentzat. 

Jarduera honetan parte hartzen dutenek, Gabonetan lagun 
berriak egiteaz gain, kirol eta jolas berriak ere ezagutuko dituz-
te. Andoaingo Goiburu Golf Elkartera ere irteera egingo dute.

Jarduerak abenduaren 26, 27 eta 30 eta urtarrilaren 2 eta 
3an izango dira Udal kiroldegian. Goizeko saioak izango dira, 
09:30etik 12:30era

53 euro balio du ekintzak. Prezioan sartuta daude hamaike-
takoa, garraioa eta kirol materiala.

Izena ematea irekia dago. Inskribatzeko edo informazio 
gehiago jasotzeko Lasarte-Oriako Udal Kiroldegiko bulegora 
hurbildu behar dira interesatuak, astelehenetik ostiralera, 
10:00etatik 12:30era eta 17:00etatik 19:00etara.

Kirol zerbitzuak jakitera eman duenez, taldeak gehienez 20 
partaide izango ditu. Beraz, plazak hartzeko inskripzio 
hurrenkera errespetatuko da.

Ostadar SKT-ko otarra eta loteria

Urtero legez, Ostadarrek bazkide guztien artean otar bat zozke-
tatuko du. Arduradunek jakitera eman dutenez, abenduaren 
20ean Ostadarreko bulegoko atean eta www.ostadarskt.org
helbidean zenbaki irabazlea jarrito dute. 

Bestetik, gabonetako loteria salgai du kirol taldeak, 04.801 
zenbakia eta bulegoko ordutegian dago salgai, 18:00etatik 
20:00etara.

Intzako jubenil mailako biko-
teak abenduaren 1ean, Ezker 

Hormako Gipuzkoako finala 
jokatu zuen Ziotzaren aurka 
Zizurkilgo Intxaur pilotale-
kuan. Lasarte-Oriako bikoteak 
ezin izan zuen Zizurkilgoa 
garaitu, 14-22 galdu zuen.

Joxe Felix Solano entrena-
tzaileak aipatu digunez, Axier 
Arteaga eta Mikel Aranguren 
ongi hasi zuten partida, “5-0 
eta 12-1 egon ginen. Arteagak 
ongi jokatu zuen aurrean eta 
Ziotzako bikotea ez zebilen 
ongi. Aurrelariak hainbat huts 
egin zituen”.

Tamalez Ziotzako bikotea, 
Labaka eta Erasun, atzean 
jokatzen hasi zen. “Bagene-
kien hasiera hori ez zela 
erreala. Kantxan ongi jarri eta 
haien jokoa egiten hasi ziren, 
espero genuen bezala,” adie-
razi digu. 

Era honetara, jokoan nagu-
situ ziren arerioak. Eta parti-
dako lehen minutuak alde 
batera utzita, aurrean ere tan-
toak ongi bukatzen zituztela 
aipatu du.

Hala ere, Joxe Felix pozik 
agertu da jubenilek egindako 
lanarekin.

Hurrengo txapelketak
Intzako arduradunak aurrera-
tu digunez, orain jubenilek 
atsedenaldi txikia izango 
dute. Baina Arteagak esate 
baterako, hainbat txapelkete-
tan parte hartuko duela azpi-
marra tu  du,  Vi l labonan 
Antton Pebet oroimenezkoa, 
Soroa Oroimenezkoa eta Ber-
garan 4 t’erdiko banakakoa.

Bestalde, Intzako gainon-
tzeko lagunek abenduaren 
15ean trinketeko txapelketa 
hasiko dute.

P I L OTA . -

Intzako jubenilak Ezker 
hormako txapeldun orde

Lehenengo minutuetan ederki jokatu zuen Intzako bikoteak. TXEMA VALLES
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Lasarte-Oria
Zinea
MANUEL LEKUONA KULTUR-ETXEA

Igandea 15, 17:00etan
Haurrentzako zinea atalean,"Percy 
Jackson y el mar de los monstruos" 
fantasiazko filmaz gozatzeko aukera 
izango dute etxeko txikiek. Sarrera, lei-
hatilan 3,60 euro; internet bidez, 3,18 
euro.
Igandea 15, 19:30ean
Helduentzako zinea, "Drive" filma 
eskainiko da. Sarrera, leihatilan, 5,85 
euro; internet bidez, 5,30 euro. Gazte-
laniaz.

Musika
ZULO ARETOA

O s t i r a l a  1 3 , 
21:30ean
"Putopia" antzerkia 
eskainiko dute eta ostean, DJ Plan-en 
eskutik, reggae eta dancehall soinuez 
gozatu ahalko da.
Larunbata 14, 23:30ean
DJ Dagger-ren saioaz gozatzeko    
aukera izango da.
Igandea 15, 21:00etan
Japoniako Agonize eta Serbiako Dea-
flock taldeen trash metal kontzertua 
izango da. Zumaiako Trashgresion tal-
dea ikusteko aukera ere izango da.

Zirkuitu Musikala
Larunbata 14
Lasarte-Oriako hainbat tabernantan 
estilo desberdinetako taldeetaz goza-
tzeko aukera izango da.

Literatur txokoa
VILLA MIRENTXU

A s t e a r t e a  1 0 , 
18:30ean
Harkaitz Canoren 
"Twist" e leberr ia 
aztertuko dute. Idazlearen hausnarke-
tak jakiteko aukera izango da, Harkaitz 
Cano saioan izango baita.

Ipuin-Kontalaria
MANUEL LEKUONA KULTUR-ETXEA

O s t e g u n a  1 2 , 
18:00etan
Pello Añorgak ipui-
nen mundua hurbil-
duko die 4, 5 eta 6 
urteko haurrei.

Antzerkia
MANUEL LEKUONA KULTUR-ETXEA

Ostirala 13, 22:00etan
Antzerki amateurra Kukuka-rekin 
elkarlanean programatua. Abarka an-
tzerki taldeak "Biba zorrien izurritea" 
lana eskainiko du. Sarrera, 5 euro.

Ikastaroa
Astelehena 09, 18:00etan
Ttakun kultur elkarteak taloak egiten 
ikasteko saioa antolatu du. Izena ema-
tea Ttakuneko bulegoan egin behar 
da.

GAZTELEKUA

Larunbata 14, 10:30ean
Emagin elkarteak 16 eta 30 urte bitar-
teko emakume gazteei zuzendutako 
autodefentsa feminista tailerra eskai-
niko da. Emakumeenganako indarke-
riaren aurkako ekitaldien barruko 
ekintza da.

Erakusketa
JALGI KAFE-ANTZOKIA

Abendu bukaera arte
"Santo Tomas" eta "Olentzero" jaial-
dietako argazki zaharren erakusketa 
izango da ikusgai.

non zer 7

Agenda

Herritarren txokoa

Osteguna 12, 21:30ean, Manuel Lekuona kultur-etxean

Gidariaren bizitza 

bikoitza

"La Esperanza" auzo-elkarteko 
batzar nagusia

"La Esperanza" auzo-elkarteak bere 
bazkide eta auzokideei jakin arazten 
die abenduaren 10ean, asteartea 
arratsaldeko 18:00etan batzar oroko-
rra egingo duela. Bigarren deialdia, 
18:30ean izango da.

Aterpeako loteria
Aterpea Merkatari elkarteak jakin 
arazten du Gabonetako loteria salgai 
duela. Elkarteko komertzioetan erosi 
daitezke txartelak.

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

Hauek dira parte hartzeko oinarriak: 
jaiotzak gehienez, 80x60 zm-ko neu-
rriak izan behar ditu eta, batez ere, ez 
da onartuko hondo sendorik ez duen 
lanik. Aurreko urteetako lehiaketetara 
aurkeztutako 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 aurkezteko egunak aben-
duaren 20 eta 21a izango dira.  Danok 
Kide elkartearen egoitzan Blas de 
Lezo kaleko 11 zenbakian utzi 
beharko dira 17:00etatik 19:00etara. 

Abenduaren 29an saribanaketa 
egingo da.

Lasartearra elkarteko loteria
Lasartearra elkarteak bazkideei eta 
lagunei jakinarazten Gabonetako 
loteriako txartelak salgai dituela. 
Hauek eskuratzeko, elkarteko egoi-
tzara, Erribera Kalea 10 atzealdea, 
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.

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

txintxarri@txintxarri.info

Okendo Zinema taldearen eskutik, aste 
honetan "Drive" filma ikusi ahalko da. 
James Sallisen liburuan oinarritzen da 
filma eta hainbat sari lortu zituen 
2011. urtean. Driverrek egunean zehar 
kotxe tailer batean egiten du lan eta 
filmeetako gidari espezialista da. 
Gauetan, berriz, lapurretetan lagun-
tzen du. Sarrera, leihatilan 4,65 euro; 
internet bidez, 4,24 euro. Gaztelaniaz.

Duela 1087 ale

Aiña Emakume taldeak eta 
Egizanek eraso eta tratu 
txarren inguruko jardunal-
diak antolatu zi tuzten 
1995eko azaro amaieran. 
Hauen berri eman zen 
TXINTXARRIn.

Mertxe Murua psikolo-
go eta sexologoak eta Gar-
biñe Merinok pedagogo eta 
sexologoak eskaini zituzten 
tailerrak eta 35 bat herritar hurbildu ziren hauetara.

Iritzi eta kezka asko jarri ziren mahai gainean. Agresibitateaz, eraso psi-
kikoa eta fisikoaz, biolentzia mota desberdinetaz hitz egin zen hauetan.

Eraso fisiko hauek familian ematen direla azaldu zen tailerrean. "Ber-
tako kideen artean lotura berezia eta handia sortzen da, eta sortzen den 
konfiantza dela eta, elkarren arteko errespetu falta errazago sor daiteke" 
azaltzen zen artikuluan.

Eta estatistikak ere landu ziren. Mertxek eta Garbiñek artikuluan azal-
dutakoaren arabera, biolentzia emozio genetikoa da eta giro aproposa 
ematen bada kanporatu egiten dugu, maila-sozial guztietan, bai emaku-
meen, bita gizonek ere. "Beti pentsatu da gizonek emakumeak gehiagotan 
jotzen dituztela eta ez da horrela, baina gizonaren indarra dela eta, 
emakumearengan ondorioak nabarmenagoak dira".

Biolentzia eta alkoholaren lotura ere aztertu zen. Tailerreko arduradu-
nek "normalean egunero edaten ez duenak eta noizbait mozkortzen denak 
tratu txarrak emateko joera handiagoa du" aipatu zuten.

Hau guztiaz gain, orduko legeak tratu txarrei buruz zer esaten zuen ere  
adierazten zen artikuluan.

Hemeroteka
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