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Plazei izena jartzeko kontsulta

2013-01-03.  San Pedro eliza 
ondoko eta Loidi-Barreneko plaza 
berrientzako izena aukeratzeko parte-
hartze eta kultura sailek Udalaren era-
bakietan herritarren parte-hartzea 
handitze bidean “Jarri izena plaza 
hauei” ekimena martxan jarri zuen. 
San Pedro eliza ondoko plaza izenda-
tu behar zen San Pedro plaza edo Eli-
zatze plaza izena hautatuz. Bestalde, 
Loidi-Barreneko Babes Ofizialeko 
etxebizitzen aurreko plazari Hilerri 
plaza edo Tximistarreta plaza.

PSE-EEren bizikleta zozketa

2013-01-04. Herriko PSE-EEk bere 
egoitzan Gabonetan jostailuak jaso 
zituen eta hauek eman zituzten herri-
tarren artean zenbakiak banatu ziren 
bizikleta baten zozketarako. Teodora 
Prieto herritarra izan zen irabazlea.

Busto Euskadiko txapeldun

2013-01-04/05. Eneritz Busto 
gazteak Euskadiko proba konbinatuko 
txapelketa egin zuen Donostian. 60 
metro hesi-lasterketa, altuera jauzia, 
pisu jaurtiketa, luzera jauzia eta 600 
metro lasterketa probak eginda herrita-
rrak Euskadiko eta Gipuzkoako kadete 
mailako pentatlon errekorra gainditu 
zuen. 60 metro hesi-lasterketan 9,56 
marka egin zuen; altueran 1,58 
metrokojauzia egin zuen, pisuan 9 m. 
jaurti zituen; luzera jauzian 4,49 
metro egin zituen eta 600 metro las-
terketan 1:57:20-ko marka egin zuen. 

Presoen hitzak barrote artetik

2013-01-05. Hirugarrenez antola-
tu zuen errezitaldi saioa Presoen Lagu-
nak taldeak. Frantzia eta Espainiako 
espetxeetako harresi guztien gainetik 
eta sarraila guztien azpitik, herriko 
euskal preso politikoek igorritako 
mezu eta poemekin errezitaldia egin 
zen Manuel Lekuona kultur-etxean.

"Erregeak datoz"

2013-01-05. Jendetza bildu zen 
Hiru Errege Magoei harrera egiteko 
ohi bezala. Ekintzaz beteriko eguna 
izan zen Errege Magoentzat. Goizean 

goiz, Atsobakarreko zaharren egoitza-
ra joan ziren herriko adinduak bisitatu 
eta opariak zein musuak banatzera. 
Eguerdian laguntzaileak bidali zituz-
ten Okendo plazara haurren gutun eta 
marrazkien bila eta bertan, MEGABA 
elkarteak antolatutako marrazki 
lehiaketako sariak banatu zitzaizkien 
Pablo eta Ander Garrido anaia iraba-
zleei. Arratsaldean herriko kaleak 
zeharkatu zituen kabalgata egin zuten 
Erregeek eta egun neketsua amaitze-
ko, etxez etxe ibili ziren opariak eta 
ilusioa lau haizetara banatuz.

Chourraut Kirolaririk onena

2013-01-07. Maialen Chourraut 
herritarrentzat 2012 urte oparoa izan 
da. Londresen jokatutako Joko Olin-
pikoetan slalomeko proban bron-
tzezko domina eskuratu zuen, 
estatuko lehen garaikurra proba hone-
tan. Eta honetaz gain, ezin dira ahaztu 
Munduko Kopan lortutako garaipenak 
ere. Horregatik bai Gipuzkoako Foru 
Aldundiak, baita kirol prentsa elkar-
teak ere 2012 urteko Gipuzkoako 
Kirolari onenaren saria eman zioten.

Txartela bakarra

2013-01-08.  Egun honetatik 
aurrea, Lurraldebuseko Txartel Bakarra 
erabili ahal zen Euskotreneko Lasarte-
Oria-Hendaia tren lineako txartela 
ordaintzeko.

Sahararako elikagai bilketa

2013-01-09. Urtero bezala “Saha-
rar herriaren lagunak” elkarteak mar-
txan jarri zuen euskal karabana 
Saharako kanpamenduetara elikagaiak 
eta bestelako produktuak bidaltzeko.

Aterpeako saskiak

2013-01-11.  Aterpea herriko 
merkatarien elkarteak Gabonetako 
kanpainan zozketatutako saskiak 
honako herritarrentzat izan ziren: 
Saturnina Rodriguez, Juan Luis Anula, 
Idoia Garzon, Juan Andres Rebollo, 
Izaskun Aramendi, Arkaitz Illarramen-
di, Contxi Lopez, Maider Pontesta, 
Ainara Fernandez, Ivan Benitez, Bea-
triz Unanue, Iker Arzadun, Miren 
Ortiz de Zarate, Rafael Maimon de la 

Barreda, Manuel Martin, Soledad 
Argerey, Jaione Zaldua eta Rosa 
Obeso. Herritar hauek produktu 
ezberdinez osatutako saskiak eraman 
zituzten etxera. Saski bana zozketatu 
zen Aterpea osatzen duten denda 
bakoitzean.

"Su haietatik ke hauek"

2013-01-11.  “Su haietatik ke 
hauek. Errausketatik Zero Zaborrera” 
liburua argitaratu zuen Iñaki Petxarro-
man kazetariak. Liburuan azken ustee-
tako hondakinen plana aztertzen da.

Saskibaloiko neskak azken 
faserako sailkatu ziren
2013-01-12. Eneko Marrahi eta 
Itziar Bermudezek zuzentzen zuten 
Ostadar SKT kadete nesken saskibaloi 
taldeak menpean hartu zuen Orioko 
Ikastola taldea, 44-32. Uste baino 
“arazo gehiago” edukita irabazi zioten 
printzipioz apalagoa zen Orioko Ikas-
tola taldeari. Garaipen honekin azken 
faserako txartela eskuratu zuten.

Bideo historikoak

2013-01-14. Lasarteoriasarean 
web orrialdean Julian Sagardiak egin-
dako “Lasarte xarmanta” bideo bildu-

ma aurkeztu zuen. Bost bideo dira eta 
herriko historia berreskuratzen saiatu 
da hauetan. “Lasarteko hilerria”, “San 
Pedro Parrokiko Erretablo zaharra” 
edo “Bugati. Automobil-zirkuitua” dira 
batzuk.

Arte laborategia 
Aquariumean
2013-01-14. “Ur zurrunbilotsuak” 
proiektu berezi eta berritzailean parte 
hartu zuen Pilar Soberon herritarrak 
arte espresio ezberdinak jorratzen 
dituzten beste artista batzuekin batera. 
2012ko udaberrian hasi ziren lanean 
Donostiako Aquarium-ean, 2013an 
segitu dute. Beirate batean badia mar-
gotu zuen Pilar Soberonek, haziekin 
mural handi bat sortu eta fosilen 
artean marrazkiak txertatu. 

Danborrari eraginez

2013-01-18. Herriko ikastetxee-
tako ikasle eta irakasleek ospatu zuten 
San Sebastian eguna. Eguraldi txarra 
zela eta, hainbat emanaldi aterpean 
egin behar izan zituzten. 

Hala ere, ikasleek egindako txape-
la eta jantzi dotoreak soinean, Sarrie-
giren doinuak primeran jotzen 
dituztela erakutsi zuten denek guraso 
eta lagunen aurrean.
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Urtarrila

Uholde arriskua
2013-01-19.  Udalak aler ta 
egoeran zabaldu zuen herrian eta 
urtarrilaren 15ean egin bezala, Oken-
do, Isla eta Andatza plazetan aparka-
t z e k o  b a i m e n a  e m a n  z u e n . 
Garajeetan ura sar ziteken, beraz Oria 
ibai ertzeko bizilagunei arreta eskatu 
z i tza ien .  Lar r ia ld i  egoera tako 
gomendioak jarraitzeko deia zabaldu 
zen.

Buruntzaldea IKT-ko 
igerilariak fin lehiaketetan
2013-01-19. Master mailako eta 
alebin eta benjamin mailako igerila-
riek ez zuten atsedenik izan. Maste-
rrek Zarauzko III. Openean parte hartu 
zuten eta txikiek, aldiz, Kirol Zehazta-
sun Ligako bigarren jardunaldia izan 
zuten. Ederki egin zuten guztiek igeri 
eta hainbat domina eta Openean txa-
peldunordeen trofeoa lortu zituzten.

Endika Gartzia hirugarren 
Araitz Betelu krosean
2013-01-20. VIII.Araitz Betelu 
krosa ospatu zen. 8 kilometrotako 
proba honetan 175 korrikalarik parte 
hartu zuten eta hirugarren postuan izan 
zen Endika Gartzia herritarra, 26:43.

Baina ez zen senior mailan sailka-
peneko lehen postuetan izan zen 
lasarteoriatar bakarra izan Raul 
Gomez Margallo, 25:16, bosgarren 
izan zen eta Jose Luis Delgado, 27: 58 
bederatzigarren.

Emakumeen senior mailan, berriz, 
Amagoia Fernandez de Lezea herrita-
rra 8. postuan izan zen. Honetaz gain, 
Afedegik antolatzen duen Kirolprobak 
Ligako lehiaketan Endika Gartziak 
lehen postua eskuratu zuen Mendiko 
Ligan. Endikak lau probatan parte 
hartu eta lehenengo hamarretan izan 
zen guztietan.

"Oporrak bakean" 
ekimenaren aurkezpena
2013-01-21. “Hijos de las Nubes” 
dokumentala ikusi zen Manuel Lekuo-
na kultur etxean eta Oporrak bakean 
2013 ekimenaren aurkezpena egin 
zuten. Oporrak Bakean programaren 
barnean etortzen dira hona 8-12 urte 
bitarteko neska-mutil gazteak harre-
rako familia bat zain dutela. Aurten 
ordea, larri zebiltzan familiak aurki-
tzerako orduan, bi edo hiru harrerako 
familia behar zituzten.

Lasarte-Oriako Udalaren 
irudi berria aukeratzen
2013-01-21. Udalaren irudi berria 
hautatzeko prozesua martxan jarri 
zen. Irudi korporatibo berriaren 
lehiaketara 74 parte hartzaile aurkeztu 
ziren udal ordezkarien harridurarako.

Porrotx eta Marimotots 
Wrukoren alde korrika
2013-01-22. Salillas ultrafondoko 
korrikalariak zazpi egunetan 100 kilo-

metro egin zituen egunero Wukroren 
alde Hernanin. Horretarako hainbat 
talde eta herritarren laguntza izan 
zuen. Porrotx, Marimotots eta hainbat 
haurrek lagundu zioten, beraiekin 
egon zen ere Peio Fadrique herriko 
korrikalaria.

Atxiloketa genero 
indarkeriagatik
2013-01-23. Etxebizitza batean 
indarrez sartu nahi izan zuen 39 urte-
ko gizonak bere bikote ohia beste 
batekin bertan zegoelakoan. Gizonak 
portaleko atea hautsi zuen baita etxe-
bizitzarena ere eta barrura sartzea 
lortu zuen. Udaltzainak eta Ertzaintza 
bertaratu eta atxilotuta eraman zuten 
genero indarkeria egotzita.

Memoria historikoa argitzen

2013-01-24. Islada Ezkutatuak, 
Euskal Memoria, Lau Haizetara 
Gogoan eta Lasarte-Oriako Udalaren 
arteko elkarlana egongo zela jakitera 
eman zen. Horretarako hitzarmena 
sinatu zuten Lasarte-Oriako Udalare-
kin.

EUDEL-i ekarpenik ez

2013-01-25. Azken udal hautes-
kundeak burutu ondoren EUDEL-eko 
zuzendaritza berria osatu zenetik, EH 
Bildutik elkartearen helburuaz eta fun-
tzionamenduaz eztabaida sakona 
zabaltzeko beharra ikusi zuen alder-
diak jakitera eman zuenez. 

Honen aurrean erantzuna egon ez 
zenez, EH Bilduk elkartean parte akti-
bo ez izateaz gain, Bilduk goberna-
tzen dituen udalek, “eta eztabaidari 
ateak zabaldu arte”, ez dute dagokien 
ekarpen ekonomikoa ordainduko.  
Hau horrela izanda, Lasarte-Oriako 
udalak bat egin zuen erabakiarekin.

Arramazka kontzertuan

2013-01-25. Arramazka taldeak 
“Argilunpetan” azken diska aurkezte-
ko lehenengo kontzertua egin zuen 
Jalgi Kafe Antzokian. Aitzol eta Aroa 
Lasaren lan berrian bederatzi kanta 
jasotzen dira. Urte eta erdiko lanaren 
ondorioa izan zen Argilunpetan diska.

Infantil txikiak Gipuzkoako 
txapelketaren bila
2013-01-26. Landaberri ikastolako 
infantil txiki mailako saskibaloi taldea 
partehartze ligako bigarren fasean ari 
zen lehiatzen. Iker eta Beñat Elicegui 

anaiek zuzendutako taldeak urritik 
abendura lehen fasea jokatu zuen eta 
honetan jokatutako zortzi partidak ira-
bazi zituen.

Krosaren katedrala

2013-01-27. Giro ezinhobean 
ospatu zen Nazioarteko 58. krosa 
Lasarteko Hipodromoan. Eguraldiak 
errespetatu egin zituen bai atletak 
baita Hipodromoko harmailak bete 
zituzten zaleak ere. 

Teeklemarian Mehdin-ek eritrea-
rrak pronostikoak bete zituen, laster-
keta zoragarria egin zuen hasi eta 
buka, helmugako zinta hautsi arte. 
Bere atzetik, Thomas Ayeko ugandarra 
helmugaratu zen eta Antonio Jiménez 
'Penti' andaluziarra iritsi zen hiruga-
rren, Ivan Fernández arabarrekin lehia 
izugarri bezain polita izan ostean. 

Emakumezkoen lasterketan Sofia 
Assefa etiopiarra gailendu zen Micah 
Chemos keniar faboritoaren aurretik. 
Bi afrikarren atzetik, Diana Martin 
espainiarra helmugaratu zen, meritu 
handiko krosa burutu ostean. 

Elkartasuna banatzen

2013-01-29. Lasarte-Oriako Uda-
lak azarotik bildutako mugikorrak 
eman zizkion Angelman sindromea 
elkarteari. Angelman sindromea ez-
ohiko gaixotasuna da. Gipuzkoan 
gaur egun 6 edo 7 kasu daude. Angel-
man elkarteak urrian “Eman estaldura 
zure mugikor zaharrarekin” kanpaina 
martxan jarri zuten, gaixotasuna iker-
tzeko dirua bildu nahian. Lasarte-
Orian Manuel Lekuona kultur-etxean 
bildu ziren mugikor eta tabletak.

Tokiko ekonomia sustatzen

2013-01-31. Udalak parte-hartze 
prozesu bat abiatu zuen ekonomia 
sektore ezberdinekin. Udala eta sekto-
re hauen artean komunikazio bide 
eraginkorra ireki eta horren beharrak 
identifikatu eta dinamizatzen lagun-
tzeko helburua izan zuten bilerek.

Parte-hartze tresna berria

2013-01-31. Parte-hartze proze-
suan informazioa eman eta herritarre-
kin komunikazio bideak zabaltzea 
helburu zuen Lasarte-Oriako udalak 
eta honakoa ahalbidetzeko, herrita-
rren eskura ahalik eta tresna gehien 
jarri nahi zituenez. Horretarako jaio-
tzen zen www.partehartzea.lasarte-
oria.org gunea.
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2013-01-13/20. Zaldi lasterke-
ta herrikoien denboraldi hasieran 
Pepenea baserriko Xanti Telleriaren 
Estai behorra nagusi izan zen lehen 
bi probetan. 

Bere lagun Jose Manuel Marti-
nek gidatuta, Estaik irabazi zituen 
Getariako Malkorbe hondartzan 
urtarrilaren 13an eta Donostiako 
Ondarreta hondartzan urtarrilaren 
20an egin ziren lasterketak. 

Xanti berak darabilen Indar zal-
dia aldiz hirugarrena izan zen Geta-
rian eta bigarrena Donostian, baina 
seguraski bukatu zuen bere ibilbidea 
Ondarretan tendoia hautsi zuelako. 

Telleriak berak TXINTXARRIri aipa-
tu legez, “ondo prestatuta dauzkat 
zaldiak”. 

Pepene baserriko zaldiak ederki

2013-01-08. Atsobakarren urte-
betetze festa izan zuten. Cipriana 
Roblesek 100 urte bete zituen eta 
hain egun berezian hainbat izan 
ziren jasotako opariak. Ciprianak 

bere familiaren bisita izan zuen eta 
Gorka Lizarraga udaleko gizarte 
zerbitzuetako buruak lore sorta 
ederra oparitu zion udalaren ize-
nean.

Cipriana Roblesen 100 urteak
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Inauterien egitaraua prest

2013-02-01.  Otsailaren 9 eta 
10ean izango ziren inauteriak, eta 
herrian izango ziren ekintzak aurkeztu 
nahi izan zituzten Taxio Arrizabalaga 
zinegotziak, Xabier Goitia eta Rosa 
Illarramendi teknikariek. 

Taxio Arrizabalagak azaldu zue-
nez, aurten ere iaz egin bezala parte 
hartze prozesu bat burutu zen egita-
raua osatzeko “inauteriak herriko 
konpartsa ezberdinekin elkarlanean 
diseinatuz eta aurrera eramanaz”. 
Iazkoa esperientzia positiboa izan zela 
baloratuta aurten bide bera jarraitu 
zen.

Lehiaketen garaia iritsi da
2013-02-02. LOKEko gimnastak 
prest zeuden lehiaketen denboraldi-
rako. Eskolarteko A maila eta amateur 
mailako lehen faseko saioa zuten Ber-
garan. Maite Rueda entrenatzaileak 
azaltzen zigunez lehen lehiaketa hau 
kontaktu saioa zen.

Juniorrak ederki lehiatzen
2013-02-02.  Junior mailako 
Gipuzkoako txapelketa izan zen eta 
LOKEko mutilak ederki lehiatu ziren 
bertan bi domina eskuratu zituzten. 
Bestalde, infantilek ere lan polita egin 
zuten Eskola Kirola egitasmoko sailka-
penean.

Buruntz-Azpiko txapelketa

2013-02-02. Buruntz-Azpi elkar-
teak 2013. urteko elkarteko ehiza txi-
kia txakurrarekin modali tateko 
txapelketa antolatu zuen Buruntza 
mendian eta Jesus Criado izan zen ira-
bazlea.

16 ehiztarik eguraldi txarrari aurre 
eginez parte hartu zuten lehian, 
Azkorteko ermitatik atera ziren lehia-
kideak. 45 ehizaki, eper eta faisaiak, 
askatu zituzten antolatzaileek eta 
ehiztariek 31 harrapatu zituzten.

Barne mundua bertsoetan

2013-02-02. Bi urteko lanaren 
ostean, Unai Muñoa eta Ander Liza-
rralde bertsolariak eta Aitor Atxega eta 
Imanol Kamio musikariek “Ez gara 
Palestinaz ari” emanaldia aurkeztu 
zuten Bastero kulturgunean. 

Musika eta bertsoak uztartu zituzten, 
antzerki eta poesia apur bat tartekatuz. 
Bi bertsolariek bere bizitzaren hausnar-
keta egin, eta omenaldi dotore bat egite-
ko parada hartu zuten lagun artean 
goxoan, musikaz, kantuz eta bertsoz 
eskainiak, bihotzetik, barrenetik.

Ostadar 5 - Texas 1

2013-02-03. I. Kadete mailako 
kopa txapelketan herriko Ostadar eta 
Texas Lasartearra taldeen arteko derbia 
izan zen. 

Lehen itzuliko hirugarren jardunal-
dia jokatu zuten Michelingo berdegu-
nean eta kolpe gogorra eman zuen 
Ostadarrek, hiru puntuak bereganatuz 
eta sailkapeneko goiko postuetan sar-
tuz.

Ion Arroyo Gipuzkoako 
txapeldunorde
2013-02-03. Lezon ospatu zen 
Gipuzkoako kadete txapelketan izan 
ziren LOKEko lau judoka gazte Ion 
Arroyo, Oscar Garrido, Fermin Balda 
eta Asier Zubizarreta. Hauek bi domi-
na, zilarrezko eta brontzezkoa eskura-
tu zituzten txapelketan. 

Ion Arroyok kadete mailako txapel-
dunordetza lortu zuen. Brontzezko 
domina, berriz, Oscar Garridok lortu 
zuen.

Etxezarretaren Truk zakurra

2013-02-03.  Espainiako XXII. 
Oilagor Ehiza Txapelketan parte hartu 
zuen txakurrak Kantabriako Saja 
eskualdean.

Abenduaren 3an, Nafarroako txa-
pelketan bigarren izan ziren Truk eta 
Etxezarretaren lagun Paco Goldaraze-
na lekunberriarra eta Espainiako txa-
pelketan parte hartzeko txartela 
eskuratu zuten.

Fabordon Hirukotea

2013-02-03. Carlos Rosat, Tomás 
Ruti eta Imanol Elizasuk kontzertu 
ederra eskaini zuten Atsobakarreko 
zaharren egoitzan. 

Bi obra interpretatu zituzten 
herriko adindu eta senideen aurrean, 
Donizetti konposatzailearen “Lar-
ghetto e Allegro en Do M” eta Beetho-
venen “Trio en Sol M”, goiz-pasa 
ederra egin zuten denek.

Lizaso Neguko txapeldun

2013-02-02/03.  Gipuzkoako 
Neguko txapelketan marka ederrak 
egin zituzten Buruntzalde IKT-ko gaz-
teek. Naiara Lizaso Gipuzkoako txa-
peldun izan zen 100 m. proban. Itsaso 
Tolosak Espainiako Openerako marka 
egin zuen eta taldeko hainbat kidek 
Euskadiko txapelketarako. Bestalde, 
Iñigo Ibarburuk Erkidegoko txapelke-
tan parte hartu zuen.

Santa Agedari oles

2013-02-04. Makil kolpez lurra 
esnatzeko asmoz urritz makilak 
eskuan eta ahotsa zainduta, oles egite-
ko ohitura zaharrari eutsi zioten Lasar-
te-Oriako hainbat elkartek aurten ere. 

Manuel Lekuonaren koplak

2013-02-04. Manuel Lekuonak 
gaurko egunez Brigitarren komentuan 
abesteko kopla originalak berreskuratu 
zituen Ttakunek. 50 urte eta gero 
hauek entzuteko aukera izan zen 
Earra! bertso eskolako eta Xumela 
abesbatzako lagunen ahotsetan.

"La niña sin pupilas"

2013-02-05. Imatxi Rico herrita-

rrak “La niña sin pupilas” liburua argi-
taratu zuen. Lasarte-Oriako liburu 
dendetan eskuratu zitekeen ipuin 
liburu berezi hau. 

Istripua izan zuten 
Turrientesen lagunek
2013-02-06. Astebukaeran auto 
istripua izan zuten hiru lasarteoriata-
rrek Herrerako espetxera, Mitxel 
Turrientes presoa ikustera zihoazela. 

Lasarte-Oriako EHBilduk eta udal 
gobernuak gertaera salatzeko adieraz-
pena egin zuten. Agerraldian Pablo 
Barriok irakurri zuen adierazpena 
Herrira-ko ordezkari eta hainbat herri-
tarren babesarekin.

Udalaren irudi berria
2013-02-06. Logoen erakusketa 
ikusgai jarri zen Manuel Lekuonan. 

Horretaz gain, Parte-Hartze saila-
ren web berrian ere gustokoena 
bozkatzeko aukera zegoen eta udale-
tik herritarrak animatu nahi izan zituz-
ten aukeraketa honetan parte hartzera, 
aurrerantzean herria irudikatuko zuen 
diseinua gehienen gustuko izan zedin. 

Guztira lehiaketan 74 parte har-
tzailek aurkeztu zuten euren logoti-
poa. Hauetatik, dokumentazio falta 
dela eta 69 geratu ziren lehiaketan.
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Otsaila

Gidabaimena euskaraz

2013-02-06. Andoainen egin zen 
2012an Buruntzaldeko autoeskoletan 
gidabaimena euskaraz atera zuten 
ikasleen arteko zozketa. Herrian sari-
tuak suertatu ziren Haizea Bravo, Iker 
Elizegi eta Saioa Gomez. 

2010. urtean 34 ikaslek gainditu 
zuten azterketa teorikoa euskaraz, 
2011ean 60 eta 2012an 113 ikaslek.

Pobrezia agerian

2013-02-07. Elikadura eta osasuna 
ziurtatzeari buruzko hitzaldi eta 
erakusketak antolatu zituen Prosalus 
Gobernuz Kanpoko Erakundeak 
Manuel Lekuona kultur-etxean eta 
Emakumearen Zentro Zibikoan. 

Hilabetez egon zen ikusgai, 
Manuel Lekuonan, “Elikagaia izateko 
giza eskubidea” izenburua zuen 
erakusketa eta Zentro Zibikoan, aldiz, 
“Osasuna eskubidea dela” erakusketa.

Zabaletako maorien txupina

2013-02-08. Inauteriak ofizialki 
hasteko Lasarte-Orian eta festari behar 
bezalako hasiera emateko txupina 
bota zen Okendo plazan. 

Konpartsekin egindako bileretan 
txupinaren ardura urtero txandakatzea 
proposatu zuen udalak eta herriko 
elkarte eta konpartsa ezberdinek, begi 
honez ikusi zuten proposamena. 
Horrela lehenengo txupina Zabaletako 
konpartsari egokitu zitzaion.

Ikastetxeak kolorez blai

2013-02-08. Inauterietako gaia ai-

tzaki hartuz, Munduko kulturak landu 
zituzten herriko gaztetxoek ikastetxeetan.

Garaikoetxeako Haur Hezkuntzako 
txikitxoenek Euskal Inauteriak ospatu 
zituzten txantxo jantzi koloretsuak soi-
nean zituztela. Zumabururi dagokionez, 
Euskal Herriko kultura izan zuen ardatz. 
Landaberri ikastetxean hainbat mende 
egin zuten atzera eta erromatarrak, zel-
tak, euskal barduliarrak etab. ikusteko 
aukera izan zen. Sasoetako ikastetxeko 
gimnasioan, azkenik, bai txinatarrak, 
pakistandarrak, masai tribuko ehiztariak, 
marrokiarrak... bildu ziren.

Herriraren elkarretaratzea

2013-02-08. Mitxel Turrientes pre-
soa ikustera joandako lagunen istripua 
salatuz 65 lagun bildu ziren Herrirak 
deitutako elkarretaratzean. Udaletxe 
aurrean egin zuten ordu erdiko ekital-
di isila, “Azken istripua izan dadin, 
Euskal presoak Euskal Herrira” lema-
pean.

Sagasti Espainiako txapeldun

2013-02-09/10.  LOKEk bost 
domina ekarri zituen Samboko txapel-
ketatik.

Espainiako Sambo eta Borroka txa-
pelketa izan zen Xixonen eta honetan 
LOKEko Asier Sagastik urrezko domi-
na eskuratu zuen. Baina honetaz gain, 
txapeldun orde bat eta hiru brontzeko 
domina ere lortu zituen herriko tal-
deak.

Euskararen aldeko 
hitzarmenak
2013-02-14. Lasarte-Oriako Uda-

lak gure herrian 2012-2013 ikastur-
tean euskararen erabilera sustatzeko 
sei hitzarmen sinatu zituen. 

Era honetara, Ttakun kultur elkar-
teak, lau ikastetxeek eta, berrikuntza 
gisa, Muntteri-AEK euskaltegiak aurre-
ra eramango dituzten hainbat ekintzak 
diruz lagunduko zituen Udalak. 

Kultur-kale zikloa garatzen

2013-02-15. Bigarren urtez, Lasar-
te-Oriako Udalak eta Xpressionk kul-
tur elkarteak elkarlanean Kultur Kale 
Zikloa antolatu zuten. 

Herriko hainbat taberna eta denda-
tan emanaldiak izango ziren urte 
osoan zehar eta berrikuntza bezala, 
udan kalean izango zirela kontzertuak 
aipatzen zuten.

Fernandez garaile Ezcarayn

2013-02-16/17. Enara Fernandez 
11 urteko gaztea (ikusmen arazoak 
ditu, B2 mailan lehiatzen da) eta Iraitz 
Etxarri Ezcaray-n txapeldun izan ziren, 
nahiz eta lasterketan Enara erori eta 
ateak pasa. 

Michelin II, hausnarketa

2013-02-19. Michelin Fundazioak 
Michelin II eremuan merkataritza 
ertaineko eremu bat aurreikusten 
zuen.

Lur horien erabilera aldaketa egin 
behar zen hori gauzatzeko eta Udala 
alderdi, zein merkatariekin bildu zen 
haien kezkak ezagutzeko. Herritarren 
iritzia jaso nahi izan zuten ere eskuo-
rri eta bileren bitartez.

Paco Altunaren erakusketa

2013-02-18. Paco Altunak make-
tak eta margolanak egiten ditu eta 
duela urte batzuk bere maketak ikuste-
ko aukera izan zen Manuel Lekuonan 
bertan. Oraingoan, Lasarte-Oriako 
herritarrak mota askotako margolanak 
eta maketak aurkeztu zituen erakuske-
tan.

e-bookak Udal liburutegian

2013-02-18.  Lasarte-Oriako 
liburutegian, liburu elektronikoak edo 
“e-book”-ak aurkeztu ziren. 

Hauen erabilera eta mailegu zer-
bitzuaren berri emateko Izaskun 
Urdanpilleta, udal liburutegiko ardura-
duna, Xabier Goitia, Manuel Lekuona 
kultur-etxeko gerentea eta kultura 
arloko zinegotzia den Boris Nogales-
ek aurkeztu zuten. 

Hamar izango ziren Udal liburute-
giko erabiltzaileen eskura jarritako 
irakurgailu digitalak.

Argi eta Iñaki gogoan

2013-02-22. Herrira plataformak 
deituta, hilabete bakoitzeko azken 
ostiralero lez, 50 lasarteoriatarrek 
elkarretaratzea egin zuten Euskal 
Herriko beste hamaika txokotan beza-
la.

Otsailekoa ordea, berezia izaten 
da herrian, duela ia 10 urte Juankar 
Balerdi presoa bisitatzera zihoazela 
auto istripua izan baitzuten Almeriako 
kartzelara bidean haren ama Argi Itu-
rraldek eta anaia Iñaki Balerdik.

Greba Atsobakar egoitzan

2013-02-22. Gipuzkoako zaharren 
egoitzetan greba deialdia egin zuten 
ELA eta LAB sindikatuek. 

Gurean Atsobakar egoitzako langi-
leek azaldu moduan, jarraipena era-
batekoa izan zen eta zerbitzu 
minimoak bete zituzten hiru egunetan.

Zaharren egoitzetako langileei 
estatuko lan erreforma aplikatu nahi 
izan zieten, eta horrek uztailetik aurre-
ra hileko soldatan 400 euroko jaitsiera 
ekarriko liekeela zioten sindikatuek. 
Gainera, erresidentzietako langileek 
urtean 200 ordu gehiago egin beharko 
lituzkete lanean. 

Froilan Elespe egoitza

2013-02-26. Lasarte-Oriako PSE-
EEko egoitzari Froilan Elespe izena 
eman zioten herriko sozialistek. 

Ohar baten bitartez Jesus Zaballo-
sek jakitera eman nahi izan zuen 
herriko alderdiko afiliatuek hala era-
baki zutela azken batzarrean. 

Froilan Elespe zinegotzia ETAk 
2001. urtean hil zuen Lasarte-Oriako 
taberna batean. Elespek alderdiaren 
baitan eta herrian egindako lana ere-
dugarria izan zela azpimarratu zuen 
PSE-EEk.

Eskualdeko enplegu plana

2013-02-27. Astigarraga, Hernani, 
Urnieta, Andoain, Usurbil eta Lasarte-
Oriako alkateek aurkeztu zuten azken 
hilabeteetan lantzen aritutako enple-
gua sustatzeko plana. 

Honi esker eskualdean epe motze-
ko 70 lanpostu inguru sortzea espero 
zuten. Langabezia egoera larriari aurre 
e g i n  e t a  p l a n a  g a u z a t z e k o 
484.772euroko aurrekontua zutela 
adierazi zuten Udalek.
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2013-02-02. San Pedro parro-
kia hautatu zuten SuBerri akordeoi 
orkestrako musikariek estreinako 
kontzertua emateko. 

Jende ugari bildu zen larunbat 
arratsaldean elizan, duela urtebete 
baino gutxiago sortutako orkestrari 
ongi-etorria emateko prest. 

Argi geratu zen ilusio askorekin 
ekin diotela ibilbide berriari eta 
hasi orduko, lanaren fruituak 
erakutsi zituzten. “Karmen Colla-
ge” izeneko obra original eta bitxi 
batekin hasi zuten kontzertua, 
akordeoi-joleek estilo nahasketa 
polita eskaini zuten, sentsazio eta 
erritmo batuketa berezia, jendea-
rengan harridura sortu zuena. 
Bach-en estilo barrokoa ere dastatu 

ahal izan zuten lasarteoriatarek, 
alaia eta markatua edota Chueca-
ren “El Bateo” zarzuela, baita 
Schubert ,  Piazzol la,  Weber, 
Beethoven eta beste hainbat sort-
zaileren obrak ere. 

SuBerriko musikariek txalo 
zaparrada artean egiten zuten obra 
batetik besterako jauzia eta Elias 
Goikouria zuzendariak uneoro 
eskertu nahi izan zuen publikoaren 
berotasuna.

SuBerriren estreinaldia

2013-02-09/10. Eguerdian 
ekin zitzaion Inauterien festari 
Lasarte-Oriako konpartsa ezberdi-
nen aurkezpenarekin. Giro aparta 
izan zen eta eguraldiak errespeta-
tuta, denetik ikusi zen herriko 
txoko ezberdinetan, bereziki, 
Okendoko karpan.

Ttakunek lehen aldiz antolatuta 
euskal inauteriek hartu zuten 
lekukoa larunbateko parranda eta 
gero. Amalurreko lagunak izan 
ziren lehenak plaza euren doinue-
kin girotzen. Txantxo jantzi ezber-
dinak ikusi ziren plazan. Munduko 

kulturen harira, euskal inauteri tra-
dizionaletako jantzi, doinu eta 
musikak ekarri nahi izan dira urte-
ro legez herrira. Aurten lehenen-
goz Ttakun elkarteak antolatu zuen 
jaia aurreko antolatzaile taldeak 
hala eskatuta. 

Inauteriak Lasarte-Orian



Pyrenaeus sarea osatzen

2013-03-01. Ganbo Iturri Kultur 
elkarteak bere lehen urteurrena ospatu 
nahi izan zuen. Ibilbide honetan egin-
dako lanaren fruitu martxoan zehar 
antolatutako hitzaldi sorta izan zen. 

Elkartearen baitan garatzen ari 
ziren lehenengo egitasmoa “Pyre-
naeus sarea” deritzon proiektua zen. 
Komunitate pirenaikoak eta euskal 
lurrak izan duten elkarrekikotasun kul-
turala aztertzea zuen xede. Hitzaldiak 
elkarteak kale nagusian duen egoitzan 
izan ziren. Natxo Izetak gidatuta, bes-
teak beste, Joxean Rekondo eta Enri-
que Ayerbe geografoak hitz egin 
zuten.

Ibon Fernandez Iradi, gaixo

2013-03-01. Lasarte-Oriako pre-
soak esklerosi anitza duela jakin zuen 
Lannemezango kartzelan. 2011ko 
urtarrilean osasun arazoekin hasi eta 
urte bete pasa zuen probak egitera 
eraman zuten arte. 

Euskal Jendarteak aktibatu behar 
duela zioen TXINTXARRIri eskainitako 
elkarrizketan “konponketa ez zaigu 
eta zerutik eroriko”.  Espetxetik konta-
tu zituen atxiloketa, ihesaldi eta kar-
tzelako bizimodua.

Enpresentzat diru laguntza

2013-03-01. Zerbitzu Sozialen eta 
Enplegu saileko Gorka Lizarraga ardu-
radunak Langabeak kontratatzeko 
eskualdean emango ziren diru-lagun-
tzen berri eman zuen Dionisio Avila 
enplegu dinamizatzailearekin eta Izas-
kun Cuartango egitasmoaren koordi-
natzailearekin batera. 

Sei hilabetean hilero 641,40 
euroko laguntza jasoko zuten mar-
txoaren 4tik aurrera egun osorako jar-
dunarekin langilea kontratatzen zuten 
enpresek.

Uribe Espainiako txapeldun

2013-03-02/03. Zumeatarra tal-
dean dagoen Santos Uribe herritarra 
Zaragozan burutu zen pista estaliko 
Estatuko beteranoen mailako txapelke-
tan parte hartu zuen eta urrezko domi-
na ekarri zuen Lasarte-Oriara.

Santosek 3.000 metro martxa pro-
ban parte hartu zuen 75-80 urte arteko 
proban eta irabazle izan zen. 79 urte-

ko herritarrak “bat falta zait 80ak iza-
teko” gustura parte hartu zuen 
txapelketan.

Andaluziar izateaz harro

2013-03-03. Herriko Semblante 
Andaluz elkarteak XX. aldiz ospatu 
zuen euren lurraldearen eguna, Anda-
luzia Eguna. Egun handia da otsaila-
ren 28a andaluziarrentzat, 1980. 
urtean autonomia erkidego bezala 
osatu zirela ospatzen baitute. 

Herrian ere, Semblante Andaluz 
elkarteak antolatuta asteburu osoan 
zehar izan ziren ekintzak Atsobaka-
rren duten egoitzan. Alkateak igande-
ko bazkaria baino lehen esandako 
hitzek laburbiltzen dute hobekien 
andaluziar eta euskaldunek komunean 
dutena: “Sustraiak non dituen ahazten 
ez duen herria, bizirik dagoen herria 
da”.

Buruntzaldea Euskaraz sare 
sozialetan
2013-03-05. Buruntzaldeako uda-
lek elkarlanean sortutako Buruntzal-
dea Euskaraz-ek sare sozialetan 
profilak zituela argitaratzen genuen. 
Buruntzaldea Euskaraz izenarekin 
Facebooken eta Twitterren hain zuzen.

Ipuinak ezagutzen

2013-03-05.  Kontu Kantoi 
ipuinkontalariekin hasiera eman zi-
tzaion Emakume Langilearen Nazioar-
teko eguneko egitarauari. 

Lasarte-Oriako Udalak Emaku-
meen Zentro Zibikoarekin batera mar-
txoaren 8a, Emakume langilearen 
nazioarteko eguna aldarrikatzeko 
asmoz aste osoan zehar ekintzak anto-
latu zituen.

Amaia Gonzalez Europako 
onenen artean
2013-03-07. Amaia Gonzalez 
Caballero eta bere bikotea Jose Mari 
Orbegozo Europako dantza txapelke-
tetatik hiru sari ekarri zituzten. 

Pasodoble eta Dantza Konbinatuan 
bigarren izan ziren eta tangoan hiru-
garren. Dantzaria pozik azaldu zen 
lortutako emaitzarekin izan ere, urtetik 
urtera belaunaldi berriak indartsu sar-
tzen dira txapelketan eta adinak badu 
zerikusirik dantza kontuetan.

Landaberri BHI saritua

2013-03-08. Ikastetxeko ordezka-
ritzak Kalitatezko “K” saria jaso zuen 
Iñigo Urkullu lehendakariaren eskutik. 

Euskadiko zazpi ikastetxeri Kalita-
tezko “K” saria eman zieten ikaste-
txeetan egindako lanarengatik eta 
horietako bat Lasarte-Oriako Landabe-
rri BHI izan zen. 

Euskadiko ikastetxeek haien 
hezkuntza kalitatean egindako lana-
rengatik eskuratu dezakete ziurtagiria. 
Landaberri BHI-ko arduradunek azal-
du zutenez, saria lortzeko prozesu 
luzea jarraitu eta auditoretza bat gain-
ditu behar izan zuten. 

2007-08 ikasturtean Landaberri 
DBH ikastetxeko arduradunek “Kalita-
tea Hezkuntzan” izeneko proiektuari 
heldu zioten. 

Emakumea eta artea

2013-03-08. Pilar Soberon artista 
lasarteoriatarrak beste zazpi artistare-
kin batera “El hilo conductor” erakus-
keta izan zuen Bilboko Vanguardia 
galerian.

Honetan hari eta oihal zatiekin 
egindako artelanak izan ziren ikusgai. 

Erakusketa Emakumearen Nazioar-
teko Egunaren inguruan MAV (Mujeres 
en las artes visuales) elkarteak antolatu 
zuen.

Gidabaimena euskaraz

2013-03-08. Buruntzaldeako Uda-
lek “Gidabaimena euskaraz” egitas-
moko saribanaketa egin zen. Aurten 
Lasarte-Oriako irabazleak Haizea 
Bravo, Iker Elizegi eta Saioa Gomez 
izan ziren.

Egitasmoa 2010. urtean jarri zuten 
martxan. Gero eta gehiago dira gida-
baimena euskaraz ikasteko pausoa 
ematen duten herritarrak, 2012. 
urtean, 113 ikasle izan ziren.  

Gaztelekuaren irudi eta leloa

2013-03-08. Taxio Arrizabalaga 
Gazteria eta festak saileko arduradu-
nak Gaztelekuaren irudi eta leloaren 
aukezpena egin zuen. 

Irudiari dagokionez, mundu osoan 
ezaguna egin zen Bansky artistaren 
irudi bat hartu zuten oinarri, Palesti-
nan eraiki zuten horman marraztu 
zuen neska eta honi globo sorta bat 
erantsiz. “Guretzat horma bat izan 
denaren gainetik zeharkatzera goaz. 
Eta horretarako globo sorta erabiliko 
dugu,” adierazi zuen. Leloa ere ideia 
honekin bat datorrela adierazi zuen, 
“Ideiek hegarazi dezatela”. 

Zinegotziak aurreratu zuen Gazte-
lekuak hilabetean zehar zabalduko 
zituela bere ateak eta gazteentzako 
jaia egingo zela.
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Martxoa

Marrubizko muxuak Aitorri
2013-03-09. Pirritx, Porrotx eta 
Marimototsek bi emanaldi eskaini 
zituzten garun paralisia duen Aitor 
Landa herritarrari laguntzeko. 

Txokolate eta marrubizko muxuak 
hegaka bidali zizkioten Aitor Landa 
gazteari herriko pailazoek Kukuka eta 
Jalguneko lagunekin batera. 

Pixkanaka jaten, ibiltzen eta hitz 
egiten ikas dezan tratamendu berezi 
bat jasotzen ari zen zortzi urteko gaz-
tetxoa Galiziako ospitale berezi 
batean.

Elkartasun keinu polita eduki zuten 
pailazoek, bi emanaldietan eskuratu-
tako dirua senideei eman eta hauek 
Aitor gaztea laguntzeko erabiltzeko. 

Oreindik taldearen itzulera

2013-03-09. Ia urtebete jo gabe 
egon ostean kontzertu gartsua eskaini 
zuen herrian Oreindik taldeak. 

Gutxitan hartzen du Jalgik halako 
itxura, gainezka egin zuen Oreindik 
taldeko bost musikarien kontzertua 
ikusteko. Rock eta funkie doinuz osa-
tutako kontzertua eskaini zuten, gita-
rren riff gogorrak, bateriaren kolpe 
lehor zein tinkoak eta ahotsaren melo-
dikotasuna ardatz hartuta, giro beroa 
jarri zuten aretoan. 

Curiel Espainiako txapeldun

2013-03-10.  Amaia Cur ie l 
borrokako Espainiako txapelduna izan 
zen. Amaia Curiel gazteak borroka 

modalitateko junior mailako Espai-
niako txapelketan izan zen lehian eta 
urrezko domina eskuratu zuen. 

Bustok Euskadiko Errekorra

2013-03-09/10. LOKEko gazteak 
Espainiako jubenil eta kadete mailako 
Espainiako txapelketetan izan ziren 
lehian. Eneritz Bustok Euskadiko eta 
Gipuzkoako kadete mailako pentatlon 
errekorra gainditu zuen berriro ere. Itoitz 
Rodriguez finalean izan zen lehian.

Babes ofizialeko 30 etxebizitza
2013-03-11. Lasarte-Orian babes 
ofizialeko 30 etxebizitzen jabetza 
esleitzeko prozedura ireki zuen Etxe-
bidek. Etxebizitza hauek Zabaleta 
Berri auzoko Buztindegi kaleko 4. 
zenbakian eraikiko dira.

Jesus Zaballos legebiltzarkide

2013-03-11. Otsailaren amaieran 
PSE-EEko Iñaki Arriolak parlamentari 
lana uzten zuela iragarri zuen. 
Gipuzkoako zerrendan hurrengoa Jesus 
Zaballos herritarra zen. Martxoaren 
15ean estreinatu zen lan honetan.

Zaballosek pozik hartu zuen izenda-
pena eta herrian egiten duen lana ez 
duela baztertuko adierazi zuen.

Iriondori 20 urteko zigorra

2013-03-14. Otsailaren 18an hasi 
zen Garikoitz Aspiazu, Mikel Carrera, 

Aitzol Iriondo, Luis Ignacio Iruretago-
yena, Ohian Barandalla, Alaitz Ara-
mendi ,  Ander  Mugica ,  Ai tzo l 
Etxaburu, Itziar Plaza eta Jurdan Marti-
tegui Lizasoren aurkako epaiketa Pari-
sen eta martxoaren 14an jakin zen 
ebazpena.

2007an Landetan Orioko familia 
bati furgoneta lapurtu eta Oropesan 
atentatu bat egiten saiatzeagatik epaitu 
zituzten. Parisko epaitegiak Aspiazu, 
Carrera, Iriondo eta Iruretagoienari 
hogei urteko zigorra ezarri zien. Epaia 
jakin baino lehen, auzipetu guztien 
izenean hitz egin zuen Aitzol Irion-
dok. Honetan, otsailaren 18an Espai-
niako eta Frantziako gobernuei 
negoziazio mahai batean esertzeko 
proposamen zehatz bat egin zietela 
gogoratu zuen.

Burunzperen Aniztasun Astea

2013-03-15/16. Sasoeta-Zuma-
buru ikastetxeko Burunzpe guraso 
elkarteak lehen aldiz antolatu zuen 
Aniztasun Astea eta ostiral arratsal-
dean eta larunbata goizean ekintza 
ezberdinak burutu zituzten. Besteak 
beste, kultura ezberdinetako ohitura 
eta tradizioei jarraiki egindako taile-
rrak, jokoak, dantzak etab. 

Eneko Kastroren omenez

2013-03-17. Euskara eta kirola 
bultzatu asmoz, giro bikainean burutu 
zen herriko atleta Eneko Kastro zena-
ren omenezko XVI. Euskal Krosa Atso-
bakarren. Landaberri ikastolak urtero 
antolatzen duen euskal krosean neska 
mutil ugarik hartu zuten parte eta las-
terketa bukatzean, domina bana eta 
edaria izan zituzten zain.

Ikimiliki logoa irabazle

2013-03-20. Ez ohiko batzarra 
egin zen udalaren logoaren lehiake-
tako irabazlearen izena erabakitzeko. 

Prozesuan irregulartasunak izan 
ziren eta irabazle gertatutako Argos 
deskalifikatzea erabaki zuten alder-
diek batzordean. Honako erabakia 
bozkatu behar izan zuten Ikimiliki ira-
bazle izendatu ahal izateko. 

Dirudienez Jose Manuel Monge 
Argos lanaren egileak, bere lanaren-
tzat bozka eskatu zuen Facebooken. 
Prozesuan eta oinarrietan azaldu 
bezala, anonimotasuna ziurtatu behar 
zen eta honako baldintza ez zuela 
bete argudiatu zuten udal alderdiek 
erabakia hartzeko. 

Horrela izanda puntuaketetan 
hurrengoa izendatu zuten EAJ eta Bil-

duren aldeko bozekin, irabazlea, Iki-
miliki.

Korrika txikia

2013-03-22. Sasoeta-Zumaburu 
eta Landaberri ikastetxetako haur eta 
gazteen Korrika txikian izan zen. Egu-
raldia lagun hiru ordu laurdenez gure 
herriko kaleetan zehar euskararen 
alde egin zuten lasterka. 

Arratsaldeko 15:20ak aldera hasi 
zen Korrika txikia. Zumaburu-Sasoeta 
ikastetxeko txikiak izan ziren lekukoa 
eraman zuten lehenengoak eta urduri 
eman zituzten lehen pausoak. 

Intza txapeldunorde

2013-03-22. Intza elkarteko II. jube-
nil mailako bikotea Gipuzkoako finala 
jokatu zuen. Aritz Solano eta Mikel 
Alvarezek osatutako bikoteak Gailurre-
rantz elkarteko bikotearen aurka jokatu 
zuen eta 22 eta 7 galdu zuen. 

Maialen Chourrautentzat 
Euskadi Irratia saria
2013-03-26. Lasarte-Oriako kirola-
riak bere lan onagatik Euskadi Irrati 
saria jaso zuen. 

Euskadi Irratiak 2003tik ematen 
duen Kirolari Onenari saria da Maiale-
nek jaso zuena. Puntuaketetan atzean 
utzi zuen Maider Unda besteak beste. 

Aurretik irratiak banatzen duen sari 
hau jasotakoak dira Josune Bereziartu 
edota Edurne Pasaban.

Aste Santuko otoitzak

2013-03-28/31. Lasarteoriatar 
fededunek elizkizunak ospatu zituzten 
Aste Santuan. 

Ostegun Santuko Meza Nagusiekin 
Jesusek apostoluekin eginiko azken 
afaria ekarri zuten gogora; Ostiral 
Santu egunean berriz, Jesusen Gurut-
zebidea gogoratu zuten eta azkenik, 
larunbat gauean eta Pazko igandean 
Jesusen berpizkundearengatik otoitz 
egin zuten denek.

Ion Merino Las Vegasera
2013-03-28. Orioko UNAR dardo 
elkartekoak Las Vegasen egingo den 
Mundialera doaz Estatu mailako dardo 
txapelketa irabazi ostean. 

Alacanten lortu zuten garaipena 
eta saria datorren urtean jokatuko den 
mundu mailako txapelketara joatea 
da. Jon Merino herritarrak bertan bere 
dohainak erakusteko aukera izango 
zuen.
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2013-03-21/23. Korrika Kultu-
rala egitarauaren baitan Euskararen 
8. Maratoiko bideo emanaldia egin 
zen Manuel Lekuonan. Honekin 
batera Korrika Txikia eta Korrika 
17 ko bideoak ere ikusi ahal izan 
zituzten gerturatu ziren herritarrek. 

Martxoaren 22an, Lasarte-
Oriako bertso txapelketa egin zen 
Korrika kulturalaren barnean, Jalgi 
kafe-antzokian.

Azken orduko hutsegiteen era-
ginez, lau bertsolari soilik aritu 
ziren kantuan: Evaristo Pikabea 
nekaezina, Ane Labaka gazte 
dohatsua, Imanol Lizardi Maisua 
eta Miguel Angel Ortiz ikaslea; 
Pablo Suberbiola gai-jartzaile zute-
la. Bertso-saio emankorra izan zen. 

Herri osoa Korrika. Horixe da 
martxoaren 23an, Lasarte-Oriako 
kaleek erakutsi zutena, herri oso 
bat martxan dela euskara bihotze-
tik plazara ateratzeko helburuare-
kin.

Irudi ikusgarriak utzi zituen, 
ehunka herritarrek osatutako trope-
lak herriko bazterrak zeharkatu 
zituen balkoi eta espaloietatik zetoz-
kien txalo eta oihuez lagunduta.

Lasarte-Oria ere Korrika!

2013-03-16. Lasarte-Oriako 
PSE-EEk Jesus Egigureni eman zion 
I. Froilan Elespe saria. 

Lehenik, omenaldi xumea egin 
zioten Froilan Elesperi haren fami-
liak eta Gipuzkoa osotik etorritako 
militante sozialistek Lasarte-Oriako 
hilerrian. ETAk duela 12 urte hil 
zuen Froilan Elespe eta haren 
lanak eta memoriak bizirik diraue-
la gogoratzeko elkartu ziren hile-
rrian hainbat lasarteoriatar eta 
politikari sozialista. 

Bertan izan ziren Jesus Zaba-
llos, Susana Corcuera, Odon Elor-
za, Denis Itxaso, Rafaela Romero 
eta Miguel Buen bezalako politika-

ri sozialista ezagunak. Hauetaz 
gain, herritar asko bildu zen hile-
rrian baita Maixabel Lasa ere, 
Eusko Jaurlaritzako Biktimen Bule-
goko zuzendari ohia.

Hilerrian egindako omenaldia 
amaituta, Lasarte-Oriako PSE-EEk 
Jesus Egigureni eman zion I. Froi-
lan Elespe saria herriko Casa del 
Pueblon.

Froilan Elespe gogoan
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Beltzak Ostadar garaile

2013-04-06. Euskal Ligako Kadete 
taldeak 24-10 irabazi zion Uribeal-
deari. Mungiako taldea eta Beltzak 
aurrez aurre zeuden bigarren aldia 
zen. Aurrekoan, fase honetako biga-
rren jardunaldian, Uribealdeak eta 
Beltzak Ostadar Gure-etxeak ber-
dinketa lortu zuten. 

Oraingoan, talde bizkaitarra sailka-
peneko hirugarren postura iristeko 
asmoarekin etorri zen Lasarte-Oriara. 
Bi taldeak gogor aritu ziren lehian. 
Baina Beltzak Ostadar Gure-etxearen 
nagusitasuna agerikoa izan zen, 15 
jokalarirekin jokatu zuen eta Uribeal-
deak 12rekin.

Garaiari egokitutako 
aurrekontua
2013-04-08. Inbertsio handirik 
gabeko aurrekontua aurkeztu zuen 
2013rako udalak. 

Zerbitzuak manten-tzearen aldeko 
apustua egin zuen eta alokairu soziala 
sustatzeko 20 etxebizitza eskuratzeko 
asmoa azaldu zuen Zabaleta Berrin. 

Ez da eraikin handirik egingo baina 
Atsobakar zaharren egoitzako altza-
riak berrituko dira eta Blas de Lezoko 
urbanizazioa egin.

Elizatze eta Tximistarreta 

2013-04-09. Ohiko udalbatzarran  
besteak beste herriko bi plaza 
berrientzat izena onartu zuten alder-
diek. Hauek herritarrek gehien bozka-
tu zituzten izenak izan ziren Elizatze 
eta Tximistarreta. 

Horretaz gain, Frankismoaren Kri-
menen Aurkako Kereilaren Euskal Pla-
taformak aurkeztutako mozioa aurrera 
atera zen puntuz puntu bozkatu duten 
arren.

Kartel eta maketa lehiaketa

2013-04-10. Taxio Arrizabalaga 
Gazteria eta Festak batzorde buruak 
Maketa eta San Pedro jaietarako kartel 
lehiaketak aurkeztu zituen Manuel 
Lekuona kultur-etxean. 

Lehenengoan berrikuntza nagusia 
Euskara saria izango zela aurreratu 
zuen, euskaraz abesten zuten taldeei 
zuzenduta 500 eurotako saria, hain 
zuzen.

Kartelari dagokionez, erakusketa 

eta internet bidez herritarrek gus-
tukoena bozkatu ahal izango zutela 
adierazten zuen zinegotziak.

Eskualderako Zubikasi 
zerbitzua
2013-04-11. Buruntzaldea eskual-
dera zuzendutako Prestakuntza Bitar-
tekari Zerbitzuaren informazioa 
zabaldu nahi du Zubikasik. 

Honako hau Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 
Sailak, Lanbide Heziketarako eta Eten-
gabeko Prestakuntzarako Sailburuor-
detzak sortutako bitartekari zerbitzuen 
sareko partaide da eta Usurbilgo 
Lanbide eskolan kokatzen da.

Zerbitzu honek eskura dagoen 
prestakuntza eskaintzaren berri ema-
tea du helburu. 

Herriko nesken saskibaloia 
sasoitsu
2013-04-13. Landaberri 06 alebi-
nen nesken taldeak galdu egin zuen 
Gipuzkoako txapelketara sailkatzeko 
lehen norgehiagoka Laskorainen 
aurka, 31-57ko emaitzarekin. 

Noelia Bermejo prestatzaileak 
adierazi bezala, partidu hasieran tal-
dea “urduri” zegoen eta pixka bat 
esnatzea kostatu zitzaion. Lehen bi 
laurdenak pasata ordea, lasaitu eta 
euren maila erakusteko aukera izan 
zuten Landaberriko neskek, baina 
dagoeneko ez zen nahikoa izan 
markagailua irauli eta partidua pol-
tsikoratzeko.

Sentimendu Arte-an

2013-04-13. Dantzaz konpainia-
ren eskutik, “Arte-an” obraz gozatze-
ko aukera izan zuten herritarrek 
Manuel Lekuonan. 

Hiru zatitan bana-
tutako ikuskizuna 
izan zen; ordu eta 
erdi pasatxo iraun 
zuena: Itzik Galili 
k o r e o g r a f o a r e n 
“Earth Apples” eta 
“Flash Deluxe” eta 
Lukas Timolaken “A 
P l a c e  B e t w e e n ” 
saioak izan zituzten 
gozagarri kultur etxe-
ra hurbildu ziren 60 
herritarrek.

Gomez eta Civicos Sudur 
Kroseko podiumean

2013-04-13/14. Herriko korrika-
lariek hainbat probatan parte hartu 
zuten, baina bitan, Egiako sudur kro-
sean eta Berako mendi lasterketan 
aurrean izan ziren lasarteoriatarrak. 

Apirilaren 13an, Sudur krosa laster-
keta burutu zen Donostiako Cristina-
enea parkean. Honetan Raul Gomez 
Margallo eta Nieves Civicos lehengo 
hiruren artean iritsi ziren helmugara. 
Zehazki Raul bigarren izan zen eta 
Nieves, hirugarren. 

Sutea Viña del Mar tabernan

2013-04-15. Ola kalean kokatuta 
dagoen tabernako sukaldeak su hartu 
zuen arratsaldeko seiak inguruan. 
Tabernako jabea Chicho Ancizar 
berak deitu zituen suhiltzaileak eta 
iritsi bitartean freidora batek eragin-
dako sua itzaltzen saiatu zen. 

Suhiltzaileek sua itzaltzeko lanetan 
ari zirela, Chico artatu zuten bertaratu 
zen anbulantzian. Hasiera batean bizi-
lagunak kezkatuta azaldu ziren arren, 
egoera berehala kontrolatuta zutela 
ikusita, lasaitasuna nagusitu zen.

Sutea gertutik jarraitzen izan zen 
Pablo Barrio alkatea. 

Enara Fernandezi omenaldia

2013-04-16. Eskiatzaile gazteari 
eta bere gida den Iraitz Etxarriri ome-
naldi egin zieten udalean. 

Bertan Pablo Barrio alkateak egin 
zien harrera, Bea Egizabalek ipuin 
eder bat eskaini zion eta bere gelaki-
deek Unai Muñoak egindako bertso 
dotorea abestu zioten. Gazteak hunki-
tuta jaso zuen bertan bildutako 
guztien berotasuna. 

Pablo Barriok eski modalitate 

ezberdinetan lortutako lehenengo 
sariek baino garrantzitsuagoa dela 
“kirol honetan aritzeko erakutsi duzun 
gogoa eta kemena” adierazi zion gaz-
teari.

“Zeoze, o ze!” antzerkia Jalgin

2013-04-19. Ganorax taldeak aur-
keztuta, “Zeoze, o ze!” antzerki ema-
naldia egin zen Jalgin. 

Itxarongela batean girotuta, lau 
aktore gazte agertu ziren oholtzan eta 
bakoitzak nahi zuen bestearena zen 
zerbait. Giro horretan, laguntasunaz, 
bakardadeaz, joan diren momentuez 
etab. jardun zuten. 

Hori bai, umorez landu zituzten 
berez ilunak eta serioak diren gaiak 
eta ikusleek barre algararen bat botat-
zeko aukera ere izan zuten.

I. Lore eta landare azoka 

2013-04-20. Eremuko ekoizleen 
produktuen salmenta sustatu eta 
larunbat goizetan herriko erdigunea 
biziberritu asmoz, I. Lore eta landare 
azoka egin zen Okendon Lasarte-
Oriako Udala eta Behemendi Landa 
Garapenerako Elkarteak elkarlanean 
antolatuta.

Eguraldi onak lagunduta herritar 
mordoxka hurbildu zen plazan koka-
tua  zeuden zazpi  pos tue tako 
zuhaixka, kaktus, bonsai, landare exo-
tiko etab. begiratu eta erostera. 

Haurrentzako ekintzak eta jolasak 
ere egin ziren eta lagun giro ezin 
hobean aritu ziren uztai edota bola-
txoekin jolasean egun honetarako 
antolatutako zelaitxoetan.

Musikak hartu zuen herria

2013-04-17/21.  Musikeneko 
Saxofoi Ensemble taldearen emanal-

�������������������������������

����
�	�	���������������

��������� �����������

����������������

���������

���

�����������

����

������

����������

���������

�������������

Apirila

diarekin zitzaion Udalak antolatutako 
Musika Asteko egitarau beteari. 

Okendo Zinema Taldearen lagun-
tzarekin, Chet Baker tronpeta-jole eza-
gunari buruzko dokumentala eskaini 
zen ostegunean. Ruper Ordorika oña-
tiarraren kontzertua entzuteko aukera 
izan zen ostiralean eta Pasaia Musika-
leko taldeen doinuez gozatu ahal izan 
zuten herritarrek larunbatean. 

Igandean berriz, proposamen 
bikoitza izan zen; eguerdian Ana 
Belen Garciaren organo kontzertu 
ederra Brigidetan. 1991. urteaz 
geroztik ez zen Ama Brigitarren 
komentuko organoaren doinurik ent-
zun. Arratsaldean, aldiz, Manuel 
Lekuonako aretoan, “Biolin magikoa” 
antzerki musikatua izan zituzten herri-
tarrek gozagarri.

Endika Gartzia bigarren 
Urnietako Mendi Lasterketan
2013-04-21. Endika Gartzia herri-
tarra bigarren iritsi zen Urnietako 
Mendi Lasterketako helmugara.
Endikaz gain, Iraitz Arruabarrena 
herritarra ere lehen hamarren artean 
sartu zen, hau zortzigarren izan zen.

Hitzaldi ziklo arrakastatsua

2013-04-22/24. Doluaren gaiak 
jarraipen handia izan zuen herrian. 
Danok Kide elkarteak Balioetan hezi 
hitzaldi zikloa antolatu zuen eta gaia 
“Arreta doluan direnei” izan zen. 
Herritarrek jakin min handiarekin 
jarraitu zituzten zikloko hiru hitzal-

diak. “Oso pozik gaude. Aspaldian ez 
genuen hainbeste jende ikusi” adie-
razten zuten antolatzaileek. 

Patri Hurtado eta Pablo 
Gilgado ikasleak omenduak
2013-04-23. Helduen Hezkuntza 
Iraunkor Eskolak Manuel Lekuona kul-
tur-etxean ospatu zuen Liburuaren 
Eguna.

Ekitaldian ikasleek XIII. Literatur 
lehiaketan aurkeztutako idatziak 
irakurri zituzten eta ondoren eskolak 
Patri Hurtado eta Pablo Gilgado ikas-
leak omendu zituen “guztiak omendu 
nahi genituen baina beste guztiak 
ordezkatuz bi aukeratu ditugu irakas-
leek” azaldu zuen Paco Garciak Hel-
duen Eskolako zuzendariak.

Xuban Intxausti  “Txoriene” 
saioko aurkezle
2013-04-23. ETB1en “Txoriene” 
sukaldaritza saio berria hastear zela 
aurkezlearekin hitz egin genuen. Aste-
ro sukaldari bat elkarrizketatuko zuen 
kazetari lasarteoriatarrak Ekoetxek 
Miramonen egindako eraikin ekolo-
gikoan.

"The runner" Lasarte-Orian

2013-04-24. Salah Hmatou Amei-
dan Mendebaldeko Saharako korrika-
laria herrian izan zen Lasarte-Oriako 
Saharar herriaren lagunak elkarteak 
gonbidatuta.

Ameidan berez bizitzari buruz 

egindako “The runner” filma aurkezte-
ra etorri zen Donostiako Giza Eskubi-
deen XI. Zinemaldian.

Korrikalari honen ausardia eta 
kemena nazioartean ezaguna da. 
Saharako kanpamendutan hazi eta 14 
urterekin mehatxupean, Marokoko 
atletismo taldean sartzea behartu 
zuten. Kros txapelduna, Afrikako txa-
peldun orde hiru aldiz, bere kirol 
ibilbide arrakastatsua kolokan jarriko 
zuela jakinda, 2003an Frantzian las-
terketa bat amaitzen ari zela, helmu-
gatik 200 metrora, Mendebaldeko 
Saharako bandera atera zuen. Keinua 
Marokon garesti ordainduko zuela 
ondo zekien, Marokora iritsi bezain 
laster, atxilotzeko zain izango zuen 
polizia. Honetaz jakitun, Frantzian 
asilo politikoa eskatu eta han bizi da 
ordutik. Saeed Taji Farouky zuzendari 
palestinarrak egin du korrikalariaren 
bizitzaren inguruko film dokumentala 
eta bi urteko lana izan zela kontatu 
ziguten.

Udaltop, udaletako euskara 
zerbitzuen topaketa herrian
2013-04-25. 170 lagunetik gora 
parte hartu zuten Manuel Lekuonan 
burutu ziren Udaltopen bosgarren edi-
zioan. Aurtengo gaia “Nola aktibatu 
herritarrak udalarekin euskaraz jardu-
teko? Zer eta nola egin euskaraz ikus 
gaitzaten?”.

Aurtengo edizioari Eduardo Apo-
dakaren hitzaldiarekin eman zitzaion 
hasiera. Psikologia Sozialaren ikuspe-
gitik, euskaraz jarduteko aktibazioari 
egin diezazkiokegun hainbat ekarpe-
nen inguruan arituz. Aitor Unanue eta 
Karlos Altuna udal teknikariak aritu 
ziren lehen saioan eta bigarrenean 
Marifer Gorostizak ere hitza hartu 
zuen Unanuerekin batera.

Jon Maia "mantxurriano 
abertzale" baten gogoetak 
2013-04-26. Jon Maia bertsolariak 
hitzaldia eskaini zuen herriko Sem-
blante Andaluz elkartean. 

Ikusmin handia piztu zuen herrita-
rrengan eta jendetza bildu zen Atso-
baka r r eko  e l ka r t ean  Ma ia ren 
bizipenak entzuteko asmoz. Ama 
extremadurarra, aita zamorarra eta 
semea bertsolaria. 

Hitzaldiak interesgarria izateko 
osagai guztiak zituen eta Jon Maiak ez 
zuen hutsik egin.

Lasarte-Oriako Ernai 
aurkezten

2013-04-26/27. Asteburuan ekin 
zioten Lasarte-Oriako Ernai aurkezteari.

Bideoa, Auzolan taldeko, kideen 
hitzaldia, bazkaria eta Venezuelaren 
inguruko dokumentala ikusi zituzten 
Gaztelekura hurbildu ziren gazteek.

I. Dantza topaketa

2013-04-28. Kukuka antzerki et 
adantza eskolak lehenengo dantza 
topaketa antolatu zen Manuel Lekuo-
nan. Emanaldi ederra eskaini zuten 
Donostiako Udal Musika eta Dantza 
eskolak, Kukai gazte-formakuntza tal-
deak eta herriko Kukuka dantza eta 
antzerki eskolak. 

Dantza tradizionalak eta garaiki-
deak uztartu zituzten, askotariko 
musika estiloak eta kolorez beteriko 
jantziak lagun. 

Adin tarte guztiek egin zuten dan-
tzan, gaztetxoetatik hasita helduetara 
arte eta dantzari amateur izanda ere 
lan zoragarriak egin daitezkeela 
erakutsi zuten denek. 

Etxegabetzeei aurre eginez

2013-04-29. Lasarte-Oriako Uda-
lak etxegabetzeei aurre egiteko pro-
tokoloa onartu zuen aho batez Gizarte 
Zerbitzuetako batzordean. 

Honen arabera, egoera honen 
aurrean Lasarte-Oriako Udalak har-
tuko dituen neurriak jakin arazi 
zituen. gzerbitzuak@lasarte-oria.org
helbidera edo Gizarte Zerbitzuetara jo 
dezakete kaltetuek. Hau egin ostean, 
informazio, laguntza juridikoa eta 
lehen arreta eskainiko zaiela azaldu 
zuen Udalak.

Elkartasun Azoka

2013-04-30. Apirilaren 30etik 
maiatzaren 4ra, Manuel Lekuona Kul-
tur etxeko kafetegian “Maiatzak 20” 
Sahararekin elkartasuna bultzatzen 
duen taldearen Elkartasun Azoka egin 
zen. Ekimena Oporrak bakean progra-
ma diruz laguntzeko burutu zuen 
elkarteak.

Lasarte-Oria Zero Zabor 
taldea martxan
2013-04-30. Lasarte-Oria Zero 
Zabor taldea aurkeztu zen Okendo 
plazan. Zero Zabor filosofiarekin bat 
egin duen talde berriaren nondik 
norakoak azaldu zituzten. “Lasarte-
Oria bizirik taldea 2004tik lanean da”. 
Eta haiek Lasarte-Oria Zero zabor tal-
dearekin bat egin eta lanean jarraituko 
dutela jakitera eman zuten.
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2013-04-12. Michelin fundazioa Udala-
rekin harremanetan jarri zen iaz. Michelin 
II eremurako inbertsore bat zuela eta lurra-
ren erabileraren proposamen berria azaltze-
ko .  P roposamen  ho r r e t an  e r emu 
industrialaz gain, merkataritzarako beste 
gune bat ere aurreikusten zen. Era berean, 
merkatal gune honetan 100 lanpostu baino 
gehiago sortuko liratekeela jakin arazten.

Nahiz eta lur munizipalak ez izan, 
proiektu hori aurrera eramateko Udalaren 
baimena behar zuen Michelin fundazioak. 
Martxoaren hasieran fundazioak hasierako 

proiektua aldatu zuela jakitera eman zuen 
Udalak. Proiektu berrian gune komertzialari 
tamaina handiagoa ematen zitzaion eta ere-
muaren aprobetxamendua zela eta Udalari 
ordainduko liokeenaren inguruko informa-
zioa jakinarazi zuen. 

Honen aurrean udalak baldintza batzuk 
jarri zituen mahai gainean eta martxoaren 
22an udal ordezkariek esan bezala, “ohar 
labur batean” proiektua bertan behera uztea 
erabaki zuen Michelinek. Apirilean Manuel 
Lekuona kultur-etxean Michelin II proiektua-
ren azken berriak plazaratu zituen alkateak.

Michelin II bertan behera

2013-04-29. Atsobakarreko 
zaharren etxean greba egin zuten 
bost egunez. Langile gehienek bat 
egin zuten sindikatuen deialdiare-
kin. 

Egoitzako zuzendaritzak adiera-
zi zigunez %50eko gutxieneko zer-
b i t z u a k  b e t e  z i t u z t e n . 
EuskoJaurlaritzak finkatu zituen 

gutx ieneko zerb i tzu  hor iek 
%60ekoak dira adinekoak jaikitzen 
eta oheratzen diren unean eta otor-
duen garaian. 

Sindikatuen ordezkariek pozik 
nabarmendu zuten ia erabatekoa 
izan zela erantzuna: Gipuzkoako 
egoitzetako langileen %92 egin 
zuen bat deialdiarekin.

Greba Atsobakar egoitzan
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Gaixo dauden presoen 
jaioterrietako alkateak 
elkartu ziren
2013-05-02. Ondarroa, Arbizu, 
Errenteria, Larrabetzu, Hernani eta 
Lasarte-Oriako alkateek gaixo dauden 
presoen jaioterrietako batzordea sortu 
eta Hernaniko Udalean aurkezpena 
egin zuten. Espainiar eta frantziar esta-
tuek darabilten espetxe eredua salatu 
zuten eta gaixotasun larriak dituzten 
presoak askatzeko eta indarrean den 
legea betetzeko eskatu zuten batzorde 
sortu berriaren aurkezpenean.

"Motxian eby" lehiaketako 
saribanaketa
2013-05-02.  Oarsoaldea eta 
Buruntzaldea eskualdeko Euskara Ba-
tzordeek antolatuta, 12 eta 16 urte 
arteko gazteei zuzendutako “Motxian 
eby” lehiaketa izan zen martxan apiri-
lean zehar. Bi eremuetako saribanake-
tan Oier Odriozola herritarra saritua 
izan zen.

Gaztetxoak, kolorea eta 
festa!
2013-05-04. Jendetza bildu zen 
Amaraun jaialdiak aurtengoan ere. 
Egun osoan zehar hainbat ekintza egin 
zituzten Okendo plazan. Puzgarriak, 
tailerrak, makarroi-jana, dantzaldia, 
txokolatada, mozorro desfilea... Dene-
tarik izan zuten aukeran herriko gazte-
txoek asteburuari ondo ekiteko. 

Eguraldiak ere lagundu zuen, eguz-
ki printzek giroa goxatu eta tenperatu-
ra bikaina izan zuten saltoka, korrika, 
marrazten edota eskulanak egiten arit-
zeko.

GRAVN-en Elola bigarren

2013-05-04. Mikel Elolak GRAVN 
txapelketan bikotekako trinketeko 
finalean jokatu eta Bizkaiaren aurka, 
40 eta 20 galdu zuen.

Tolosa eta Ibarburu 
txapeldunorde GIF Sarian
2013-05-04. Gipuzkoako Federa-
zioaren Udarako bigarren sarian parte 
hartu zuten Buruntzaldea IKT-ko 
infantil, junior eta absolutu mailako 
igerilariek eta Itsaso Tolosak eta Iñigo 
Ibarburuk zilarrezko domina eskuratu 
zuten.

Rekondo eta Rodriguez 
Gipuzkoako txapeldun
2013-05-05.  LOKEko jubenil, 
junior eta kadeteak Donostiako 
Miniestadioan izan ziren eta lan ede-
rra egin zuten, urrezko hiru domina, 
zilarrezko bi eta brontzezko hiru eka-
rri zituzten herrira. 

Maider Rekondok jaurtiketa probe-
tan lortutako bi tituluak. Baita Itoitz 
Rodriguez usurbildarrak 200 m. laster-
ketan lortutako garaipena eta nesken 
lasterketan, Maria Eugiren zilarrezko 
postua ere. 

Eneritz Busto kadetea 300 m. hesi-
lasterketan eta Yeray Veroniz juniorra 

200 m. lasterketan podiumeko hiruga-
rren mailan izan ziren. 

Erromeria egun paregabea

2013-05-05. Urteroko ohiturari 
jarraiki Lasarte-Oriako herritar asko 
hurbildu zen Azkorteko baselizara. 

Eguraldi eguzkitsua lagun, bertan 
hamaiketakoa egin eta dantzarako 
aukera izan zuten herritar askok. Ama-
lur trikiti eta pandero eskolakoen doi-
nuek girotu zuten erromeria, herri 
kirolak, bertsolariak eta urteroko 
mezak ez zuten hutsik egin.

Ostadar eta Texas 
Lasartearra koparen bila
2013-05-05.  Texas-Lasartearra 
elkarteko I. Erregional taldea eta Ostadar 
SKT-ko jubenil eta kadeteak Kopako 
azken fasera txartela eskuratu zuten. 

Ostadarreko alebinak eta Texas-
Lasartearrako kadetea bidean geratu 
ziren.

Parke botanikoaren egoera 
salatu zuten 10. urtebetetzean
2013-05-06. Froilan Elespe parke 
botanikoaren egoera kaxkarra salatu 
zuen Haritzalde Naturzaleen Elkar-
teak, hain juxtu, sortu zenetik 10. 
urtea bete zenean. 

Horien iritziz, batetik, herritarrek 
ez dute batere zaintzen, zaborra pila-
tzen da eta kartelak hondatuta daude. 

Bestalde, hezegune txikia lehortuta 
dago, besteetan bertako espezieak 
desagertu egin dira eta kanpokoak 
ageri.

Horregatik, elkarteak, lekuarentzat 
kudeaketa plana eskatzen zuen, zain-
tza eta biodibertsitatea ikertzeko, 
hobetzeko eta berreskuratzeko propo-
samena besteak beste.

EAJ Okendo eta Michelingo 
garajeen egoeraz kezkatua
2013-05-07. Lasarte-Oriako gara-
jeen eskaera egiteko izena ematea 

egin zuen Udalak eta geroztik, herrita-
rrek eskainitako garajeen esleipenari 
buruz galdetzen zuten. 

Lasarte-Oriako EAJ-k herritarren 
galderei erantzun nahi izan zien eta 
Okendoko garajeei buruz zuen bere 
kezka azaldu zuen, Michelingo gara-
jeen arazoa errepikatzea.

Alboka, 25 urte kantuz 
alaitzen
2013-05-07. 25 urte beteko zituen 
Alboka abesbatzak ekainaren 24an eta 
urteurrena ospatzeko abesbatzak Uda-
leko kultura sailarekin batera antolatu 
zuen egitaraua aurkeztu zuen Kultur 
Etxean. Ekitaldien zerrenda luzea 
maiatzaren 11ean hasiko zen, Okendo 
plazan, besteak beste, txistulari, 
Erketz, Zero Sette, Xumela eta Amaia 
Agirre bertsolariarekin batera eskai-
niko zuen kontzertuarekin.

Etorkinentzat euskara 
klaseak Udala, Banaiz bagara 
eta Ttakunen eskutik
2013-05-08. Lasarte-Oriako Uda-
leko Inmigrazio sailak Banaiz bagara 
eta Ttakunek sustatzen dituzten etorki-
nentzako euskara ikastaroak laguntze-
ko 11 hi labeteetako kontratua 
aurkeztu zuten. 

Era berean, taldearen saioak egite-
ko Udal euskaltegiko gelen erabilera 
ere ziurtatu zuen Udalak.

Espainiar bandera jartzeko 
agindua
2013-05-08. 2012ko maiatzaren 
24an Carlos Urquijo espainiar gober-
nuko delegatua Euskal Autonomia 
Erkidegoan, Lasarte-Oriako Udalari 
espainiar  bandera  Udale txeko 
balkoian eta baita eraikin barnean ere 
lehentasunezko toki batean jartzeko 
eskatu zion. 

Udalak helegitea jarri baina azken 
erabakia jaso zuen eta epaiak zioen 
bandera jarri behar zela bi hilabeteko 
epea emanez horretarako. 

Fabordon Hirukotearen 
kontzertua

2013-05-10. Fabordon hirukotea 
entzuteko aukera izan zen, berriro ere, 
Lasarte-Orian. Oraingoan, Ama Brigi-
tarren komentuko kaperan, Danok 
Kide elkarteak antolatzen zituen VIII. 
Topaketen barruan.

Mundu garbiaren alde 
dantzan
2013-05-11. Lasarte-Oria Zero 
Zabor taldeak antolatuta, Mundumob 
egitasmoaren barneko flashmob-a gra-
batu zuten Okendo Plazan. 

Eguraldi ona lagun, 50 herritar 
inguru bildu ziren mundu garbi baten 
alde dantzan egiteko. Amaitzean, tor-
tila pintxoak dastatu zituzten gorpu-
tzak gogoz astindu ostean indarrak 
berreskuratzeko.

Albokaren zilarrezko ezteiak

2013-05-11. 25. urteurrena ospa-
tzeko lehen kontzertua eskaini zuen. 
Erketz Dantza Taldea, Xumela abesba-
tza,  Amaia Agir re  ber tsolar ia , 
Andoaingo Olagain txistulariak, Txala-
gore txalapartariak, Zero Sette eta 
ehundaka herritar izan zituen alboan 
Okendo Plazan eskainitako emanal-
dian.

Beltzak Ostadar Gure-etxea 
taldea garaile denboraldiko 
azken partidan
2013-05-11. Euskal Ligako azken 
partidan, Beltzak Ostadar Gure Etxea 
taldeak Arratiko Zekorra talde bizkai-
tarra izan zuen aurrez aurre eta garai-
pena lortu zuen, 19-17.

Kuadrillategiko gaztetxoen 
asteburua Zuhatzan
2013-05-11/12. Lasarte-Oria, 
Pasaia, Oiartzun, Lezo eta Oreretako 
Kuadrillategiko gaztetxoek Zuhatzan 
asteburu pasa egin zuten eta bertan, 
nahiz eta eguraldiak asko ez lagundu, 
ederki pasa zuten. 

Guztira 180 gaztek parte hartu 
zuten eta 22 begirale. Lasarte-Oriatik 
26 gazte eta 3 begirale joan ziren eta 
Jonpe Artetxe arduradunak azaldu 
moduan “esperientzia oso polita eta 
aberasgarria izan da”. Arraunean, 
piraguismoa, windsurf, optimist kirole-
tan aritzeko aukera izan dute eta pri-
meran pasa zuten “ura oso hotza egon 
arren”.

Astigarragak pilotako herri 
artekotik kanpo utzi zuen 
Lasarte-Oria
2013-05-12. Lasarte-Oriak Astiga-
rragaren aurka jokatu zuen pilotako 
Herri Arteko txapelketako joaneko jar-
dunaldia.

Astigarragak ez zion aukerarik 
eman herriko taldeari eta hiru partidak 
galdu zituzten lasarteoriatarrek. 
“Bagenekien talde ona zuela eta eder-
ki erakutsi du,” adierazi zuen Joxe 
Feliz Solano taldeko arduradunak.

Maiatza
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2013-05-04. Lasarte-Oriako 
komunitate erdaldun eta euskaldu-
naren arteko mugak hautsi zituen 
bertsoak. 

Earra! bertso-eskola eta Ttaku-
nek antolatutako saioan Jon Maia, 
Andoni Egaña, Ane Labaka eta 
Unai Muñoa aritu ziren bertsotan, 
gai-jartzen berriz, herritarrak, eta 
Xabi Payak zuzenean itzuli zituen 
erdarara bertsoak eskenatoki gai-
nean jarritako ordenagailu eraman-
garri baten bitartez. 

Udaberriko bertso-saioak osagai 
guztiak zituen ederra izateko, eta 
amaitzerakoan herritarrek zuten 
ezpain arteko irribarre zabala kon-
tuan hartuta, gozatu ederra hartu 
zutela esan daiteke.

"Lasarte, caso aparte"

Veroniz, Busto eta 
Olasagasti Gipuzkoako 
txapeldun
2013-05-12. Atletismoko jubenil, 
junior, kadete, infantil eta alebin mai-
lako gazteek Gipuzkoako txapelketen 
azken jardunaldia izan zuten. 

Herriko atletismo taldeko gazteek 
lan ederra egin zuten, urrezko eta zila-
rrezko launa domina eta brontzezko 
bat eskuratuz.

Langabeentzat tasak 
merkeago
2013-05-14. Bi proposamen onar-
tu ziren, maiatzeko ohiko udal batza-
rrean. Batetik, langabetuei eta hauen 
familiei udal tasa eta zerbitzuetan 
beherapen edo hobariak ematekoa eta 
horiei lotutako udal ordenantzak 
aldatzeko PSE-EEk egindako proposa-
mena, aho batez. Bestetik, Onkolo-
g ikoa  Osak ide tza ren  ba r ruan 
txertatzeko Bilduk egindakoa, hau 
EAJren kontrako bozka eta PPren abs-
tentzioarekin.

Atsobakarreko langileak 
greban
2013-05-15. Gipuzkoako Zaha-
rren egoitzako langileek greba muga-
gabea dei tu zuten eta herr iko 
Atsobakarreko langileek deialdiarekin 
bat egin nahi izan zuten txandakako 
lan uzteak eginez “langile bakoitzaren 
egoera ekonomikoak baldintzatutako 
erabakia da”. 

Langileek ziotenez egoera ekono-
mikoak ez zuen ematen greba muga-
gaberako baina protestak egiten 
jarraituko zutela jakitera eman zuten. 
Sinadura bilketa egin zuten udaletxe 
aurrean, protesta eta ondoren langi-
leen ordezkaritza udal ordezkariekin 
bildu zen.

Film batetarako casting-a 
Semblante Andaluzen
2013-05-15. Lasarte-Oriako Sem-
blante Andaluzek bere egoitzan 
“Ocho apellidos vascos” filmerako 
casting-a jaso zuen. 

Filma ekainaren 1etik uztailaren 
16ra grabatu zen Euskal Herriko 
hainbat puntutan, Zumaia, Leitza, 

Lasarte-Oria, Getaria, Zarautz edo 
Donosti eta ekoizleek 700 figurante 
behar zituzten.

Aldaz H.K.-ek maila 
mantenduko du
2013-05-15. Aldaz H.K. taldeak 
lehen fasea amaitu zuen, Laskurain 
taldearen aurka. Aldaz H.K. taldeak 
hamaikagarren postuan amaitu zuen 
denboraldia.

Lasarte-Oriako aniztasuna 
aztergai
2013-05-15. Lasarte-Oriako Uda-
lak “Aniztasuna eta Elkarbizitza Lasar-
te-Orian 2013. Diskurtsoa eta 
Hautemateak” azterketa aurkeztu 
zuen. Ondorioak kontuak izanik, 
herritako elkarte eta multzo desberdi-
nekin bildu eta lan egiteko asmoa 
zuen Udalak.

Biyak Baten Gipuzkoako 
txapeldunak briskan
2013-05-16. Lasarte-Oriako Biyak 
Bat elkarteko Concepcion Prieto eta 
Josefa Arrate bikoteak Gipuzkoako 
Erretiratuen elkarteek antolatzen duen 
txapelketako briskako irabazle atera 
zen. Altza auzoko Nao-Etxe elkartean 
jokatu zen finala. 

Baina ez zen hau Lasarte-Oriako 
elkarteak lortu zuen sari bakarra izan. 
Izan ere, lau erregetako musean 
Manuel Belartieta eta Pedro Martine-
zek zilarrezko postua eskuratu zuten, 
baita Angel Ramak chinchonean ere.

Alicia Rodriguez hirugarren 
Soplao-ko ultramaratoian
2013-05-17. Ostadar SKT-ko Alicia 
Rodriguezek Cabezon dela Sal-en, 
Kantabrian, egiten den “Los 10.000 
del Soplao” proban parte hartu zuen 
eta hirugarren izan zen. 

Ultra maratoi honetan 123 km egin 
behar izan zituen Aliciak eta 24h 
24min egin zuen ibilbidea, maiatzaren 
17an 23:00etan atera eta maiatzaren 
18an 23:24ean iritsi zen helmugara. 

Espainiako bandera 
Udaletxean jartzeko 

inposaketaren aurka

2013-05-17. Lasarte-Oriako zine-
gotzi eta zinegotzi-ohi abertzale eta 
errepublikazale talde bat bildu zen 
ostiral Udaletxeko aretoan elkarreta-
ratze bateratu bat egiteko. EH Bildu, 
EAJ, eta EB-ko zinegotziak bertaratu 
ziren hainbat herritarrez lagunduta. 

Euren alderdien “koloreak” bazte-
rrean utzita, Espainiako banderaren 
inposaketa salatu nahi izan zuten 
iluntzeko kontzentrazioan. 

Txindoki irabazle

2013-05-18. Areto Futboleko fina-
lak jokatu ziren kiroldegian. 

Kontsolazio txapelduna Albañileria 
Vertical izan zen Ana eta Soi taldeari 
3-2 irabaziz.

Finalean berriz, luzapenaren biga-
rren zatiaren amaieran eskuratu zuen 
lehenengoz txapela Txindoki taber-
nak.

Bi partida handien artean Ostada-
rrek Asier Sagastiri kirolari onena saria 
eman zioten eta Auzolan saria Saharar 
herriaren lagunak elkarteari. 

Alurr-en Uztartuz

2013-05-18. Dantza ikuskizun 
paregabea eskaini zuen Ibarrako tal-
deak beste behin ere Manuel Lekuo-
nan. Euren laugarren lana “Uztartuz” 
aurkeztu zuten lehenengoz. Honetan 
maisuki lotu zituzten ohiko dantza eta 
doinuak egungo kantekin.

"Plazara" presoen 
eskubideak aldarrikatzeko
2013-05-18. Lasarte-Oriako Herri-
rak deituta eta “M18 Plazara” lelo-
pean hainbat ekintza burutu ziren. 

Okendon bildutako herritarrek 
mosaikoa osatu zuten lehenengo eta 
ondoren, pintxo dastatzea, edatekoak 
eta erromeria izan ziren presoen 
eskubideak aldarrikatzeko. 

Herrirak Euskal Herri osoan deitu-
riko mobilizazio egunarekin presoen 
oinarrizko giza eskubideak errespetat-
zea eta gaixotasun larriak dituzten 
presoak libre uztea; Euskal presoak 
Euskal Herriratzea eta espetxe zigo-
rren luzatzearekin amaitu eta bizi oso-
rako espetxe zigorra suposatzen duten 
legeen derogazioa eskatu nahi izan 
zuen.

Flauta topaketetan 
lasarteoriatarrak
2013-05-19. Eneritz Martija, Nora 
Aldanondo, Garazi Otxandorena, 
Amaia Mendiluze eta Susi Sanz flau-
tistek Azkoitiko “Xirulaz kantako” 
Flauta topaketan parte hartu zuten 
Susane Peñalba irakaslearen zuzenda-
ritzapean. Egun osoko topaketa izan 
zen.

Lasarte-Oriako bertsolari 
trebeak
2013-05-20. Talde arazoak, Uda-
lekuak, musika taldeak, Korrika 18 
edo asmakizunak izan ziren “Gu ere 
bertsotan”  ekitaldian entzun ziren 
gaietako batzuk. 

Honetan Landaberri ikastola eta 
Sasoeta-Zumaburu ikastetxeko LH5 
eta 6 mailako gazteek lotsa galdu eta 

Manuel Lekuona kultur-etxeko areto 
nagusian bertsotan aritu ziren.

"Banketxeak ixteko epaia" 
ekimenak Kutxako bulegoa 
itxi zuen
2013-05-20. Herritar talde batek 
protesta modura Kutxako bulegoa itxi 
zuen. Taldeak zabaldutako idatziaren 
arabera Maiatzaren 30eko greba 
deialdiarekin bat egiteko “arrazoiak 
soberan daudelako”.

Santa Ana Pala txapelketaren 
hasiera
2013-05-20. XXXII. Santa Ana Pala 
txapelketako lehen pilotakadak eman 
ziren. 10 bikote zeuden aurten lehian 
eta horien artean, iazko bikote iraba-
zlea dago Martin-Odriozola. 

Aurten astelehen eta astearteetan 
jokatu ziren partidak Loidibarrengo 
pilotalekuan.

PSE-EEk kudeaketa falta 
egotzi zien EAJ, LOPH eta 
Bilduri
2013-05-21. EAJko Estitxu Alkorta-
ren agerraldiak harritu zituela azaldu 
zuen Jesus  Zabal los  PSE-EEko 
ordezkariak. EAJko zinegotziak orain 
bi aste Okendoko garajeengatik esan-
dakoak bere taldeak “ia bi urte dara-
matzagu gauza bera esaten”. 

Zaballosek aparkalekuen inguruko 
informazioa eskatu eta ez zutela eran-
tzunik jaso salatu zuen. Horretaz gain, 
udal gobernuak “bere erabaki faltare-
kin herriaren garapena” oztopatzen ari 
zela esan zuen.

Bertsoak berriro bete zuen 
Kultur etxea
2013-05-22. Lasarte-Oriako XX. 
Bertsopaper Lehiaketaren sari banake-
tak Manuel Lekuona kultur-etxea gaz-
tez bete zuen. 

Landaberri eta Sasoeta-Zumaburu 
ikastetxeetako 5. eta 6. mailako ikas-
leek eta DBHkoek ederki pasa zuten 
Unai Muñoa eta Beñat Gaztelumendi-
ren bertso saioan. 

Gainera, saria jaso zutenen bertso 
paperak entzuteko aukera izan zen.

Tximistarreta plazaren 
erabilera aztergai
2013-05-24. Lasarte-Oriako Uda-
lak herritarrek ere hirigintzako proiek-
tuetan zer esana izatea nahi zuen eta 
horretarako Tximistarreta parkean par-
te-hartze prozesu bat jarri zuen abian. 

Parte-hartze saileko Alaitz Mendi-
zabal zinegotziak eta Larraitz Sarobe 
teknikariak azaldu zituzten proiektu 
berri honen pausoak. 

Brancussi-ko ikasleen lanak 
ikusgai
2013-05-24.  Brancussi akade-
miako ikasleen margolanen eta marra-
zkien erakusketa ikusgai jarri zen 
Manuel Lekuonan. 

Erakusketaren lehen egunean asko 
izan ziren euren seme-alaben artela-
nak ikustera gerturatu ziren gurasoak.  

Gaztetxoek harro erakusten zituz-
ten euren erretratuak, izan ere, hau 
zen erakusketaren gai nagusia.
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2013-05-19. Eguraldi txarrari 
aurre eginez Euskal Herriko 
batukaden lehenengo topaketa 
burutu zen herrian. 

Dinbi Bandak antolatuta Zo 
Zongo, Taupada eta Beriba batuka-
den bisita izan zen. Lau taldeek 
aurrez prestatutako ibilbidea euria-
gatik baztertu behar izan zuten eta 

estalitako lau puntutan kokatu 
ziren euren danborrei gogoz eragi-
nez.

Elkarrekin bazkari ederra egin 
zuten eta arratsaldean berriz, 
Okendo plazan batu ziren azken 
doinuak eskaintzeko. 

Datorren urtean errepikatzeko 
gogoa azaldu zuten antolatzaileek.

Danbor hotsak euriari aurre eginez
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Landaberriko tenis taldea 
txapeldun
2013-05-25. Gipuzkoako Eskolar-
teko txapelketa, beste denboraldi 
batez, Lasarte-Oriako kirol guneko 
tenis pistan jokatu zen. 

Honetan alebin eta infantil mailako 
milaka partida ikusi ahal izan dira 
banaka, zein taldekako txapelketetan. 

Julen Uitzi herritarra txapeldunor-
de izan zen alebin mailan. 

Landaberri ikastolako bi talde ere 
izan ziren protagonista. Izan ere, mutil 
eta nesken A taldeak Gipuzkoako txa-
peldun izendatuak izan ziren.

LOKEko gimnastikako 
jubenil taldea Gipuzkoako 
txapeldun
2013-05-25. LOKE, Landaberri eta 
Sasoeta-Zumaburu ikastetxeko gim-
nastika taldeak Gipuzkoako txapelke-
tan lehiatu ziren. 

J u b e n i l  m a i l a k o  t a l d e a k 
Gipuzkoako txapela eskuratu zuen eta 
Euskal Ligan lehiatuko zen. Kadeteak, 
berriz, bosgarren postuan amaitu 
zuten lehiaketa.

Buruntzaldea IKT ederki 
Kirol Jokoetan
2013-05-25. Buruntzaldea IKT-ko 

bigarren urteko alebinak Durangon, 
jokatu ziren Euskadiko Eskolarteko 
Kirol Jokoetan parte hartu zuten. 

Igeriketa taldeko gazteek lan ede-
rra burutu zuten eta gehienek haien 
marka hobetu zituzten. Hiru urre, bi 
zilar eta Espainiako txapelketarako 
marka lortu zituzten.

Ostadarreko erregionalak 
maila mantendu zuen
2013-05-25. Ostadar SKT-ko muti-
lek hainbat erronka zituzten. Erregio-
n a l  M a i l a k o  m u t i l e k  m a i l a 
mantentzeko lehiatu ziren eta Jubenil 
eta Infantil txikiek, berriz, kopako fina-
lean egoteko. 

Erregional eta Infantil txikiek hel-
burua lortu zuen, jubenilak berriz 
kopatik kanpo geratu ziren.

Herriko musikariak Olatu 
Talkan
2013-05-25. Udal Musika esko-
lako Andrea Gonzalez, Andrea Beobi-
de ,  Sand ra  E snao l a ,  O ihane 
Etxezarreta, Nerea Eugi eta Irati Fer-
nandino trikitilariek Olatu Talka eki-
menean parte hartu zuten. 

Kalejira eta emanaldia eskaini 
zituzten, Lezo, Hondarribia, Urnieta, 
Urretxu eta Donostiako trikitilariekin 
batera.

Lasarte-Oriako sorgin 
dantza Ezpalak jaialdian

2013-05-25. Iruñeako Duguna 
dantza taldeak Ezpalak jaialdia antola-
tu zuen aurten ere. Jaialdirako aukera-
tutako dantza Sorgin Dantza zen eta 
bertara gonbidatu zuten Lasarte-Oria. 

Herriko zortzikoarekin batera 
Byttomfoten folkedansgruppe (Oslo, 
Norvegia) Callús-eko bastoners-ak 
(Callús, Katalunia) Xiberoko Ikastole-
tako Ikasle Ohien Elkartea (Zuberoa), 
Loramendi Dantza Taldea (Aretxabale-
ta, Gipuzkoa), Le Quadrille Occitan 
(L'Union - Frantzia). Jaialdia El Burgo 
plazan ospatu zen. Lehenago alde 
zaharreko kaleetatik kalejira egin 
zuten taldeek.

Bruño eta Eugi atletak 
Euskadiko txapeldun
2013-05-25. LOKEko atleta gaz-
teek junior eta jubenil mailako Euska-
diko txapelketan lehiatu ziren eta 
emaitza ederrak lortu zituzten. Jubenil 
mailan Maria Eugi eta Jon Ander 
Bruño jubeniletan Euskadiko txapela 
eskuratu zuten.

Maria Eugik 200 m. lasterketa ira-
bazi zuen eta horretaz gain, jauzi 
hirukoitzean brontzezko domina esku-
ratu zuen. Era berean, Bruñok jauzi 
hirukoitzeko proban urrezko domina 
lortu eta luzera jauzian bigarren izan 
zen.

Palomo Linares elkartearen 
46. urteurrena
2013-05-26. Palomo Linares Peña 
Taurinak 46 urte bete zituen sortu 
zenetik.

Urteurrena ospatzeko, 71 lagun 
bildu ziren Zumaburuko elkartean 
Julian Santos presidentea buru zutela, 
tartean Pablo Barrio alkatea, Ramon 
Uribe-Etxeberria eta Juan Luis Murua 
parrokoak ere izan ziren elkarteko 
gazteenek prestatu zuten menu goxoa 
dastatzen. Gonbidatu gisa Serranito de 
Herrera, El Artista (Gros), Escuela Tau-
rina de La Paz eta Peña Hermanos 
Camino de Errenteria bertaratu ziren, 
guztiak Palomo Linaresen antzerako 
elkarteak.

Bazkaldu aurretik minutuko isilu-
nea egin zen urte hauetan guztietan 
zendutako elkarteko kideen omenez.

Garrido eta Mendibe 
alebinak judoko Gipuzkoako 
txapeldun
2013-05-26. LOKEko judoka gaz-

teek alebin mailako Gipuzkoako txa-
pelketa izan zuten Hernanin. 

Honetan, primerako lana egin 
zuten, sei domina, urrezko bi, zila-
rrezko bat eta brontzezko hiru ekarri 
zituzten herrira. 

Ander Garrido eta Jerai Mendibe 
Gipuzkoako txapeldun berriak izan 
ziren, Ibai Arangurenek zilarrezko 
postua lortu zuten eta Erik Bermejo, 
Alex Saleta eta Manu Revueltak, aldiz, 
hirugarren postua.

Lau herritar Zegama-
Aizkorri mendi maratoian
2013-05-26. Mendi maratoien 
artean Zegama-Aizkorrik nazioarte 
mailako izena du. Izena baino 
dagoeneko izana, Mendi Maratoien 
Munduko Kopako proba puntuagarria 
delako 2004. urtetik. Proba handia da 
eta parte hartzea ez da erraza, partai-
de kopurua mugatua da urtero 450 eta 
dortsalak izena ematen dutenen 
artean Zegamako udaletxean egiten 
den zozketa publikoan banatzen dira. 

Hain zuzen zailtasun honengatik 
ere berezia izan zen aurten lau herri-
tar izatea bertan parte hartzen, Endika 
Gartzia, Iñaki Letamendi, Iraitz Arrua-
barrena eta Julen Ollokiegi.

Greba eguna nabari

2013-05-30. Euskal sindikatuek 
deitutako greba orokorraren jarraipena 
ez zen lehen orduan erabatekoa izan. 

Goizean goiz pikete informatiboak 
eta kotxe karabanak izan ziren kalee-
tan herritarrak grebara deituz eta horre-
la pertsianaka jaitsi zituzten hainbatek. 
Michelinen grebak gaueko turnoan era-
gina izan zuen arren, jarraipen eskasa 
izan zuela aipatu zuten sindikatuetako 
ordezkariek batez ere, goizeko txandan 
lanera gerturatu ziren langile asko. 
Herriko eskoletan nabaritu zen gehien 
greba deialdia. 

Arratsaldean, Eskubide Sozialen 
alde manifestazioa egin zen, 200 
lagun inguruk Lasarte-Oriako kaleak 
zeharkatu zituzten.

Institutuan diploma banaketa

2013-05-31. Batxilergoa gainditu 
zuten ikasleek euren diploma jaso 
zuten Lasarte-Usurbil BHI-n. Honetan 
gonbidatua Uxue Alberdi idazle eta 
bertsolaria izan zen. 

Bikaineko ikasleak Ander Bardaji, 
Josu Olmos eta Maider Zuriarrain izan 
ziren, aipamena berriz, Intza Alkain, 
Nagore Elola, Saioa Perez, Nicolas Tolo-
sa eta María Valienterentzat izan zen. 

2013-05-25. Desfile erraldoia 
antolatu zuten aurtengoan ere 
Kukuka Dantza eta Antzerki esko-
lako neska-mutilek urteko asterik 
berezienari ekin baino lehen. 

Eguraldi ona lagun, irakasleak, 
ikasleak, eskolako clown-ak, lagu-
nak, senideak... Denek hartu zuten 
parte modu batera edo bestera 
herriko kale nagusiak zeharkatu 
zituen kalejira alaitsuan. Kamiseta 

berdeak soinean jarrita, marea ber-
deak dantza eta koreografia artean 
egin zuen ordubete inguru iraun 
zuen desfilea. 

Behin Okendo Plazara iritsita, 
Maider Oiartzabal Kukuka dantza 
eta antzerki eskolako irakaslearen 
esanei jarraituz, hiru koreografia 
dantzatu zituzten ikasle eta irakas-
le guztiek, tartean eskolako ereser-
kia.

Marea Berdea herrian
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Zabaletako festak

2013-06-01. Urteroko hitzorduari 
hutsik egin gabe, ostiraleko, maiatzak 
31, txupinarekin hasi ziren festak ofi-
zialki, Teresa Sorginaren jaitsierarekin. 
Hortik aurrera, asteburuan zehar haur 
tailerrak, kirola, proba mixta, batuka-
da, antzerkia, dantza, erromeria etab. 
izan zituzten gozagarri herritarrek eta 
gautxoriek berriz, musika eta parran-
da. Udaberri giro petrala izan arren, 
ez haizeak ez lainoek ezta euriak ere 
ezin izan zuten festa gelditu eta jende 
asko bildu zen Zabaletan, hiru egune-
tan.

Infante Euskadiko selekzioan

2013-06-01. Mirian Infantek 18. 
urte azpiko Euskadiko selekzioarekin 
Estatuko erkidegoen arteko azken 
fasean parte hartu zuen, Sant Boi de 
Llobregat-en. Kataluniaren aurka joka-
tu zuten lehen partida eta finalera iri-
tsiz gero, Balear uharteak edo 
Andaluziaren aurka.

LOKEk domina uzta 
Gipuzkoako txapelketan
2013-06-01. Helduenak senior 
mailako Gipuzkoako txapelketa eta 
alebin eta infantilak proba konbina-
tuetako txapelketa lehiatu ziren. 
Guztiek emaitza onak izan zituzten. 
LOKEko neska eta mutilek urrezko 
domina bat, bi zilarrezko eta lau 
brontzezko lortu zituen.

Garazi Gomez Euskadiko 
txapeldun
2013-06-01. LOKEko neskek Eus-
kal Ligako txapelketa izan zuten. 
Garazi Gomez gaztea senior mailako 
irabazlea izan zen gimnasia errit-
mikoan.

Musika eskolako ikasleak 
Aniztasun egunean
2013-06-01. EH11kolorek antola-
tuta Aniztasun eguna ospatuko zen 
Donostian. Honetan Lasarte-Oriako 
Udal Musika Eskolako zenbait ikaslek 
hartu zuten parte. Ekitaldi nagusia 
danbor martxa bat izan zen eta Oreka-
TX taldearen ekimenez, Atanbora doi-
nuarekin perku-flashmob jendetsua 
egin zen.

Ostadarren denboraldi 
amaierako festa

2013-06-02. Zubietako Araeta 
sagardotegia goraino bete zen Ostada-
rrek urtero antolatzen duen denboraldi 
amaierako afarian. Guztira 350 lagun 
bildu ziren eta aurtengoak berezitasun 
bat izan zuen, Realak Champions-a 
zuen jokoan A Coruñan eta bi pantaila 
erraldoi jarri zituzten guraso, entrena-
tzaile eta kirolariek partidaz gozatu 
zezaten.

Kataluniako ahotsak Ama 
Brigitarren Komentuan
2013-06-01. Albokak 25. urteurre-
neko ospakizunen egitarauaren bar-
nean ,  San t  E s t eve  abesba tza 
kataluniarrak herria bisitatu zuen. Bri-
gitarren komentua jendez bete zen 
Alboka eta Sant Esteve abesbatzen 
doinuez gozatu asmoz.

Auzolan Saria eskertu zuten

2013-06-03 .  Lasarte-Oriako 
Saharar Herriaren lagunak elkarteak 
Ostadarren Auzolan saria eskertu 
zuen. Elkartearentzat “sorpresa ika-
ragarria” izan zen. Honekin batera 
esker oneko hitzak izan zituzten: 
“gure eskerrik beroenak Lasarte-
Orian ezinbestekoak diren pertsonei; 
egiazko elkartasuna erakutsi bait 
dute Saharar herriarekiko. Hau da; 
udaran, Saharar umeak beraien 
etxeetan hartzen dituzten sendiei, 
neguan, arroza eskaintzen dutenei 
eta kanpaina bakoitzean ahal duten 
moduan laguntza eta ardura ematen 
dutenei .  Mendebaldeko Sahara 
ahazten ez dutenei”.     

Slow Food mugimendua 
gertutik
2013-06-03. Aste Berdearen baitan 
udalak antolatutako lehenengo ekin-
tza. Aurtengoan “Pentsatu, elikatu eta 
aurreztu“ lelopean elikagaien ziklo 
guztiari, ekoizpena, salerosketa, kon-
tsumoa eta sortutako hondakinei 
buruz hausnartzeko aukera izan zen. 
Slow Food mugimendua zer den azal-
du zuen Juan Manuel Garmendiak eta 
ondoren euskal oiloen kasua ezagu-
tzeko aukera izan zen. Solasaldia 
amaitzeko produktuen dastaketa 
goxoa egin zuten.

Biodibertsitatea eta 
dibertsitate kulturala 
ikasleen ikuspegitik
2013-06-04. Orain dela 4 urte 
Lasarte-Oriako Eskola Agenda 21 mar-
txan jarri zen eta geroztik Landaberri 
eta Sasoeta-Zumaburu ikastetxeetako 
LH mailako haurrek gai bat haruta 
herriaren kudeaketari buruzko azter-
keta egiten zuten. Aurten biodibertsi-
tatea eta aniztasun kulturala jorratu 
dituzte. Alkatea eta hainbat zinegotzi 
izan ziren Udalbatzar aretoan haien 
proposamenak eta ideiak jasotzeko.

Infantil Txikia kopako 
txapeldunorde
2013-06-04. Denboraldi amaiera 
ederra egin zuen Ostadar SKT-ko 
Infantil Txiki taldeak eta horren 
erakusle, kopako finala da. Infantil 
Txikiek ederki egin zuen lan Touing-
en aurka. Partida berdindu zuen bitan, 
tamalez, penalti jaurtiketetan ez zuen 
zorterik izan.

Aniztasunaren herria

2013-06-04. Udalaren irudi berria-
ren aurkezpena festa bilakatu zen. 
Udaletxe berriaren atarian, Antonio 
Mercero plazan hain zuzen, aurkeztu 
zuten udal ordezkariek aurrerantzean 
Lasarte-Oriako udala irudikatuko duen 

logoa. Honek aniztasunean du oina-
rria eta honen isla da ”emozioen 
horma”. Udaletxe berrian geratuko 
den muralak herriko 37 elkarteren 
esaldiak jasotzen ditu. Aurkezpe-
nean musika eta dantza izan ziren 
Kukuka, Erketz eta Zambra taldeen 
esku.  

Udala eta Aterpearen  
arteko hitzarmena 
2013-06-05. Lasarte-Oriako Uda-
lak Aterpea Merkataritza elkartearekin 
lankidetza hitzarmena sinatu zuen. 
Honen bitartez, Udalak elkarteari 
laguntza eman eta horrela herriko 
komertzioa sustatu nahi duela aipatu 
zuten.

Giroko Porraren irabazlea 
Errazkin Bizikletak 
2013-06-05. Giroa amaitu eta ohi 
bezala Ostadar SKT-ko lagunek 
Porrako sari banaketa egin zuten 
An txe ta  t abe rnan ,  Usu rb i l en . 
Por rako lehen sar ia  “Er razk in 
bizikletak” txartelak irabazi zuen eta 
bigarren saria, berriz, “Hunter 007”.  
Sari banaketa  hain zuzen, Usurbilgo 
Antxeta tabernan egin zen. Ohikoa 
den legez, urdaiazpikoak ere banatu 
ziren. Puntu gehien lortu zituen 
tabernak ere saria izan zuen, Antxeta 
tabernak.

Ekaina

2013-06-07. Aste Berdea anto-
latu zuen Udalak ekintza bereziak 
izan ziren herrian. Aurtengoan 
“Pentsatu, elikatu eta aurreztu” 
lelopean elikagaien ziklo guztiari, 
ekoizpena, salerosketa, kontsumoa 
eta sortutako hondakinei buruz 
hausnartzeko aukera izan zen. 
Lehenengo saio batean Slow Food 
mugimendua ezagutzeko aukera 
izan zen ikastaro teoriko praktiko 
baten bitartez. Beste saioan, Kon-
posta nola egin behar den ikusi 
ahal izan zuten herritarrek Zabale-
tako konpostagunean. Eta azkenik, 
Azoka berezia ere egin zen Oken-
do plazan. 

Aste Berdean elikadura oinarri



Euskarara hurbiltzeko 28 
hiztegi jarri ziren 
bidaiariaren eskura
2013-06-07. Foru Aldundiko, Uda-
leko eta Topaguneko ordezkariek eus-
kara eta beste 28 hizkuntza arteko 
oinarrizko hiztegiak aurkeztu zituzten. 
Topagunea eta Gipuzkoako Aldundiak 
elkarlanean prestatu eta argitaratutako 
hiztegi txiki hauek Udaleko eraikin 
guztietako harreratan jarri ziren.

Elikadura azoka Okendon

2013-06-08. Eguraldi petrala eta 
euritsua izanagatik, Aste Berdeak 
amaiera polita izan zuen Artelatzek 
eta Udalak Okendon jarritako azoka 
ekologikorekin. Denetarik ikus zite-
keen bertan: barazkiak, babarrunak, 
antzinako artisau gaztak, baserriko 
ogia, ahuntz eta behi gazta ekolo-
gikoak, sagar mermeladak, madale-
nak, loreak, esnekiak, txerrikiak...

Judo ikasleen erakusketa

2013-06-09. LOKEko judo saileko 
lagunek erakustaldia eskaini zuten 
kiroldegian euren abilezia eta tatami 
gaineko trebetasunak herritarrengana-
tzeko. Judokek urtean zehar ikasitakoa 
praktikan jarri zuten txapelketez hara-
tago judoa kirol zabala eta hainbat 
ikuspuntutatik anitza dela erakutsiz.

Iñaki Garcia garaile XXV. 
Squash txapelketan
2013-06-09. Edizio berezia izan 
da aurtengoa, Lasarte-Oriako squash 
txapelketak XXV. urteurrena betetzen 
zuelako. Zilarrezko ezteien finala 
Iñaki Garcia herritarrak irabazi zuen, 
Iker Cañedo 3-1eko emaitzaz garaitu-
ta.

Antzerki eta dantza uholdea

2013-06-10. Manuel Lekuona kul-
tur-etxea antzerkiak eta dantzak hartu 
zuten. Programazio betea izan zen eta 
herriko dantzari eta antzerkigileek 
eskenatokia kolore, sorkuntza eta 
emozio uholde bihurtu zuten Kukuka-
ren 11. Dantza eta Antzerki Astean.  

Amaia Andres LOKEko 
lehendakari berria
2013-06-10. LOKE taldeko zuzen-
daritzak egindako Batzar orokorraren 
ostean, lehendakari aldaketa jakinara-
zi zuen. Lehendakari berria Amaia 
Andres LOKE taldeko atletismo entre-
natzailea eta atleta olinpikoa da orain. 
Jesus Diez lehendakari-ohiak Kanpo 
Harremanetako saila eramango duela 
ere adierazi zuten.

KZgunea mantentzeko 
eskaera
2013-06-11. PSE-EEk bi mozio aur-
keztu zituen plenoan eztabaidatzeko. 
Udalak ateratzen dituen pliegoetan 
udalerriko langabetuak kontratatzeko 
baldintza jartzea eskatu zuen eta baita 
herriko KZgunea mantentzea ere. 
Azken honek eskaintzen duen zerbit-
zu ona eta beharrezkoagatik.

Udala FEMEPetik kanpo

2013-06-11. Ohiko udalbatzarra 
ospatu zen eztabaidarako gai zerrenda 
luzearekin. Udaleko alderdiak gai 
ezberdinak jorratzen zituzten 12 pun-
turen gainean aritu ziren. Hauetako 
bitan mozioak aurrera ateratzeko alka-
tearen kalitatezko bozka beharrezkoa 
izan zen, FEMEPetik ateratzeko propo-
samenean eta Bandera española ezar-
tzearen inposaketaren aurkakoan hain 
zuzen.

Buruntzaldea IKT-ko 
igerilaria ederki Manolo 
Garcia Sarian
2013-06-12. Buruntzaldea IKT-ko 
Ibarburu, Lizaso eta Esnal Manolo 
Garcia probako podiumean izan 
ziren.

"Arretarekin egin dezagun 
parkea!" ekimena martxan
2013-06-12. Tximistarreta gunea-
ren izena herritarren parte-hartze 
bidez aukeratu zen eta hirigintzan jar-
duteko modua aldatzeko asmoz, Txi-
mistarreta gunearen inguruko iritzi, 
ideiak eta proposamenak jasotzeko 
prozesua martxan jartzen zen inguru 
horretako hainbat herritar talderekin. 
Hauekin hainbat bileretan Txikimista-
rretan zer jarri erabakiko zela aurkeztu 
zuten.

San Pedro Jaien egitaraua 
eta omenduak aurkeztu 
zituen Udalak
2013-06-13. Festetako hainbat 
xehetasunen inguruko azalpenak ema-
teko asmoz prentsaurrekoa egin zuen 
Festa eta Gazteria sailak, Taxio Arriza-
balaga zinegotziak gidatuta. Hiru hila-
bete i raun zi tuen Jaietan Blai 
parte-hartze prozesuaren ostean, 
finkatuta geratu zen gure herriko jaiek 
aurten izango zuten egitaraua. Herrita-
rrek gaikako parte-hartze bileren bitar-
tez eta Internet bidez egindako 67 
proposamenekin euren ekarpenak 
egin zituzten.

Uda honetan goza dezagun 
gure parkeetan!
2013-06-14. Nerea Sanchez eta 
Alaitz Mendizabal zinegotziek aurkez-
tu zuten parkeak garbi mantentzeko 
bilera. Batez ere txakurren jabeei egin  
zitzaien deia herrian dauden berdegu-
neetan aurkitzen diren txakur kakek 
bereziki herritarren artean arduratzen 
duen gaia delako. Horrekin batera 
herriko parkeetako berdeguneetan 
eseri, jolastu, gozatzera deitu zituzten 
herritarrak egitasmo honekin. 

50 urte Etxezarreta 
harategiak
2013-06-14. Duela 50 urte ireki 
zuen Hipodromo kalean harategia 
Nuarbeko Joakin Etxezarretak, bere 
bikote Lierni Etxeberria segurarraren 
laguntzarekin eta leku berean jarrai-
tzen du zabalik gaur egun. Orain, 
ama-semeek eramaten dute Etxezarre-
ta harategia. Xabier semeak dioenez, 
oraindik ama da “harategiaren moto-
rra“. Bera 15 bat urte zituenetik ari da 
harakin moduan, Tolosan eta Villabo-
nan, lehenengo, eta aita gaixotu zene-
tik “etxeko“ harategian.

Txirrindulari gazteek 
herriko kaleak hartu 
zituzten
2013-06-15. 2001. urteko apiri-
lean lehiatu zen Euskal Herriko itzu-
liaz geroztik ez zuen Lasarte-Oriak 
txirrindularitza proba batez gozatzeko 
aukerarik izan. Oraingo honetan ez 
dira txirrindulari profesionalak aritu 
pedalei eragiten, Donostialdetik etorri-
tako alebin eta infantil mailako gazte-
txoak baizik, ilusioz beterik, euren 
senide eta lagunen aurrean hortzak 
estutu eta esprintatzen ikusi genituen 
kilometro pasatxo zuen zirkuituan.

XXIV. Lasarte-Oria Saria

2013-06-17. Lasarte-Oriako XXIV. 
Saria egin zen asteburuan Udal kirol-
degiko igerilekuan. Buruntzaldea IKT 
taldeaz gain, aurtengoan Hernani KE, 
Zarautz Balea, Tolosaldea IKT eta 
Usurbil ere izan ziren lehian. Guztiek 
maila polita erakutsi zuten eta jende 
asko hurbildu zen proba ezberdinak 
ikustera.

PSE-EEk gogor salatu zuen 
udalak Aztikerri eskatutako 
inkesta
2013-06-17. PSE-EEko udal tal-
deak udal gobernua salatu zuen 
“denen baliabideak euren alderdien 
onurarako erabiltzeagatik“. Udal 
gobernuak Aztiker enpresari inkesta 
bat egiteko eskatu zion herritarren 
artean zinegotzi eta alkateari buruzko 

iritzia zein den ezagutzeko baita orain 
arteko erabakiek izandako onarpen 
maila ezagutzeko ere. 

Lasarte-Oriako BAI 
plataforma sortu zen
2013-06-19. Lasarte-Oriako BAI 
plataforma aurkeztu zuten Brigitarren 

komentuan azken 34 urtetan herrian 
izandako “atzo eta gaurko zinegotzi 
nazionalistek“. Estitxu Alkortak EAJko 
egungo zinegotzi eta ordezkariak 
irakurri zuen plataformaren sortze-
gutuna. Honen hitzetan “iraganaldian, 
hamaika zatiketa eta borroka bizi ditu-
gu gure artean. Hala ere, bistan da 
katea ez dela eten. Lasarteoriatarren 
beharrei erantzuteko borondateak 
bildu gaitu berriz ere. Datozen garai 
berriak elkarrekin landu nahi ditugu“.  

Bodegas eta Fernandez de 
Lezea garaile Santurtziko 
triatloian
2013-06-15. Santurtziko I. Triatloia 
ospatu zen eta Pili Bodegas eta Ama-
goia Fernandez de Lezea izan ziren 
garaile bakoitza bere mailan. Pili 
Bodegasek 1:06:36 denbora eginez, 
helmugara iritsi zen lehen emakumea 
izan zen. Amagoiak berriz, 23 urte 
azpiko mailan lortu zuen txapela. 
Honetaz gain, Aritzalekuko triatloian, 
sprint mailan, Noemi Montero herrita-
rrak 3. postua egin zuen beterano mai-
lan.

Busto eta Harto Euskadiko 
txapeldun
2013-06-20. Kadete mailako Eus-
kadiko txapelketa egin zen Durangon. 
LOKEko gazteak ederki lehiatu ziren, 
Eneritz Busto eta Amaia Hartok 
urrezko domina eraman zuten etxera.   

Iraunkortasuna eztabaidagai

2013-06-21. Kultur etxean burutu 
zen Agenda 21 ekintza planaren lehen 
bilera irekia. Nerea Sanchez Inguru-
men zinegotziak aurkeztu zien ekime-
n a  b e r t a r a t u t a k o  h e r r i t a r r e i . 
Lehenengo diagnostikoaren nondik-  
norakoak entzun zituzten eta ondoren 
iritzia emateko aukera izan zuten 
herritarrek.
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2013-06-16 . XX. erromeria 
ospatu zuen Semblante Andaluz 
elkarteak asteburuan. Festa nagusia 
Atsobakar auzoaren inguruan izan 
bazen ere, herrira ere zabaldu zen-
jaialdia, meza rocieroa Zumaburun 
eta prozesioa herriko kaleetan 
barrena egin baitzuten. Ez ziren 
bakarrik egon gainera, Irungo 
Embrujo, Errenteriako Concha 
Rociera eta Aljarafe, Andoaingo 
Triana eta Arrasateko Al-Andalus 
elkarteak bisitan izan zituzten.   
Larunbatean eman zitzaion hasiera 

erromeriari, Jose Perez Acosta 
Semblante Andaluzeko lehendaka-
riak festa zoriontsuak igarotzeko 
desiratu zien herritarrei. Handik 
aurrera, bi egunetan ez zuen etenik 
izan herriko andaluziarren jaiak.

Jendetza bildu zen Merche 
Montes abeslariaren eta Anda-
luziako Etxeetakoi abesbatzen 
emanaldiak ikusteko. Gauean Ami-
gos del Sur taldearekin gozatzeko 
aukera izan zen. Semblante Anda-
luzek antolatutako festaren egun 
handia igandea izan zen. 

Rocioko XX. erromeria

Elebeltz espazioak ateak 
ireki zituen
2013-06-21. Sorkuntza eta Ezta-
baida Askerako Topagunea sortu zuten 
Kotxeras-eko industrialdean okupatu 
zuten eraikin batean. Bele beltza ikur 
hartuta, herrian dauden gabeziei 
erantzun nahi die kolektiboak. 

Zentro Zibikoko 
emakumeen protesta
2013-06-21. Batuka, aerobic eta 
dantza saioa bertan behera utzi eta 
alkateari euren eskaerak helarazi ziz-
kioten San Pedroen egitarauaren 
barruan iragarrita zegoen emanaldia-
ren ordez, pankarta bat atera zuten, 
salaketa testu bat irakurri eta ondoren 
Pablo Barrio alkatearengana joan 
ziren honi ere euren kezka eta eskae-
rak helarazteko.

Erketzen emanaldia

2013-06-21. Erketz EDT, Erketzeko 
lagunak eta Erketz-txikik ikasturte 
amaierako emanaldia eskaini zuten  
Manuel Lekuonan. Ohi bezala herriko 
taldeak ikasturtea amaitu zuen San 
Pedro jaien bezperatan eta emanaldia 
urteroko hitzordu bihurtu da, herriko 

jaien aurrekari nagusietako bat izanda.

PSE-EEk salatu zuen Udal 
Gobernuak Emakumearen 
Zentro Zibikoarekin 
"akabatu" nahi zuela

2013-06-22. Emakumearen Zentro 
Zibikoaren egoera salatzeko prentsau-
rrekoa egin zuten Lourdes Acevedo 
eta Jesus Zaballos zinegotziek Casa 
del Pueblon. Sozialistek adierazi zute-
n e z ,  E m a k u m e a r e n  Z e n t r o 
Zibikoarentzat kudeaketa eredu berri 
bat martxan jarri zuen Pablo Barrio 
alkateak, helburu bakarrarekin, “gaur 
egun 200 emakume biltzen dituen 
zerbitzua bertan behera uztea“.

Ostarteren tonbola 
solidarioa
2013-06-23.  Arantzazuko Amaren 
Elizako enparantzan Ostarte gazte tal-
deak Tonbola Solidario bat antolatu 
zuen. Honetan atera zuten dirua 
Zumaburu elizako teilatua konpontze-
ko erabiliko zuten.

San Joan suaren magia

2013-06-23. Gau magikoa omen 

da San Joan bezperako gaua, oroitza-
pen txarrak erraustu eta horiek ahaztu 
eta desira berriei ongietorria emateko 
gaua hain zuzen. Horretarako, Euskal 
Herriko bazter guztietan bezala, Lasar-
te-Orian ere ohitura den legez San 
Joan Sua piztu zuten. Hirugarren urtez 
egin zuten sua haur, gazte, heldu eta 
adineko jendez gainezka zegoen 
Okendo plazan. Gaztetxoenak euren 
ikasturteko apunte eta notak sutara 
botatzen ikusteko aukera izan zen, 
hurrengo urterako desirak sugarrek 
nola erretzen zituzten begira-begira 
geratzen ziren bitartean.

Txindoki nagusi Mossoren 
XXVII. Oroimenezkoan
2013-06-23 .  Areto-futboleko 
XXVII. Mosso Oroimezko txapelketa 
jokatu zen. Baina berrikuntza garran-
tzitsu bat izan du aurtegoak, lehiaketa 
osoa asteburu batean jokatu baita. 
Azken aldiz antolakuntza lanetan aritu 
den Ostadar SKT-ko kide Imanol 
Azkuek azaldu zuen formatu berriare-
kin ”asmatu” egin zutela, jolariak ”oso 
nekatuta” amaitu bazuten ere, txape-
lketa-azkarraren formatua eskertu 
zutela adierazi zuen. Amaieran bi 
finalistek talde-argazkia atera zuten 
Joxean Mossoren alargun den Miren 
Urcolarekin.

Ur festa erraldoia 
igerilekuan
2013-06-25. Ederki gozatu zuten 
herriko haur eta gaztetxoek igerile-
kuan egindako ur festan. Eskolan opo-
rrak hartu eta urteroko hitzordua 
bilakatu da gaztetxoentzat San Pedro 
bezperatan.

Eskualdeko autonomo eta 
merkatariei zuzendutako 
jardunaldia
2013-06-26. Euskal Autonomoen 
Elkarteak (AVA), Eskualdeko Merkata-
ritzaren dinamizaziorako Bulegoak eta 
Donostialdea Mendebaldeko udalek 
Autonomo eta Merkatariei zuzendu-
riko jardunaldia antolatu zuten 
herrian. Honen helburua eskura dituz-
ten baliabide eta diru-laguntza ezber-
dinei buruz informatzea izan zen, 
baita eragiten dizkien lege-berrikuntza 
nagusiei buruz.

Arantza Zulaikak egin zuen 
festetako kartela
2013-06-27. Arantza Zulaikak 27 
urteko herritarrak irabazi zuen San 

Pedro jaiak iragartzeko kartel lehiake-
ta. Arantzak diseinu grafikoa ikasi 
zuen eta pozik zegoen kaleetan bere 
kartela ikusita. Hala ere, ez zen sari 
bakarra izan. San Pedro jaietako karte-
la egiteaz gain, Usurbilgo festen egita-
raua ere egin baitzuen.

Mendiluzeren 
omenezko“Argizaiola” 
eraberritu zuen Gotzon 
Huegunek

2013-06-27 . Gotzon Huegun 
herriko eskultore ezagunak konpondu 
du, Juan Jose Mendiluzeren omenezko 
eskultura. Mendiluze urteetan koope-
rantea eta Danok Kideko lehendakaria 
izan zen. Oroigarria Atsobakar auzoko 
bere ohiko lekuan kokatu zuten.

Sanpedrotako txapelketen 
sari banaketa Biyak Bat 
elkartean
2013-06-27. Biyak Bat elkartean 
sanpedroetako txapelketen sari 
banaketa egin zuten. Opariak, bon-
boiak eta txanpain botilak jaso zituz-
ten, txapeldun eta txapeldunordeek, 
Pablo Barrio alkatearen eskutik. 
Mahai-joko txapelketan egin ziren 
batetik aurreko asteetan zehar, eta  
igel, toka zein pote txapelketak jokatu 
ziren egunean bertan. Hainbat aiton-
amonek hartu zuten parte txapelkete-
tan. Hil berri zen Mertxe Galdos 
egoitzako lehendakaria bertan zirenen 
oroimenean izan zen eta ekitaldia hasi 
aurretik minutu bateko isilunea gorde 
zuten.

Arteaga eta Solanok irabazi 
egin zuten Loidibarrenen
2013-06-29. Herriko gazteek ira-
bazi egin zuten 22-20 Zubiria-Eraus-
kin amezketarren aurka. Axier Arteaga 
eta Aritz Solanok norgehiagoka bikai-
na jokatu zuten partida garaitzeko. 
Ondoren Senior mailan, Santxo usur-
bildarrak eta Urruzola Asteasuarrak 
osatutako bikoteak irabazi egin zuen  
22-15 emaitzarekin Larrañaga azpei-
tiarraren eta Altuna Berrobitarraren 
aurka.

Lasartearraren urteurrena

2013-06-31. Bazkidearen eguna 
ospatu zuten Lasartearra elkartean. 
Hau dela eta bazkari berezia egin zen 
egun honetan. Horretaz gain, elkartea-
ren 40 urteak direla eta egindako 
kamisetak atera zituzten.
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2013-06-23. Ikurrinaren aldeko 
eta Espainiako bandera udaletxeko 
balkoian jartzearen aurkako ekital-
di xumea egin zuten Okendon 
herriko zinegotzi abertzale eta 
errepublikazaleek hainbat herrita-
rrekin batera. Herriko balkoi ba-
tzuetan eta taberna askotako 
kanpoaldean ikurrina jarri zuten 
ekitaldiari babesa emateko, tar-
tean, Okendoko Kebab-eko turkia-
rrek.  Erabaki, EAJ eta EH Bilduren 
izenean, Pablo Barrio alkateak, 
Estitxu Alkorta eta Rikardo Ortegak 
Espainiako bandera Udaletxeko 

balkoian jartzeko inposketa salatu 
eta ikurrinaren aldeko manifestua 
irakurri zuten: “Herrian gatazka eta 
talka sortzaile den Espainiako ban-
dera jarrita ere, ez dute herri baten 
identitatea edo nortasuna ezbatze-
rik lortuko“, adierazi zuten. Ekital-
dia amaitzeko Pello Ormazabal, 
Ramon Ormazabal eta Taxio Arri-
zabalagak agurra dantzatu zioten 
ikurrina erraldoiari eta herritarrek 
txalo zaparrada luzea eskaini zie-
ten azken aldiz ikurrina eskutan 
hartu eta argazkirako astindu 
aurretik.

Ikurrinaren aldeko ekitaldi xumea
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San Pedroa jai jendetsuak

2013-06-27/30. Lau egunez 
gure herrian alaitasuna eta jai giroa 
izan ziren nagusi. Sorgin Jaietako 
txupinazotik zezen suzkora arte adin 
guztietarako ekintzak izan ziren 
Lasarte-Oriako Udalak, Sorgin Jaiek, 
elkarteek edota tabernek antolatuta. 

Erdi gunean, Okendo plaza ingu-
ruan batez ere, ez zen atsedenik 
izan, goizeko lehen ordutik gaueko 
ordu txikiak arte beti egon zen zer-
bait egin edo ikusteko. Ekintzarik ez 
bazegoen ere, barrakak izan zituzten 
herritarrek aukeran. Aipatzekoa izan 
zen, gaueko giroa. Ostegunean, gaz-
teak izan ziren nagusi, Skakeitan, 
Unsain anaiak eta Pistoletak taldeen 
emanaldietan. Ostiralean, berriz, 
Gozategi-ren doinuek Okendo plaza 
jarri zuten dantzan, kontzertu hone-

tan bai belaunaldi desberdinak ikusi 
ahal izan ziren entzuleen artean. San 
Pedro egunean ere ordu txikiak arte 
izan ziren herritarrak estilo ezberdi-
netako kontzertu eta DJ-etaz goza-
tzen. Igandean erromeri doinuak 
izan ziren nagusi eta ABIBA disko 
festak eman zion astelehenean 
amaiera aurtengo jaiei. 

Aipatzekoa da, iaz bezala hiru 
txupinazo bizitzeko aukera izan 
zela, Sorgin Jaiena lehenengoa, 
umeena bigarren eta udaletxe berri-
tik botatakoa hirugarren. 

Udalak bere aldetik, Alboka 
abesbatza omendu zuen 25 urtetako 
ibilbideagatik, Beltzak errugbi taldea 
gaztetxoekin egiten duten lanagatik 
eta Ttakunek gidatzen duen Solaski-
de egitasmoa.
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Agur San Pedro jaiei

2013-07-01. Haurrentzako ekin-
tzez betea egon zen astelehen goizeko 
San Pedro jaietako egitaraua. 

Andatzan haur parke erraldoia 
zegoen jarrita goiz eta arratsaldez, 
Okendo parkean egurrez egindako 
hainbat joko jarri ziren eta bestalde, 
toka zein bolotan jokatzeko aukera 
egon zen. Gainera txaranga, buruhan-
di eta erraldoiak kalejiran atera ziren.

Arratsaldean haur eta gaztetxoent-
zako jolasak nagusitu ziren Kale 
Nagusian, Ostadarren esku. 

Elizatze plazan egin zen apar festa 
eta musikarako tartea ere izan zen. 
Rockalean taldeak Sagardotegi kalean 
dantzan jarri zituen herritarrak. 

Gauean su artifizialen ikuskizun 
xume baina politak jaiak agurtzen 
lagundu zuen.

San Ferminak Okendon

2013-07-05. Udako txokoetako 
txikienek San Fermin festa ospatu 
zuten Okendon. 

Taldeetan iritsi ziren zuri eta gorriz 
jantzita plazara eta bertan egunkaria 
eskutan ondo hartuta santuaren ome-
nezko kanta entsaiatzen aritu ziren 
begiraleekin.

Ondoren Amona Joxefinak lagun-
duta txupinazoa eta lehen entzierroa 
egin zuten. Entzierroa garbia izan zen 
eta haurrek ederki pasa zuten.

Emakumearen Zentroaren 
inguruko PSEren “gezurrak” 
salatu zituen Gizarte Zerbitzuak
2013-07-05. Zentroaren eskaintza, 
murriztu ez, hobetu egingo zela ziur-
tatu zuen Gorka Lizarragak: “Kokote-
raino gaude PSEren gezurren aurrean 
aurpegia eman beharrarekin” esaldia-
rekin laburtu zuen Lizarraga Bilduko 
zinegotziak.

Aldi berean, emakumeari eskaint-
zen zaizkion zerbitzuan aldaketak 
egongo zirela aitortu zuen, baina inola 
ere ez murrizketarik: “Alderantziz, 
zentroaren aurrekontua 32.000 euro-
tan handituko da”.

Leire Martin ederki Deban

2013-07-06. Buruntzaldea IKT-ko 
igerilariek igerilekuaz gain, itsasoan 
ere trebeak direla erakutsi zuten. 

Deban itsasaldien denboraldia hasi 
zen. Honetan, Leire Martin benjamina 
irabazle izan zen.

Albokari primerako harrera 
Comillasen
2013-07-06/07. Lasarte-Oriako 
Alboka Abesbatzak Kantabria aldera 
egin zuen bidaia. Herriko abesbatzak 
Brumas Norteñas abesbatzarekin egin-
dako elkartrukeari esker, Comillasen 
antolatzen den San Cristobal abesba-
tzen topaketan parte hartu zuen, “Los 
Templarios” eta “Brumas Norteñas” 
abesbatzekin batera.

Zaldi denboraldia hasi zen

2013-07-07. Uztailaren 7an hasi 
zen zaldi lasterketa denboraldia 
Donostiako hipodromoan. 

Beste urte batez, herriko zaldien 
zaletuek hitzordu berezia izan zuten. 

Berrikuntza bezala bost lasterketa 
izan ziren saioa bakoitzeko eta 
Fegrenti federazioko emakumezko 
zaldizko lasterketa ospatuko zen irai-
laren 1ean. 

Zorte txarra Donosti Cup-en

2013-07-08. Uda iritsita, nahiz eta 
futbol denboraldia amaitu, aste betez 
Donosti eta bere inguruetan kirol hau 
izan zen nagusi Donosti Cup lehiake-
tari esker. 

Nazio ezberdinetako taldeak parte 
hartu zuten txapelketa honetan. Osta-
dar SKT-ren izenean bi talde izan 
ziren lehian, B-11 eta B-14 mailatan 
eta kontsolazioa jokatu zuten biek. 

Imanol Kaskante suhiltzaile 
eta polizien Mundialean
2013-07-06/08. Imanol Kaskante 
udaltzaina Suhiltzaile eta polizien 
Joko Mundialetan izan zen Belfasten, 
Irlandan, eta bi domina lortu zituen 
bertan, bata urrezkoa eta bestea zila-
rrezkoa.

 Lasarte-Oriako udaltzainetako 
kideak ergometroko bi probatan parte 
hartu zuen, 500 m. proba mistoan eta 
2000 m.-ko bakarkakoan. Urrezko eta 
zilarrezko domina eskuratu zituen 
Kaskantek, hurrenez hurren. 

Bikotekako txapelketan ezin izan 
zuen parte hartu Pasai San Pedro, Asti-
llero, Hondarribi edo Urdaibai taldee-

tako arraunlari ohiak. “Batetik edo 
bestetik ezin dut proba hori egin, New 
Yorken urakana izan zen eta orain-
goan orkatila dela eta”.

Tximistarretako bilerak

2013-07-08. Lasarte-Oriako Udala  
auzotar eta herritarrekin bildu zen 
erdiguneko Tximistarreta gunean. Era 
honetara, hainbat bileren bitartez, 
herritarren iradokizunak bildu eta 
guztien gustuko parke bat eraikitzea 
zen helburua.

Udaletxea egoera ekonomiko 
onean
2013-07-10. Estitxu Alkorta Oga-
sun batzorde buruak Udalaren egoera 
ona dela jakinarazi zuen. 

Alkortak datuen irakurketa egin 
zuen. Honen arabera, Lasarte-Oriako 
udaletxearen diru sarrerak: aurreikusi-
ta zeuden 25.450.329 euro eta jaso 
ziren 22.556.916 (%4,78 gutxiago); 
Aur re ikus i t ako  gas tua  be r r i z , 
25.450.329 euro eta 22.020.325 euro 
gastatu ziren (%13,48 gutxiago); 
Zorra: 6.227.120 eurotik 4.835.745 
eurora murriztu zen (%22,34 gutxitu) 
eta soberakina 2.221.378,65 eurokoa 
izan zen.

Hitzarmenak sinatu ziren

2013-07-10. Udalak hitzarmenak 
sinatu zituen Ttakun, ikastetxeetako 
guraso elkarte eta AEKrekin: Pablo 
Barrio alkateak 2013-14 ikasturterako 
hitzarmenak sinatuta utzi zituen 
Ttakun, ikastetxeetako guraso elkartee-
kin eta AEK euskaltegiarekin. 

Ikasturtea hasi aurretik euskalgint-
zako eragile bakoitzak zehaztuta zeu-
kan horrela zein programa zituen 
hitzartuta eta zein diru-laguntza izan-
go zituen horiek gauzatzeko.

Parte hartzea eta akordioak 

2013-07-10. Bilduko zinegotzien 
udal gobernu taldeak bi urte hauetan 
orain arte eginiko proiektu eta lanak 
baloratu eta azaltzeko agerraldia egin 
zuten Okendo plazan. 

Pablo Barrio alkatearen hitzetan 
“ezin balorazio positiboagoa” egin 
zuten orain arte burututako lanaz. 
Gainontzeko alderdiekin akordioetara 
iristeko gaitasuna eta herritarren parte 

hartzean emandako urratsak nabar-
mendu zituzten.

Izaki Mitologikoak herrian

2013-07-12. Udako Txokoetako 
haurrek desfile berezia egin zuten. 
Galtzagorriak, aztiak, lamiak... dene-
tarik ikusi ahal izan zen gure herriko 
kaleetan. Okendo plazara iritsita, ake-
larrea dantzatu zuten izaki mitologiko 
guztiek.

Ongi-etorri beroa Saharako 
haurrei
2013-07-12. Udalak ongi etorria 
antolatu zien herrian uda pasa zuten 
Saharako bost haurrei. Porrotx paila-
zoa gonbidatu zuten ekitaldira eta 
haur zein helduek ederki pasa zuten 
berarekin.

Gorka Lizarraga gizarte zerbitzue-
tako buruak egin zien ongi etorria eta 
denek Saharako bizitza nolakoa den 
gertuagotik ezagutzeko argazki sorta 
bat ikusi zuten. Teslem, Mrabih, Abda-
lahi, Nawia eta Teslem izan ziren aur-
tengo uda gure artean pasa zutenak.

Buruntzazpi Gipuzkoako 
erlojupekoan
2013-07-13.Buruntzazpi txirrindu-
laritza eskolako gazteek proba garran-
tzitsua izan zuten Alegian, talde 
mailako Gipuzkoako erlojupeko txa-
pelketa.

Bi maila desberdinetan izan zen 
lehia junior eta kadete mailan eta bie-
tan egon zen Buruntzazpi eskola 
ordezkatua. Junior mailako taldea 7. 
postuan amaitu zuen erlojupekoa eta 
kadeteak berriz, 9. postuan.

Karmengo Amaren eguna

2013-07-16. Oria auzoko bizila-
gunek Karmengo amaren eguna ospa-
tu zuten.

Soinujoleek alaitu zuten auzoa goi-
zetik. Xabier Andonegi, Juan Luis 
Murua eta Ramon Uribetxeberria egon 
ziren mezan hainbat kantu abestu 
zituzten, besteak beste, Karmengo 
Amari eskainitako salvea eta agurra 
dantzatu zuten. Pilar Catalina sopra-
noak abestu zuen eta agurra Oinkari 
taldekoek dantzatu zuten. 

Gero, meza osteko hamaiketakoan 
giro ederra izan zuten auzotarrek.

Uztaila



Kanuta Sagastik 100 urte 
bete zituen 

2013-08-03. 1913ko abuztuaren 
3an jaio zen Kanuta Sagasti Bizkaiko 
Larrabetzu herrian, eta senideekin 
ospatu zituen 100 urteak Lapurdiko 
Urruña herrian. Egun horretan ere 
festa egin zioten Atsobakar egoitzan, 
bere egungo etxean. Bertan batzuetan 
aspertu egiten dela azaltzen zuen. Bil-
bokoa dela kontatzen zuen, “Bilboko 
euskalduna”. Galdakaoko dinamita-
kartutxo enpresa batean lan egin zuen 
dirukontulari. Bere amak ere enpresa 
horretan lan egin zuen, esan daiteke 
aitzindariak izan zirela emakume lan-
gile gisa. Ez omen ziren bakarrak 
enpresa horretan. Larrabetzun, Gal-
dakaon, Bilbon eta duela 30 urte 
baino gehiago etorri zenetik Lasarte-
Orian bizi izan da. Bizitzeko gogoa 
badaukala kontatzen zuen, “Oraindik 
urte batzuk betetzea espero dut. Gaz-
teek baino bitalitate handiagoa duda-
la, gazte askok baino bizkorrago 
nagoela, esan zidan mediku batek, 
baina denok bezala hil egingo naiz. 
Bilbotik etorri nintzen eta Bilbora 
joango naiz. Han daukat eta pan-
teoia”.
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Markeliñe antzerki talde Isla 
Plazan

2013-07-17. Markeliñe antzerki 
taldeak ZooZoom kale antzerkia 
eskaini zuten. 

Aktoreak eta Isla plaza emanaldia 
ikustera hurbildu ziren haur eta gazte-
txoak, denak, mozorrotu ziren. Edozer 
gauza jantzi eta animali bilakatu 
ziren. Ikusleek ere parte hartu zuten 
emanaldian eta, oro har, oso ondo 
pasa zuten.

Erraustegia kolokan

2013-07-16. GHK- ko Administra-
zio Kontseiluak Zubietako Errauste 
Plantaren lanen exekuzioa etetea era-
bakia zuen. 

Ondorengo egunetan argitaratu-
tako informazio ezberdinen harira, 
erakundeak argibideak eman nahi 
izan zituen publiko egindako ohar 
baten bitartez. 

Honetan lanak gelditzearen arra-
zoiak tekniko-juridikoak direla azpi-
marratzen zen.

Udako txokoen jaialdia

2013-07-19. Udako Txokoetan ibili-
tako haurrek kanta eta dantza egin zuten 
Manuel Lekuonan haur eta helduen 
aurrean urtero antolatzen den jaialdian. 

Aurten ere ikusgarria izan zen. Eus-
kal Mitologiako pertsonaiaz mozorro-
tu ziren taldeka eta talde bakoitzak 
dantza egin zuen goi eta behe bete 
zen aretoa.

Mediku talde xelebrea plazan

2013-07-19.Oihulari klown tal-
dearen eskutik “Pronostiko erreserba-
tua” kale antzerkia eskaini zuten 
Okendo inguruetan jira eta buelta jen-
dea errekonozitzen aritu ziren mediku 
xelebre batzuek.

Eskulangintza, plazara

2013-07-21. Artisau eta elikagaien 
XXIX. azoka egin zen Okendo eta 
inguruetan Santa Anako ospakizunen 
harira.

Udaleko kultura, hezkuntza eta 
euskara sailak Sendoki Kultur Batzor-
dearekin elkarlanean antolatutako fes-
tak pronostikoak hautsi zituen eta 
guztira 56 postu jarri zituzten ingurue-
tako artisauek, horietatik hamar lasar-
teoriatarrak izan ziren. 

Aurreko urtean Robin Foodi egoki-
tu zitzaion Cesar Bozal herriko laban-
gileak egindako aiztoa jasotzea eta 
aurtengoan Pedro Subijana sukaldari 
famatua izan da omendua. 

Horretaz gain, Cristina Uriarte 
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza eta Kul-
tura sailburuak ere bisitatu zuen azoka.

Juanvi Martin laugarren 
Getaria-Zarautz zeharkaldian
2013-07-21. Hainbat lasarteoriata-
rrek Getaria-Zarautz itsas zeharkaldian 
parte hartu zuten. Juan Vicente Martin 
izan zen herritaren artean azkarrena, 
43:58 eta laugarren izan zen master 
mailako sailkapenean.

Herriko komertzioa butzatuz

2013-07-22. Aterpea Merkataritza 
elkarteak uztaileko lehen hamabostal-
dian “Bila itzazu ferrak Aterpea elkar-
teko dendetan” kanpaina jarri zuen 
abian.

Hori dela eta, elkarteko dendatan 
erosteko 100 eurotako 10 txartel bana-
tu zituzten. Kanpainan parte hartu 
duten 613 boleto asmatzaileen artean 
(guztira 807 izan dira) zozketa egin 
zen Okendo plazan .

Saridunak P. Tejado, H. Encinas, A. 
Arruti, M. Benjinea, I. Otaegi, M. 
Polo, E. Caro, A. Sagastibeltza, J. 
Carretero, L. Garcia izan ziren.

SuBerri-ri harrera ederra 
Mostolesen
2013-07-23. SuBerri akordeoi 
orkestra lehenengoz Gipuzkoatik atera 
zen. Elias Goikouriak zuzentzen duen 
orkes t ra  Mostoleseko Udaleko 
Hezkuntza, Kultura eta Turismo-susta-
pen sailak gonbidatu zuen kontzertua 
eskaintzera eta erantzun zioten 
Madrilgo herriaren eskaerari. 

600 pertsona bildu ziren Estanque-
ko anfiteatroan Lasarte-Oriako taldea-
ren emanaldia entzutera. 

Santa Ana eguneko giroa

2013-07-26. Santa Ana eguneko 
ospakizunek goizetik herritarrak jarri 
zituen dantzan.

Mezaren ondoren hamaiketakoa 
eskaini zuen Ttakun elkarteak Elizate 
plazan, eta ondoan, Santa Ana Karka-
ban, aurreskua, fandango eta arin 
arina dantzatu zuten eguerdian puntu 
puntuan Erketz taldekoek. 

Arratsaldean palako finala jokatuko 
zen Loidi-Barrengo frontoian. Eta 
guaean parodia antzeztu zen Okendo 
plazan.

Aurten Santa Ana eguneko paro-
diak publikoa omendu zen. Euria eta 
Parte hartzea izan ziren aurtengo 
parodian gai nagusiak.

Begiristain anaiak garaile 
XXXII. Santa Anako pala 
txapelketan
2013-07-26. Jon eta Mikel Begiris-
tain anaiak irabazi zuten Santa Ana 
txapelketa. Finalean Xabi Arteaga eta 
Beñat Esnaola 30-23 garaitu zituzten.

Emozio handiko partidua izan zen, 
borrokatua eta fisikoa oso harik eta 
partiduaren azken herenean Esnaola 
eta Arteagak pixka bat behera egin 
zuten arte. 

Kontsolaziozko partidua berriz, 
Shanti Martin eta Bernaitz Odriozolak 
irabazi dute arerio gisa zeuzkaten 
Axier Munduate eta Xenki Astiazaran 
30-28ko emaitzaz menderatuta. 

Itxura ederra zuen Loidi Barrengo 
pilotalekuak, guztira 150 ikusle baino 
gehiago hurbildu ziren finalak ikustera.

Juliá garaile Lasarte-Oriako 
tenis txapelketan
2013-07-26. Lasarte-Oriako IV. 
Tenis txapelketako finala jokatu zen 
kirol guneko pistan. Jordi Juliá fabori-
toak Jon Ramos gaztea garaitu zuen, 
6-2 eta 7-5. Tenis zaletu ugari hurbil-
du zen Kirol guneko pistara. 

Ibarbururen Euskadiko 
errekorra
2013-07-23/26. Buruntzaldea 
IKT-ko Iñigo Ibarburu eta Naiara Liza-
so infantil mailako Espainiako txape-
lketan izan dira Pontevedran. 

Iñigo Ibarburuk lau probatan parte 
hartu eta lan ederra egin zuen 100 m. 
tximeleta proban. 100 m. tximeletako 
finalaurrekoan bere marka hobetu eta 
finalerako txartela lortu zuen. 

Finalean laugarren postua egin 
zuen herritarrak, 58sg 14 eta 1994tik 
indarrean zegoen Euskal Herriko erre-
korra hautsi zuen.

Lizasok, berriz, 50 m. eta 100 m. 
libre probak egin zituen.

PSE-EE Zabaleta Berri 
eremuko lursailen trukearen 
aurka
2013-07-30. Udalak 3 milioi euro 
galduko zituela salatu zuen talde 
sozialistak.

Uztailaren 24an, Udal Gobernuak 
Zabaleta Berriko lursailen emateagatik 
18 etxebizitza lortzeko baldintza agi-
ria onartu zuen. Herriko talde sozialis-
t a k  t r u k e  h o n e k i n  U d a l a k 
inbertsioetarako 3 milioi euro galduko 
dituela salatu zuen. Jesus Zaballos 
bozeramaileak aipatu zuenez, “egun-
go Udal Gobernuak Lasarte-Oriaren 
garapena gelditu du”.

SuBerri 1813ko ekitaldietan

2013-07-30. SuBerri akordeoi 
orkestrak Donostiako 1813ko sutearen 
berrehungarren urteurreneko ekital-
dien barruan kontzertua eskaini zuen. 
Elias Goikouriak zuzentzen duen tal-
dea Aita Donostia abesbatza lagun-
tzen izan zen Donostiako San Vicente 
elizan.

2013-12-30 txintxarri 114120 Urtekaria

2013-07-18. Xirimiri elkarteko 
hainbat bazkidek agerraldia egin 
zuten Urriaren 17an Madrilera Auzi-
tegi Nazionalean aurkezteko agin-
dua jaso zutela jakitera emateko. 

Uztailaren 13an elkartera iritsi 
zen “Herrikoen” makroepaiketara 

inputatu moduan joateko jakinaraz-
pena. Bertara egun elkarteko lehen-
dakaria den Joxe Goikoetxea 
herritarra beste bi lekukorekin bate-
ra deklaratzera joan beharko zuten. 

Xirimiriko bazkideek epaiketa 
politikoa salatu zuten.

Xirimiri herriko tabernen auzian

21txintxarri 1141 2013-12-30 Urtekaria

2013-08-20. Udaletxe berriak ateak zabaldu zituen 
abuztuan. Uztailean altzariak sartu ziren eraikin berrian 
eta pixkanaka-pixkanaka udal langileek euren leku 
berriak har-tzen joan ziren. Horrela Abuztuaren 20ean 
herritarrentzat zabaldu ziren lehen zerbitzuak.

Erregistroa, Idazkaritza, Kontuhartzailetza, Diruzain-
tza, Obra eta Zerbitzu orokorrak, Informatika, Hirigintza 
eta Euskara dira eraikin berriko bulegoetan kokatutako 
udal zerbitzuak eta udaltzainak bakarrik gelditu ziren 
eraikin zaharrean.

Udaletik adierazi moduan, arazo aipagarririk ez zen 
egon leku aldatze honetan “udako hilabeteak lasaiagoak 
izan dira eta horrek asko erraztu du lana“. Herritarrek 
dagoeneko dena dute udaletxe berrian eta eraikin berri-
ra ohitzea besterik ez zen gelditzen, “herritarrek gehien 
erabiltzen dutena erregistroa izan daiteke eta hori harre-
ran bertan kokatu da, gainontzeko zerbitzuak solairuka 
antolatuta daude eta ondo adierazita dago zeinetan 
aurki daitezkeen“.

Udaletik hala ere, hasierako asteetan aldaketak era-
ginda “agian ez da guztia %100ean funtzionatzen egon-
go beraz aurrez barkamena eskatzen diegu herritarrei 
sor daitezkeen eragozpenengatik“. 

2009an hasi ziren eraikin berria egiteko lanak Oken-
don. Lau urte luze izan dira erdiguneko lanek herria 
berrantolatu zutenetik. Eraikina ia bi urtez ikusi dute 
herritarrek bukatuta, itxuraz behintzat. Baina administra-
tiboki udalak azaldu zuen bezala, bide luzea izan da. 
Oraindik ere Udaletxe azpiko garajeak zabaldu gabe 
daude bertan aurkitutako arazoak konpondu behar 
dituelako udalak.

Udaletxe berria zabalik

Abuztua
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TXINTXARRI

2
0 urte bete dira urriaren 
1ean TXINTXARRI jaio 
zenetik.  Lehenengo 

aldizkari hartan sei herritarrei 
galdetzen zitzaien ea zer nahi 
zuten irakurri herriko aldizka-
rian. ”Lasarte eta inguruko 

herrietako kontzertu eta ema-
naldiei buruzko informazioa”, 
” h a u r r e n  j a r d u e r e i 
buruzkoak, kirol ekintzak, hi-
tzaldiei buruzko informa-
zioa”,  ”herriko jendeari 
buruzko berriak eta herrita-
rrentzako antolatzen diren 
ekintzak”, ”herriaren histo-

ria”... Guzti horiek jasotzen 
joan dira. 

Urte hauetako lanean 
ezinbestekoa izan da herrita-
rren parte hartzea eta lagun-
tza horregatik eskerrik asko!. 

Bide batez, Eguberrietan 
argaki lehiaketa antolatu nahi 
izan dugu fideltasun hori 
eskertzeko. Zuen artean 
banatzeko ditugu Urtz taldea-
ren “Astiro“ diskoa, Kaotiko-
ren “E.H. Calling“ eta Pirritx, 
Porrotx eta Marimototsen 
“Bizipoza“.

Udaleko kultura sailak bere 
aletxoa jarri nahi izan du eta 
datozen hilabeteetan izango 
diren Kibubu, Bueltaka eta 
Zazpi aldiz elur  atzezlaneta-
rako sarrerak eman dizkigu 
zuen artean banatzeko ere.

Sarietako bat lortzeko zuen 
argazki bat bidali beharko 
duzue TXINTXARRI-rekin. Argaz-
kia WhatsApp mezuan 688 
683 510 zenbakira bidali 
dezakezue, Twitter @txintxarrri 
edota Facebook bidez. 

Hurrengo zenbakia

TXINTXARRI-ren hurrengo alea, 

urtarrilaren 10ean izango 
da.

Orduan emango ditugu 
jakitera gure lehiaketa hone-
tan saridunak zeintzuk izan 
d i ren.  Jaso tako argazki 
guztiak jarriko ditugu ikusgai. 
Ez galdu aukera eta bidali 
zuen argazkia, parte hartu 
gure 20.urtebetetzean!

20 urte elkarrekin

-k 20. ikasturtea ospatzen ari da. 1993ko udan 

Ttakunen baitan lanean hasi ziren herriko aldizkari euskal-

duna izango zen proiektua mamitzen. Jaiotza eguna urria-

ren 1a izan arren,  uda hartan egindako lana 

behar-beharrezkoa izan zen egun eskuartean duzuen aldi-

zkaria gauzatzeko. Urte guzti hauetan hamaika kontu jaso 

ditugu gure orrialdeetan. Herriaren historia hurbila kontatu 

dugu dagoeneko. Egun lanean jarraitzen dugu herri aldizka-

ri on eta gustagarri bat eskaintzeko. Gure urteurrena ospat-

zeko hainbat sari ditugu. Animatu eta parte hartu!
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Euskarazko oinarrizko 
komunikazio klaseak

2013-09-02. Udako oporraldiaren 
ondoren, Banaiz Bagara Elkarteak 
martxan jarri zituen euskarazko oina-
rrizko komunikazio saioak. Lasarte-
Orian ostegunetan elkartzen da taldea. 
Euskara era erraz eta sinplean ikasten 
da, helburua egunero topatu dai-
tezken egoeren aurrean euskaraz egin 
ahal izatea da, bai lagun artean, bai 
kalean eta baita lanean ere. Taldeen 
ezaugarria parte hartzaileen jatorri 
ezberdina da.

Eskolarako materiala jaso 
zuen herriko PSE-EEk
2013-09-03. Lasarte-Oriako PSE-
EEk elkartasun kanpaina jarri zuen 
abian. Jesus Zaballosek aurkeztu zuen 
eta honen helburua herrian egoera 
ekonomiko zaila bizi duten familiak 
laguntzea izan zen. Ikasmateriala jaso 
zuen bere egoitzan behar dutenen 
artean ondoren banatzeko.

Extremadura etxekoen jaia

2013-09-06. Herriko elkarteak 
ostiralean hasi zituen Guadalupeko 
Ama Birjinaren omenezko jaiak. Tute 
txapelketarekin hasi eta asteburuan, 
haurren jokoak, bazkari- afariak, 
musika eta dantza izan ziren nagusi.

Azkarate eta Benitezek 
diseinu grafikozko lanak 
Jalgin
2013-09-06. Jalgin irailean zehar 
ikusi ahal izan ziren koadroak aurkez-
tu zituzten Unai Azkarate eta Ion 
Benitezek, modu esanguratsu batean 
gainera. Kafe antzokiko paretetan 
euren artelanak eskegitzen aritu 
ostean, aurkezpen moduko kontzertu-
txo bat eskaini zuten poteoan zebilen 
jendearen aurrean.

Errugbiak badu lekua 
Lasarte-Orian
2013-09-08 . Beltzak Ostadar 
errugbi taldeko lagunak lanean hasi 
ziren. Manu Pelaez taldeko arduradu-
nak azaldu zigunez, aurreko urtean 
legez, kadete eta infantil federatuen 
partidak ikusi ahalko dira Michelingo 
kirol gunean. Eta beste mailetako par-
tidaz gozatzeko aukera ere izango 
zela azpimarratu “Zarautz Errugbi tal-
deko II. Mailako partidaren bat ere 
jokatuko da. Lasarte-Oriako hainbat 
gazte igo dira taldera eta etxean jolas-
tea ere nahi dugu”.

Illarramendi eta Civicos 
atletak bikain
2013-09-08. Sorabillako Mendi 
krosean lehiatu zen Andoni Illarra-
mendi. Andoaingo Sorabilla auzoko 
eta Belkoaingo gurutzerako joan-eto-
rria, 8,5 km, egin zuen 37:54 denbo-
ran eta  Hassan Ait Chaou Aitali 
billabonatarrak bakarrik gainditu 
zuen, 34:59. Illarramendi ez zen 
proba honetan parte hartu zuen herri-

tar bakarra izan, Iraitz Arruabarrenak 
laugarren postuan amaitu zuen, 39:31. 
Bestalde, Nieves Civicosek emaku-
meen mailako bigarren iritsi zen, 
18:34 denborarekin, Jolastokieta kros-
seko helmugara.  Naiara Casi iraba-
zleak minutu bat baino gehiagoko 
errenta izan zuen, 17:28.

Manttangorri Zelaialde 
kaletik
2013-09-10. Udalak jakitera eman 
zuenez, Manttangorri autobus zerbit-
zua Oriako Zelaialde kaletik pasako 
zen.“Zelaialdeko auzotarrak behin eta 
berriro egin duten eskaerari erantzu-
nez, hiri-busa hemendik aurrera 
Oriako atzeko aldetik pasatzen den 
kale honetatik ere igaroko da“. Azaldu 
zutenez autobusak ordutegia bete 
behar du eta ibilbidearen aldaketak 
atzerapenak ekarriko lituzkeenez siste-
ma berri bat ezarri da. Sakagailu bati 
esker autobus gidariari abisua pasat-
zen dio eta horrela beharrezkoa 
denean bakarrik egiten du ibilbide 
berria.

Euskotren eta Jaurlaritzari 
soinua murrizteko eskaera
2013-09-10 .  Udalbatzarrean  
aurrekontuen dosierra onartu eta 
Eusko Jaurlaritzari, zein Euskotren-i 
trenak sortzen duen soinua murrizteko 
neurriak har ditzan eskaera egitea 
adostu zuten alderdiek.

Irakurle-txokoa aurkeztu 
zen
2013-09-11. Euskal Literatura sus-
tatu eta euskararen beste arnasgune 
bezala sortu da irakurle-txokoa 
herrian. Hilabetean behin bildu eta 
liburu bati buruz solasean egiteko 
aukera izango zela aurreratzen zuten 
urritik aurrera, Villa Mirentxun.

Gertutasuna eta eskaintza 
ona eskualdeko 
euskaltegietan
2013-09-12. Buruntzaldeako uda-
letako Euskara zinegotzi eta euskalte-
gietako arduradunek agerraldia egin 
zuten Andoainen eskualdeko euskalte-
gien matrikulazio kanpaina aurkezte-
ko.  Ber tan euskara ikas tearen 
garrantzia azpimarratu nahi izan zuten 
etxetik gertu eta eskaintza ona duten 
euskaltegietan. Honetarako udalek 
diru laguntzak dituztela ere azaldu 
zuten.

PSE-EE alkatearen irudiaren 
erabilerarekin haserre
2013-09-12. PSE-EEk GARA aldi-
zkariak bere iragarkietan Pablo Barrio 
alkatearen irudia erabiltzea salatu 
zuen. PSE-EEko bozeramaileak kargu 
publiko batek bere irudia enpresa pri-
batu baten onurarako erabiltzea salatu 
zuen. Sozialisten aburuz, aldizkariak 
pertsonaia ezagun baten irudia erabili 
du herritarrek hau eros dezaten, 
“herritar anonimoa izango balitz ez 

litzake iragarkian egongo“. Zaballosek 
argi utzi zuen Pablo Barriok bere bizit-
za pribatuan nahi duen komunikabi-
dea aukeratu dezakeela, “baina alkate 
bezala bere irudia zaindu behar du. 
Eguneko 24 orduetan kargu publikoa 
gara. Lasarte-Oriako herritarren intere-
sak defendatu beharko lituzke, ez 
ezker abertzaletik gertu dagoen enpre-
sa pribatu batenak“.

Laino beltzek ezin izan 
zuten Parapetasonik jaialdia 
gelditu
2013-09-14. Beltzez jantzi zen 
larunbatean Parapetoa, hirugarren 
urtez jarraian. Baina ez ziren metal eta 
rock zaleak izan kamiseta beltzak soi-
nean herria bisitatu zuten bakarrak 
izan. Zeru aldetik laino beltzak ere 
inguratu ziren Lasarte-Oriara, eta 
zaparrada mardulak bota bazituen 
ere, herrian dagoen musika goseak 
jaialdia ospatzea ahalbidetu zuen. 
Jaialdia hasi zen Pinotxet urnietarre-
kin. Hauen ostean iritsi zen herriko 
lehen talde gaztea, Gabezia hain 
zuzen. Ilunabarra gertu zela iritsi zen 
Biersbreaken donostiarren txanda. 
Legalize Murder iruindarren kontzer-
tuarekin hasi ziren laino beltzak festi-
bala zertxobait narrasten eta Parapeto 
barruko lokalean egin zituzten hortik 
aurrerako kontzertu guztiak. Izu Nauk 

zumaiarrek, TrashGression zarauzta-
rrek, Behatxe Roja hernaniarrek eta 
Hilotz lasartearrek infernu txiki bilaka-
tu zuten Parapetoko zuloa. Aipagarria 
izan zen Hilotzen kontzertua, Hil ala 
Bizi euren azken lanari errepasoa egin 
zioten.

Martin hirugarren distantzia 
luzeko itsas zeharkaldietan 
2013-09-14. Udan zehar Burun-
tzaldea IKT-ko master ugari ibili da 

Gipuzkoako Distantzia Luzeko Liga 
osatzen duten itsas zeharkaldietan 
parte hartzen. Horien artean, Juan 
Vicente Martin-ek lortu zuen emaitza-
rik hoberena Master+ mailan iazko 
postua errepikatuz, hirugarren postua. 
Senior mailan berriz, Xabier Elizegi 
seigarren izan zen. Getaria Zarautz 
itsas zeharkaldian izan ziren igerilari 
gehien parte hartzen. 

PSE-EEk enpresa berrientzat 
lokalak uztea proposatzen 
zuen

2013-09-16. Lasarte-Oriako PSE-
EEk, Jesus Zaballosek euskaltegi zaha-
rraren egoitzan enpresak martxan jarri 
nahi dituzten herritarrentzat doan 
eskaintzeko proposamena egin zuen.
Taldearearen ustez herrian dagoen 
langabezia maila oso altua da eta uda-
lak zerbait egin beharko luke honen 
aurrean. “Langabetu askok euren 
enpresak sortzea ekiten diote lan 
merkatua nola dagoen ikusita eta  hain 
zuzen erabaki hau hartzen duten 
herritarrak laguntzea da gure proposa-
mena”.

Mugikortasun Asteko jolasek 
plaza hartu zuten
2013-09-18. Mugikortasun Astea 

ospatzeko hainbat ekintza antolatu 
zituen udalak. Manttangorriren zer-
bi-tzua doan izan zen herritarrek 
autobus zerbitzua ezagutu eta erabi-
lera susta-tzeko. Okendo jolas leku 
bihurtu zen.Taldeetan banatuta herri 
kirolak egin zituzten sokatira, loko-
txak, txingak, gizon proba eta sega 
besteak beste. Horretaz gain, ONCE-
koen esku haurrek begiak itxita bas-
toiarekin ibilbide bat egin ahal izan 
zuten eta baloi jokoan ere aritu 
ziren. 

Iraila

Anitzen Sarea aurkeztu zuen 
Udalak
2013-09-20. Lasarte-Oriako Uda-
lak Aztikerren laguntzaz “Anitzen 
sarea“ jarri zuen martxan. Alkateak 
azaldu moduan, “Lasarte-Oriak gaur 
egun duen ezaugarri nagusia anizta-
suna da“ horregatik ezaugarri hau 
zabaldu eta esperientzia elkartrukea 
sustatzeko helburuarekin, Worldkafe 
ekimena eta Aniztasunaren Astea aur-
keztu zituzten. Ekimenetan herritarrak 
parte hartzera deitu nahi izan zituzten.

Udaletxe berria ofizialki 
inauguratu zen
2013-09-20. Antonio Mercero pla-
zako ertz batean dauka sarrera nagu-
sia Udaletxe berriak. Hantxe bildu 
ziren hainbat herritar egoitza berriaren 
aurkezpenerako Udalak prestatu 
zituen ekintzak ikusi eta batez ere ent-
zuteko. Izan ere, musika talde askok 
jo zuten atariko eskenatokian eta 
Pablo Barrio alkatea izan zeremonia 
gidatu zuena. Hainbat elkartetako 
kidek euren esaldia Emozioaren Hor-
mara gehitu zuten.

Begiristain anaiak bigarren 
larruzko paleta txapelketan
2013-09-22. Jon eta Mikel Begiris-
tain anaiak Usurbilgo pala taldean ari 
dira jokatzen. Lasarteoritarrak, Donos-
tiako Gaska trinketan jokatu zen 
larruzko paleta txapelketako finalera 
iritsi zen eta bigarren postuarekin kon-
formatu behar izan zuten.

Hirigintzan batzordean 
herritarrentzat lekua
2013-09-23. Udaletxeko udalba-
tzar aretoan Hirigintza sailak lehenen-
go  b i le ra  de i tu  zuen Aholku 
Kontseilua sortzeko asmotan. Honetan 
herriko elkarteetako kideak edota 
herritar bakanek hartu ahal izan zuten 
parte gehienez ere 35 laguneko taldea 
osatzeko. Modu honetara hirigintzari 
dagozkion erabakietan herritarren iri-
tzia presente egotea bermatu nahi izan 
zen.

Raul Gomez garaile Baxurde 
Krossean
2013-09-22. Herriko atletak laster-

ketaz lasterketa ibili ziren. Usurbilgo 
Baxurde krosean Raul Gomez Marga-
llok garaipena lortu zuen eta Nieves 
Civicos hirugarren izan zen Faro de la 
Plata-ko igoeran.

Maskotaren lehenengo 
eguna
2013-09-28. Lasarte-Oriako mas-
kotek bere egunaz gozatzeko aukera 
izan zuten Atsobakar auzoko parkean 
lehenengo aldiz.  Galgoleku elkarteko 
kideekin paseoa egin zuten Okendo 
plazan hasi eta Kale Nagusia, Geltoki 
kalea, Iñigo de Loyola kalea, Pablo 
Mutiozabal, Hipodromo etorbidetik 
Atsobakarrera iristeko. Atsobakarren 
lehiaketa eta txakurren entrenamendu 
erakustaldia egin zen bertaratutakoen 
gozamenerako. Txakurren gorotzak 
biltzearen garrantziaz jabeak sentsibi-
lizatzeko asmoz informazioa eman eta 
poltsak banatu ziren parte hartzaile 
guztien artean.

Udazken festan sardina jana

2013-09-27. Zabaleta Auzolan 
elkarteak urtero legez Udazken Festa 
prestatu zuen urtaro berriari ongi eto-
rria jai giroan emateko. Auzoko Anto-
nio Blas plazan Sardina afari herrikoia 
egin zuten. 

Alokairu soziala egongo da 
Zabaleta-Berrin
2013-09-27. Ez ohiko Udalbatza-
rrean Sozioekonomia dinamizazio 
batzorde informatiboaren sorrera eta 
Zabaleta-Berrin 94 etxebizitza eraiki-
tzea erabaki zen. Hauetatik 18 Udala-
ren esku izango dira eta hauetan 
alokairu soziala jarriko dutela aurrera-
tu zuten udal ordezkariek. Batzarrean 
jakin arazi zutenez, hauek eraikitzeko 
lanek bi urte iraungo dute.

DYA Eskualdeko egoitza 
berriaren irekiera
2013-09-27. DYAk Oriako eskual-
dean bere egoitza sozial berria inau-
g u r a t u k o  z u e n  U s u r b i l e n . 
Ordezkaritza berri honek eskualdeko 
beharrak asetuko dituela azaldu zuten 
arduradunek. Egoitza Usurbilgo Uda-
letxeak emandako lokal berri batean 
dago kokatuta eta bertan sendaketa 
gela bat dago, baita zaintzako bolun-
tarioentzako eremua eta erabilera ani-
tzeko gela bat ere. Azken gela hau 
hitzaldiak emateko eta osasun, pre-
bentzio eta ongizate ekintzak zein 
ikastaroak egiteko erabiliko dela azal-

du zuten DYAko ordezkariek aurkez-
pen egunean.

Axier Arteaga Oñatin garaile
2013-09-28. Axier Arteaga herriko 
pilotari gazteak Oñatiko Mikel Deuna-
ren txapelketako kadete mailako biko-
tekako f inala jokatu zuen eta 
Lasarte-Oriako gazteak txapela ekarri 
zuen etxera. Axier Arteagak Sarasa 
nafarrarekin egin zuen bikote txape-
lketa honetan eta finalean bizkaitar 
bikotea izan zuten aurrez aurre. 
Honela, Arteagak eta Sarasak 22 eta 
11 irabazi eta txapelketa eskuratu 
zuten.

Pertsona nagusientzat kirol 
parkea
2013-09-30. Udal Kirol Zerbit-
zuak jakitera ematen zuen, astearte-
ro goizeko 10:30ean Kontzeju txiki 
plazako kirol parkera egun eta ordu-
tegi horretan hurbiltzen diren pertso-
nei parkean dauden kirol makina 
ezberdinetan ariketa fisikoak modu 
egokian egin ditzaten aholkuak, 
orientazioak eta laguntza eskainiko 
zizkiela. Zerbitzu hau doakoa da eta 
kurtsoan zehar eskainiko da ekaina-
ren 17a bitartean.Pertsona nagu-
s i e n t z a t  k i r o l  p a r k e a k  d u e n 
garrantzia azpimarratu zuten udale-
tik eta herriko adinduak osasun-tsu 
mantentzeko beste tresna bat dela 
azaldu zuten. Orain arte parkeak 
erabilera handia izan duela azaldu 
zuten baina erabilera hau guztiz 
egokia izan dadin orientazio zerbit-
zua onuragarria izango zela azaldu 
zuten herriko kirol arduradunek.

Herrira-ren aldeko 
manifestazioa
2013-09-31. Herrira elkarteko 
Hernani, Bilbo, Gasteiz eta Iruñeako 
egoitzen itxierak eta hauetan gertatu 
ziren atxiloketak gaitzesteko mani-
festazioa izan zen Lasarte-Orian. 
Manifestazioa baino lehen batzarr 
izan zen Okendo plazan eta honetan 
Herrirako lagunek egun horretako 
egoera gogorra zela adierazi eta Eus-
kal gobernuaren jarrera ere salatu 
zuten. “Pagoak adarrak moztean 
zabaltzen dira. Gu ere adarrak moz-
tean zabalduko gara“ azpimarratu 
zuten . Ondoren, “Denok gara Herri-
ra! Utzi EuskalHerria bakean!“ lelo-
pean manifestazioa egin zen herriko 
kaleetatik barrena. Amaieran, Herri-
raren izenean, eskerrak eman zizkie-
t en  ek i t a ld i r a  hu rb i ldu  z i r en 
herritarrei.
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2013-09-14. Kalterik ez zion 
egin Okendotik Isla Plazarako 
lekualdaketak Erdi Aroko azokari.  
Saltzaileek aipatutakoaren arabera, 
aurreko urtean baino gutxixeago 
saldu zen arren, gustura izan ziren 
herritarrek azokari egindako harre-
rarekin. Malabareak, hankaluzeak, 
gaita-joleak, ekilibristak, bufoiak, 

txotxongiloak... denetik egon zen 
azokaren baitan, festa handia 
bihurtzeko.

Bizilagun, dendari eta taberna-
rien eskaera izan zen halako festak 
gainontzeko auzoetara ere erama-
tearena eta kasu honetan, begi 
onez ikusi zuten udalak eta kultura 
sailak.

Erdi Aroko Azoka

2013-09-26 .Tximis tarreta 
gunearen izena herritarren parte-
hartze bidez aukeratu zen, ostean 
udalak bertako bizilagunak, jubila-
tuen etxeko ordezkariak, Gaztele-
kuan ibiltzen diren gazteak, 
Sasoeta-Zumaburuko ikasleak, 
Sasoeta-Zumaburuko gurasoek 
elkarteko guraso eta haurrak, 
Andrejoakinako Haur Eskolako 
haurrak, Jalgune elkarteko kideak 
eta ingurumenaren arloan ibiltzen 

diren elkarte ezberdinak batuz pla-
zaren diseinua zein izan behar den 
landu zuten hainbat hilabetetan. 
Irailaren 26an talde honen azken 
bilera egin zen eta dagoeneko era-
bakita utzi zuten nolakoa nahi 
duten izatea Tximistarreta. Lanak 
gauzatzeko 208.000 euroko aurre-
kontua du udalak eta herritarren 
diseinua kopuru honekin gauzat-
zea posible ikusten dela esan zuten 
udal ordezkariek.

Tximistarreta plazaren etorkizuna 
erabaki zuten herritarrek
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TXINTXARRI-ren XX. 
urtebetetzea

2013-10-01 .  Duela 20 urte, 
1993ko urriaren 1ean kaleratu zen 
lehenengo TXINTXARRI aldizkaria.  
Ordutik 1.141 ale dira egindakoak. 

Elemelekako gazteak 
kazetari
2013-10-03. Elemeleka tailerreko 
gazteek astean behin, bi ikasleek, gaz-
teen gustoko edo Lasarte-Orian gerta-
tutako gauza interesgarriez albiste bat 
idazten hasi ziren. Honekin Gaztea 
atala zabaldu zen Txintxarri.info-n. 

Erbesteratutako haurren 
memoria
2013-10-03. Udalak eta Islada 
Ezkutatuak Lasarte-Oriako oroimen 
historikoaren aldeko taldeak elkarla-
nean aurkeztu zuten 1937. urtean 
Gerra Zibilaren eraginez erbesteratuak 
izan ziren haur lasarteoriatarren 
memoria berreskuratzeko lana. 

Herriko haurren memoria kolekti-
boa lantzen ari zirela ”harribitxi” bate-
kin topo egin zuten. Horietako bat 
Angel Belza gaztetxoa zen. SESBera 
(Errusia) ebakuatu zuten hamar urte 
besterik ez zituela. Bertara joan eta 
hamar urte pasatxora jaso zuen bere 
amaren lehen gutuna. 

"Poza'' antzezlana Topa 
Eszenikaren baitan herrian
2013-10-05. Kukuka antzerki eta 
dantza eskolarekin elkarlanean. Usur-
bilen Antzerki Ekintza taldeak antola-
tutako 5. Topa Eszenika gure herrian 
izan zen lehenengoz. Egitarau honen 
baitan iritsi zen “Poza“ antzezlana 
Manuel Lekuonara. 

Angel Belza, gerrako haur 
baten oroitzapenak
2013-10-08. Angel Belza herrita-
rrak “Angel Belza. Memorias de un 
niño en Rusia, 1937-1957” liburua 
aurkeztu zuen Lasarte-Oriako Udale-
txean. Berarekin batera Pablo Barrio 
alkatea, Valentin Carrera EbboksBier-
zo argitaletxeko kidea eta Mikel Ame-
nabar Islada Ezkutatuko kideak izan 
ziren. Belzak erbestean bizitakoak 
jaso nahi izan ditu liburu honetan 
azaldu zuen bezala.

Kexak eta iradokizunak, 
Facebooken
2013-10-09. Lasarte-Oriako Uda-
lak herritarren kexak eta iradokizunak 
jasotzeko bide berri bat jarri zuen 
martxan, Facebooken. Horrela, Uda-
lak sare sozialean duen orrialdean, 
Lasarte-Oria Sarean, harremanetarako 
tartea ireki zuen, goiko eta eskuineko 
aldean.

Aukera berriarekin, herritarrek hiru 
bide dituzte Udalari bere mezuak 
helarazteko: Facebookeko orrialdea, 
parte hartzeko buzoiak eta iradokizu-
nak@lasarte-oria.org helbide elektro-
nikoa.

Roke Etxezarreta Errioxako 
txapelketako finalean

2013-10-10. Lasarte-Oriako Roke 
Etxezarreta pilotari gaztea binakako 
Errioxako txapelketan parte hartu 
zuen. Benjamin mailan lehiatu zen 
Murillo nafarrarekin batera eta Adarra-
ga pilotalekuan jokatu zuten finala 
galdu zuen gazteak. Txapelketa hone-
tara iazko denboraldian Euskal Herria 
eta Errioxan puntu gehien lortutako 
pilotariak gonbidatzen dituzte. 

Atsobakar eta Sasoetan 
konpostaje guneak izango 
dira
2013-10-10. 20 familia hasi ziren 
proba modura. Esperientzia positiboa 
izanez gero, herriko beste auzoetan 
jarriko dira guneak. Lasarte-Oriako 
Udalak etxeko hiri-hondakinen sorrera 
gutxitzeko asmoz, konpostaje guneak 
jarri ditu herrian. Oraingoz, proba 
moduan bi gune berezi prestatu ditu 
Sasoeta eta Atsobakar auzoetan. 
Hauek azaroan martxan jarri ziren.

Oriberen erakusketa Basque 
Culinary Center-ean
2013-10-11. Miguel Angel Oribe 
eskultureak lan berria du, “Nebulo-
sak“, eta Basque Culinary Center-ean 
izan zen ikusgai.  “Nebulosak“ 
ardoaren munduan oinarritutako pin-
tura eta eskultura multzoa da, eta ardo 
baten sorkuntza prozesuaren zati bat-
zuk irudikatzen ditu. Teknika artistiko 
desberdinak eta estatu guztiko 16 jato-
rri-izendapen ardo erabiliz, “urte eta 
erdiko ikerlana“ izan da Oriberena. 
“Koadroak eta marrazkiak 24 mahats 
barietaterekin eginak daude”.

Jose Luis Juarez, kroseko 
omendua
2013-10-11. Lasarte-Oria Bai! 
krosa aurkeztu zuen Osatadar SKT-k, 
Okendo plazan. XVIII. edizio honetan, 
berriki zendu zen Jose Luis Juarez PSE-
EEko idazkari ohia omenduko zutela 
jakitera eman zuten, eta haren 
semeak, Gorkak, eramango zuela soi-
nean 1 dortsala. 

Txema Valles-i omenaldia 30 
urtetako lanari aitortza
2013-10-11. Txema Valles DIARIO 
VASCO-ko kazetariari omenaldia 
egingo zioten herriko kultur eta kirol 
elkarteek, “herrian antolatzen dutena-
ren bozgorailu” izana eskertzeko. 
Eurek antolatutako ekimenak “profe-
sionaltasunez, errespetuz eta maita-
sunez” jorratu izana goraipatzea zuen 
helburu.

Udazken festari agur

2013-10-11 . Festa sardin-jan 
gozoarekin hasi zen eta azken bi osti-
raletan hitzaldi interesgarriak izan 
ziren auzoko lokalean. Urriaren 4ean, 
hemengo eta kanpotik datozen txori 
eta hegaztiak izan ziren Antonio Elei-
zegiren hitzaldiko gaia. Ostiral hone-

tan, berriz, Aizea Morales-Kastresanak 
minbizia, sistema inmunea, elikadura-
ren garrantziaz eta batez ere, inmuno-
terapiari buruz mintzatu zen.

Andaluziar erara

2013-10-13. Semblante Andaluz 
elkarteak aste kulturala egin zuen aste-
buruan Atsobakar auzoan. Golf plaza 
kolore eta musika eskenatoki bihurtu 
zen, adin guztietako jendeak ekintza 
ugari izan zituen gozagarri eta egural-
diak errespetatu zuenez, egun politak 
igaro zituzten. Izan ere, antolatzaileen 
helburu nagusia andaluziar kultura 
herriari zabaldu eta hura ezagutzeko 
aukera ematea izan da, kolore guztie-
tako jendea festara hurbil zedin.

Porrot mingarria 
Ostadarreko neskentzat
2013-10-13. Michelinen jokatu-
tako partida 0-3 galdu zuten Antigua 
Luberriren aurka. Ostadar SKT-ko fut-
bol taldeak martxan dira. Ostadar SKT-
ko emakumeen futbol  ta ldeak 
denboraldia irailaren 28an hasi zuen 
etxean. Lehen partida horretan Hon-
darribi taldearen aurka jokatu zen eta  
garaipena, 1-0, lortu zuen taldeak.
Etxekoen babesa izan zuen ere Anti-
gua Luberirren aurka jokatzean. Emait-
zak ordea ez zuen lagundu, 0-3 

egurtu baitzituzten. Batez ere bigarren 
zatian egindako lan kaskarren ondo-
rioz galdu zuten. 

Irakurzaletasunaren 
topagunea
2013-10-15. Villa Mirentxun buru-
tu zen herrian sortu berri den Irakurle 
Txokoaren lehenengo saioa. Uxue 
Alberdi idazle eta bertsolariaren gida-

ritzapean herritar andanek Miren Agur 
Meaberen ”Kristalezko begi bat” ele-
berriaren inguruko solasaldia egin 
zuten. Idazlea izan zuten gonbidatu 
eta berarekin liburuan kontatzen 
denaren inguruko euren inpresioak 
plazaratu ahal izan zituzten ondoren.

Xirimiriri elkartasuna

2013-10-17. Xirimiri elkarteko 
kideek agerraldia egin zuten Okendo 
plazan Madrilen burutzen ari zen 
herriko tabernen aurkako 35/02 suma-
rioko epaiketa salatzeko. Aner Lozano 
Sorgin jaien ordezkariak eta Pili Kas-
tresanak Zabaleta Auzolan elkartearen 
izenean egin zuten elkartasun adieraz-
pena. Herriko 16 eragilek babestu 
nahi izan zuten ekimena.

Alaves nagusi Michelinen

2013-10-19. Mendizorrotzako tal-
deak bisita egin zion eguerdian Osta-
dar r i  kade teen  Euska l  L igako 
zazpigarren jardunaldian. Arabarrak 
nagusitu ziren 1-3ko emaitzaz. Gogor 
lan egin behar izan zuten ordea etxe-
ko Ostadar taldea gainditzeko.

Herriko bost presoren 
etorkizuna airean
2013-10-21. Estrasburgoko Giza 

Eskubideen Auzitegiak Ines del Rio 
presoa kalean beharko lukeela ebatzi 
zuen. ”Parot Doktrina” Europako Giza 
Eskubideen Ituneko 5. eta 7. artikulue-
kin talka egiten duela esan zuten epai-
leek. Doktrina ezarrita duten presoek 
bataz beste 25 urte daramatzate espe-
txean eta bost lasartoriatar ziren 
egoera horretan, Niko Francisco, Xanti 
Arrozpide, Mitxel Turrientes, Ina Oro-
tegi eta Txurdi Rezabal.

Urria

Elkarbizitza plana utzi zuen 

PSE-EEk
2013-10-21. Lasarte-Oriako PSE-
EEk jakitera eman zuen Udalak mar-
txan duen Elkarbizitzarako plana 
uzten zuela. Plan hau Bilduren irudi 
garbiketa bat dela salatu zuen alderdi 
sozialistak. PSE-EEko bozeramaileak 
Jesus Zaballosek gaur goizean eskaini-
tako prentsaurrekoan azaldu zuenez, 
“elkarbizitza planean alderdi guztiak 
eta teknikoak ari ginen lanean”. 

Bilduk jarrera partziala izatea sala-
tu zuen. Esate baterako, PSE-EEk 
herrian dauden euskal presoen karte-
lak kentzeko edo Froilan Elesperen 
bulegoa zenaren leihoan zegoen pre-
soen aldeko kartela lekuz aldatzea 
eskatu zuen eta Zaballosek azaldu 
zuenez, oraindik ez zen erabakirik 
hartu. Bestalde, alderdi guztiek ados-
tutako Memoriaren eguna ez errespe-
tatzea ere aipatu zuen. 

Beltzak Ostadar Gure 
Etxearen porrota
2013-10-20. Beltzak Ostadar tal-
deek zorte desberdina izan zuten joka-
tutako partidetan. Kadeteek Euskal 
Ligako lehen partida jokatu eta Bera-
Beraren aurka 3-25 galdu zuen; eskolar-
teko infantil taldeak eta infantil 
federatuak Hernani izan zuten arerio. 
Eskolartekoek garaipena eskuratu zuten.

Civicos eta Endika Gartzia 
bikain

2013-10-17. Donostian izan ziren 
5,5 km eta 15 km probatan hainbat 
herritar izan ziren. 5,5 km. lasterketan 
Nieves Civicos herritara izan zen 
garaile. 15 km. proban, berriz, Raul 
Gomez herritarren artean azkarrena 
izan zen 20. postuan helmugara iris-
tean. Ederki ibili ziren ere Andoni Illa-
rramendi 27. postuan, Jose Luis 
Delgado 28. postuan eta Raul Tejado 
30. postuan. Bestalde, Endika Gartzia 
Gorbeia suzien mendi lasterketan izan 
zen. Endikak 6. postuan amaitu zuen 
eta sasoi onean dagoela erakutsi. 
Honetaz gain, Endika Gartzia Kirol 
Probak-ek antolatzen duen Mendiko 
II. Ligako irabazlea izan zen.

Irakaskuntza greba Lasarte-
Orian
2013-10-24 . LOMCE legearen 
aurka protesta egiteko lanuztea deitu 
zuten Estatu, zein Euskal Autonomia 
Erkidegoko eragileek. Hainbat mobili-
zazio egin ziren lege honen aurka 
agertzeko eta Lasarte-Usurbil Institu-
tuko gazteak Donostian egin zen 
manifestazioan egon ziren.

Udalean bost langileren 
kontratazioa
2013-10-24. “Enplegua indartze-
ko” Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
programaren barruan udalerri bakoi-
tzak bere biztanleriaren eta langa-
bezia tasaren araberako pertsona 
kopuru jakin bat kontratatzeko aukera 
izan zuen. Hau dela eta, Lasarte-

Oriako udalak egun osoko eta bost 
hilabeterako bost kontratazio egin 
zituen Lanbideren bitartez.

Udal gobernuarentzat 
albiste txarra da PSE 
Bizikidetza Planetik at 
geratzea

2013-10-24. Udalak azpimarratu 
nahi izan zuen orain arte Udaletxean 
egindako sukaldeko lan guztia Uda-
lean ordezkaturik dauden talde guztie-
kin elkarbanatua eta adostua izan zela 
denbora oro. PSE-EEri erantzuna ema-
teko oharra zabaldu zuen udalak 
honen berri emateko.

Xuban Errazkin bigarren 
izan zen Medina de 
Pomarren
2013-10-20. BuruntzAzpi txirrin-
dularitza eskolako gazteak Burgosen 
izan ziren lehian. Bertan Burgoseko 
Diputazioa saria osatzen zuten ziklo-
kros probatan, Medina de Pomar eta 
Villarcayon, parte hartu zuten. Bi 
proba hauetan Xuban Errazkin eta 
Mikel Martinez jubenilak eta Iñigo 
Altuna kadetea izan ziren lehian.

Elkarlanean prestatutako 
ordenantza fiskalak
2013-10-24. 2014rako ordenantza 
fiskalen zirriborroa Ogasun batzor-
deak aurkeztu zizkien gainontzeko 
alderdiei. Zirriborro honetan jasotako 
puntu nagusiak aurkezteko agerraldia 
egin zuen Estitxu Alkortak. Honen esa-
netan berrikuntza nagusia arlo desber-
d i n e t a k o  u d a l  o r d e z k a r i e k i n 
zirriborroa egiteko egindako elkarlana 
izan zen. Hirugarren urtez KPIa soilik 
igoko da udal tasa eta zergetan 
2014an.

Autobus zerbitzua aztergai

2013-10-25. Gipuzkoako Foru 
Aldundiak herritarrekin batera hobetu 
nahi izan zuen garraio zerbitzua eta 
horretarako, Gipuzkoako lau eremu-
tan parte-hartze prozesu bat jarri zuen 
martxan. 56 herrietan bilera irekiak 
antolatu ziren eta Lasarte-Orian bi. 
Bata Villa Mirentxun egin zen eta 
bigarrena bereziki gazteekin Gaztele-
kuan.

Sutea Zumaburu kaleko 
etxebizitza batean
2013-10-25. Goizeko 9:30ak 

aldera piztu zen sua Zumaburu kaleko 
5. portalean. Lehenengo pisuko etxe-
bizitza bateko sukaldean piztu zen 
sua. Etxebizitza horretan mutil gazte 
bat bere amarekin bizi da eta goizean 
sukaldatzen hasi, deskuidatu eta zarta-
gineko sua etxe guztira zabaldu zen. 
Guztira 15 zauritu egon ziren, Osasun 
zerbitzuek kea arnasteagatik artatu 
behar izan zituzten kaltetu gehienak, 
baina krisi antsietateren bat ere izan 
zen. Laguntzera gerturatu den udal-
tzain bat, lau hilabeteko haurra eta 
honen ama Donostiako ospitalera era-
man zituzten badaezpada ere. 

Kolore urdin-beltzeko 
derbia
2013-10-26. Ostadarrek 5-1 iraba-
zi zion Texas Lasartearrari lehenengo 
erregional mailan. Ostadarrek erakutsi 
zuen Texasek baino talde hobea zuela 
erregionaletako 1. mailan. Dena den, 
futbol gutxiko partida izan zen, gol 
askokoa, baina eskasa jokoari dago-
kionez. Jende andana izan zen neur-
keta ikusten. 

PSE-EE lan egutegi 
ofizialaren alde
2013-10-30. Estatuko jai egun ofi-
zialak 2014ko lan egutegian errespe-
tatzeko eskaera egin zuen PSE-EEk. 
Donostiako epaitegiak ebatzi berri 
zuenez, Lasarte-Oriako udalak ez 
dauka eskumenik Estatuko jai egun 
ofizial hauek beste egun batzuetara 
mugitzeko ahalmenik hau da, urriaren 
12 a, urriak 25 eta abenduaren 6 a. 
Zaballosek dio, “justiziak arrazoia 
eman digu eta bete beharko da honek 
esandakoa”. Gogoratu nahi izan zuen 
talde sozialistak bere garaian salaketa 
jarri zuela alkatetzako dekretuz hartu-
tako erabakiaren aurrean.

Beltzak Ostadar Gure-
Etxearen garaipena 
Gernikan
2013-10-25.  Beltzak Ostadar tal-
deko kadete eta infantilek partidak 
izan zituzten. Beltzak Ostadar Gure-
Etxea kadeteek Gernika garaitu zuten 
12-40 emaitzarekin; infantil taldeek 
berriz, Atletico San Sebastianen aurka 
galdu zuten.

Blas de Lezon lanak

2013-10-31. Bizilagunen aspaldiko 
eskaera zen eta martxan jarri ziren 
hobekuntza lanak. 193.800 euroko 
aurrekontua du udalak hauek egiteko. 
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2013-10-19. Lasarte-Oria Eus-
kal Jai gose zen, eta larunbatean 
herrian izan zen giroa kontuan har-
tuta, asetuta geratuko zen bat 
baino gehiago. Aurreikuspen 
guztiak gainditu ziren, jendetza 
atera zen plazara baserritarrez jan-
tzita eta esate baterako, bazkari-
rako salgai jarri ziren 200 txartelak 
segituan agortu ziren. 

Eguraldiak ere lagundu zuen, 
lainotu xamar egon bazen ere, ez 
zuen euririk egin eta tenperatura 
ere atsegina izan zen. Ikusmin han-
dia piztu zuen Okerra harriak. 30 
urteren ostean plazara atera bait-
zen. Bertan zen Jose Ramon Artea-
ga, 80ko hamarkadan 10 minutuko 
tartean sei altxaldi ematera iritsi 
zen herritarra. Hainbat aholku 
eman zizkion saiakera egin aurre-
tik, berak erabiltzen zuen teknika 
zehazki esplikatu bazion ere, Osto-

lazak berea ikasita zekarren etxe-
tik. Bost minututan zazpi aldiz 
berdindu ostean, propinatxo gisa, 
Arteagak jasotzen zuen bezala 
altxatzen saiatu zen.

Euskal Jaia

2013-10-27 .Yeray Varela, 
Amaya Carretero eta Imanol Marti-
nez izan ziren maila desberdinetan 
garaile. Giro ezin hobean burutu 
zen lasterketa Lasarte-Oriako 
kaleetan barrena. 1037 partehar-
tzaile izan ziren irteera puntuan. 

Kolore arrosa izan zen nagusi 
eguerditik aurrera Geltoki Kalean 
eta inguruetan. Jendetza bildu zen 
euren etxeko atleta txikiei txalo eta 
animoak ematera. Parte-hartzai-
leen artean, denetariko korrikala-
r iak  ikus i  ahal  izan z i ren. 
Irabaztera itsu-itsuan ateratzen 

zirenak, amaitzea beste helbururik 
ez zutenak eta ibilbideaz gozatzea 
erabaki zutenak. Garrantzitsuena 
denek elkarrekin goiz pasa polita 
egin eta izerdi pixka bat botatzea 
izan zen.

Parte-hartze handia Lasarte-Oria 
Bai! Krosean



Domu Santu egunean 
hilerria lorez jantzita

2013-11-01. Azaroaren lehena iris-
tearekin batera herritar asko hurbiltzen 
dira Lasarte-Oriako hilerrira. Santa 
Barbara azpiko gune ederrean kokatu-
ta dago herriko hilerria eta domu 
santu egunez kolore berezi, bizi eta 
polita hartzen du.

Texasek 1-4 galdu zuen Eas 
08ren aurka
2013-11-02. Erregionalen I. mailan 
Texas Lasartearrak galdu egin zuen 
Michelinen. Lehen zati kaxkarrak 
bukaerako emaitza baldintzatu zuen. 
Ostadarren Infantil Txiki taldeak ere 
ezin izan zuen Real Sociedad handia-
ren indar erakustaldiaren aurrean 
ezertxo ere egin. Hala ere, partida 
lehen zatian erabaki bazen ere, biga-
rren zatian borrokan jarraitzeko ado-
rea izan zuten gaztetxoek.

Lan munduan 
normalizazioaren bila
2013-11-04. Gureak-eko Aitor 
Carrasco eta Amaia Carcamo Udalean 
ari dira lanean. Gureak enpresan 
lanean dauden gazteen gizarteratzea 
eta gazteen egoeraren normalizazioan 
pausoak emateko asmoz lanbide pro-
grama du martxan. Honen bitartez tai-
lerretan lan egiten duten gazteek, 
ingurunea aldatu eta jende berria eza-
gutu dezakete. Lasarte-Oriako Udalak 
programa honetaz baliatuz bi gazteri 
lan egiteko aukera eskaini zien. Aitor 
Carrasco Udal liburutegian eta Amaia 
Carcamo kontu-hartze sailean.

Alboka Abesbatza primeran 
Katalunian
2013-11-02. Alboka Abesbatzak 
harrera ezin hobea izan zuen Bartze-
lona aldean, zehazki, Sant Esteve de 
Sesrovires herrian. Bi herrietako abes-
batzek egindako elkartrukearen 
barruan kokatu zen bidaia. San Este-
ven eskaini zuten kontzertua eta 
Montserrat-eko monastegia ezagutu 
eta bertan bi kantu abesteko aukera 
izan zuen herriko abesbatzak. 

"4x4 operazioa" liburua 
aurkezpena
2013-11-06. Xabier Amuriza ber-
tsolari bizkaitarrak bere azken lana 
”4x4 operazioa” aurkeztu zuen Villa 
Mirentxun. ”Joan ziren” zikloan lauga-
rren liburukia da eta hirurogeiko 
hamarkadaren azken urteetako 
"konbultsioa" jaso nahi izan du. 

Elkar ezagutzeko topaketa

2013-11-06. Udalak Aztiker enpre-
sarekin kultura arteko ezagutza susta-
tzen ari da hainbat ekintzei esker. 
Hauetako bat izan zen kulturen arteko 
topaketa. Honetan jatorri desberdinak 
dituzten herritarrek haien esperientzia 
azaldu zuten. Araba, Bizkaia, Zarago-
za, Huelva, Sahara, Nikaragua edo 
Txina dira herrian bizi diren herritarre-

tako batzuen jatorria eta guztiek haien 
bizipenak azaltzeko aukera izan zuten 
kultura arteko topaketan. Solasaldi 
modura, zortzi herritarrek haien burua 
aurkeztu eta Lasarte-Orian bizitzearen 
arrazoia azaldu zuten.

Solaskide izateko deia

2013-11-06 .  Euskara ikas i , 
praktikatu eta hobetu nahi dutenek, 
edo hauei laguntzeko mintzalagun 
izan nahi duten euskaldun zaharrek 
ateak zabalik dituzte Solaskide progra-
man. Solaskideek kurtso hasierako afa-
ria egin zuten Arrieskalleta elkartean. 

"Euskara salbatuko dugu 
hemen eta orain, hala nahi 
badugu"
2013-11-07. Lorea Agirre kazetari 
eta antropologoak euskararen ingu-
ruko hainbat hausnarketa egiteko 
aukera eskaini zien Villa Mirentxun 
elkartu ziren herritarrei. Euskararentzat 
halako hitzaldiak arnasguneak direla 
azpimarratu zuen eta euskaldunok 
hausnarketarako tartea hartzeak duen 
garrantziaz mintzatu zen besteak 
beste. Izan ere hizkuntza gutxitu bate-
ko hiztun komunitateak aurrera egite-
ko beharrezkoa du hizkuntzarekiko 
kontzientzia, euskara bizitzako espa-
rru guztietara eramateko.

Egitarau berezia Emakumeen 
zentroan
2013-11-07. Azaroaren 25ean 
Emakumeenganako indarkeriaren 
aurkako nazioarteko eguna da. Honen 
aitzakian eta berriki berrantolatutako 
Emakumeen Zentroan gertatu diren 
aldaketen lehen pausoak erakusteko, 
hilabete osoan zehar hainbat ekintza 
egingo dira. Lehenengoa, “maitasun 
erromantikoaren inguruko tailerra”. 

Areto-futboleko 
txapelketaren hasiera
2013-11-01. Ostadar SKT-k antola-
tzen duen herriko areto-futbol txape-
lketako lehen partidak jokatuko ziren. 
Aurten hamabi talde dira lehia bizian. 
Berrikuntza gutxi izan diren arren, 
handiena antolatzaile aldaketa izan 
da.

Ordenantza fiskalak 
onartuta
2013-11-08. 2014 urteko orde-
nantza fiskalen proposamena onetsi 
zen ez ohiko Udalbatzarrean. Oroko-
rrean tasak KPIa igoko direla adostu 
zuten alderdiek. Gainera, hobariak 
izango dituzte egoera larrian dauden 
familiek. Adostasuneko ordenantzak 
ziruditen arren, Udalbatzarrean onar-
tutako emendakinak kontuan izanik, 
EAJk azkenean ez zuen aldeko bozka 
eman. Ordenantza fiskalei alderdi des-
berdinek egindako hogeita bi emenda-
kin aztertu ziren. Eztabaida handiaren 
ostean Bilduk aurkeztutako zazpi 
eskaera atera ziren aurrera, batzuk 
alkatearen kalitatezko bozka behar 
izan zuten.

Eneritz Busto atletarentzat 
aipamen berezia

2013-11-08. Gipuzkoako Atletis-
mo Federakuntzak 2012-2013 denbo-
raldiko atleta hoberenak saritu zituen 
Palacio de Aiete hotelean egin zen 
ekitaldian. Honetan Eneritz Busto 
LOKEko atletak aipamena jaso zuen. 
Izan ere, pista estaliko denboraldian 
proba konbinatuetako Euskadiko erre-
korra lortu zuen herriko gazteak.

Baratzetik plazara zuzen-
zuzenean
2013-11-09. Dozena bat postu 
jarri zituzten Lasarte-Oria bertako eta 
inguruko baserritarrek Okendon euren 
produktu ekologikoak herritarrei saltz-
eko. Kolore eta jaki festa izan zen, 
baina horretaz gain, nekazaritza eko-
logikoaren aldeko mezua zabaldu 
nahi izan zuten baserritarrek. Hurbil-
tzen zen ia herritar orok zer edo zer 
erosi zuen, kalitatezko produktua jarri 
baizituzten Okendon prezio eskuraga-
rrian.

Akordeoi sinfonia, 
hamargarrenez
2013-11-09. Zero Sette akordeoi 
orkestrak antolatuta, Iñaki Dieguez, 
Jokin Goenaga eta Arrigo Tomasi akor-
deoi-joleek kontzertua eskaini zuten 

Zero Setterekin batera X. Akordeoi 
Jaialdian. Itxura polita hartu zuen 
Manuel Lekuona kultur-etxeko areto 
nagusiak. Herritar ugari hurbildu zen 
akordeoi doinuez gozatzera eta goza-
tu ederra hartu zuten bi ordu 
pasatxoko emanaldian.

PP ez beste alderdi denak, 
biktima guztiak gogoan
2013-11-10. Biktima guztien ome-
nez, ekitaldi ireki eta xumea egin 

zuten Askatasuna parkean Bildu, PSE-
EE, EAJ eta LOHP-ko ordezkariek eta 
Marisa Zubiri adskribitu gabeko zine-
gotziak hainbat herritarrekin batera. Ez 
zen PPko ordezkaririk agertu omenal-
dira. Udaletik jakinarazitakoaren ara-
be ra ,  a lde rd i  guz t i en  a r t ean 
adostutako "minimoetan" oinarrituriko 
ekitaldia izan zen. Gotzon Huegunen 
eskulturaren oinetan lore-sorta utzi 
ostean, Pablo Barriok Gasteizko Lege-
biltzarrean alderdi guztiek adostutako 
testua irakurri zuen. 

Jon Merinok zilarrezko 
domina ricketen
2013-11-10. Urnietako "Oianume" 
sagardotegian "cricket" modalitateko 
Gipuzkoako Dardo Txapelketa burutu 
zen eta master mailan Jon Merino 
herritarrak zilarrezko domina eskuratu 
zuen. 2014ko irailean Las Vegasen 
ospatuko den Munduko Txapelketan 
parte hartuko du.

192 herritarrek egin 
zituzten Behobiatik 
Donostiarako 20 km-ak
2013-11-10. Erraz esaten da, ia 
200 lasarteoriatar ausartek egin zieten 
aurre eurite eta haizeteei Behobia-
Donostia lasterketan. 192 horietatik 
22 izan ziren emakumezkoak. Denbo-
rarik onena  Mari Carmen Olasok egin 

zuen, kronoa 1:34:27an geldituz. 
Gizonezkoetan berriz, onena Raul 
Gomez Margallo izan zen, 1:09:50eko 
denborarekin.

Begiristain anaiak pala 
motzeko txapeldun orde
2013-11-10. Pala motzeko txape-
lketa ederra egin zuten Begiristain 
anaiek eta II. mailako bigarren postua 
eskuratu zuten. Lehenengo fasean, 
bere multzoko lehen sailkatuak izan 

Azaroa

ziren eta finalaurrekoetan ez zuten 
hutsik egin. Finalean aldiz, ezin izan 
zuten Landaren aurka irabazi.

Errazkin garaile Arbulon

2013-11-10. Buruntzazpi txirrindu-
laritza eskolako gazteak ziklokros den-
boraldi paregabea egiten ari dira. 
Xuban Errazkin juniorra Arbuloko 
ziklokros txapelketan irabazle izan 
zen. Kadete mailan berriz, Iñigo Altu-
nak bosgarren amaitu zuen proba.

Udalaren lan egutegia auzian

2013-11-12. Ohiko udalbatzarrean 
gaien artean eztabaidatuenetakoa izan 
zen PSE-EEk aurkeztutako mozioaren 
harira sortutakoa. Honek Estatuko jai 
egun ofizialak 2014ko lan egutegian 
errespetatzeko eskaera egin zuen. 
Alkateak erantzun zuen epaitegiak 
erabakitakoa akatatuko dela aurrerant-
zean. Hala ere, udal langileek jai egun 
ofizialetan lan egin ahal izango dute 
arrazoituta dagoenean. Horrela izan-
da, alkateak esan zuen udalak epaiak 
esandakoa akatatuko zuela eta beha-
rrezkoak ziren justifikazioak helara-
ziko zituela.

Mitxel Turrientes eta Txurdi 
Rezabal herrian
2013-11-14. Gaueko 22:00etan 
atera ziren Mitxel Turrientes eta Txurdi 
Rezabal espetxetik. Biek 27 urte egin 
zituzten kartzelan. Herriko bi euskal 
preso geratu ziren libre Estrasburgoko 
epaiaren ondorioz. Mitxel Turrientes 
eta Txurdi Rezabalek 27 urte egin 
dituzte espetxean. Lehenengoak Herre-
ra de la Mantxan, Ciudad Realen egin 
ditu urte guztiak eta Txurdi Rezabal 
berriz, Lugoko Monteroxotik atera zen.

Kabareta Manuel Lekuonan
2013-11-15. Sexuen arteko biziki-
detzarako emakume zentroko antzerki 
taldeak  “El cabaret de Madame“ lana 
eskaini zuen. Antzerkia ikustera hur-
bildu zirenek barre algara ederrak egin 
zituzten. Hausnarketarako beta ema-
ten zuten mezuak tartekatu zituzten 
ere.

Zahartze aktiboa aztergai

2013-11-19. Beste urte batez, Osa-
sun jardunaldiak antolatu ziren  Lasar-
te-Orian. Honetan zahartze aktiboa 
izan zuen gaia hitzaldi sortak Manuel 
Lekuona kul tur-e txean.  Hauen 
barruan, Lasarte-Oriako Udala, Osaki-
detza eta Osasun publikoaren azpizu-
zendaritzaren arteko elkarlanarekin 
aurrera eraman zen “Zahartu “ progra-
ma aurkeztuko zuten.

Udal Gobernuak 5,9ko nota 
jaso zuen herritarrengandik
2013-11-20. Herritarrei galdeketa 
egin zitzaien bi urte hauetan udal 
gobernuak egindako lanaren balora-
zioa jakiteko. Inkestaren arabera udal 
gobernuak 5,9ko nota jaso zuen 
jarraian PSE-EE izanda baloratuena 
5,3 batekin. Alkateak burutzen duen 
lanari dagokionez, 6,3bat ematen 
diote herritarrek. Euskarari dagokionez 
herritarrek aldaketa bat nabaritu dute, 
hizkuntza udal zerbitzuetan presen-
teago dagoela uste dute 7,2ko emai-
tzarekin baloratuz. Bestalde  “udalak 
parte hartzea sustatzeko egiten duen 
ahalegina baloratzeko eskatu eta 
%80ak positibo edo oso positibotzat 
jo du “.

Udaletxeko barne 

funtzionamendua hobetzen

2013-11-21. Lasarte-Oriako udalak 
alde teknikoa nahiz gizatiarra landuko 
duen barne funtzionamenduaren 
berrantolaketa prozesua martxan jarri 
zuen. Honakoa Gingko eta OPE Con-
sultores Elhuyarrekin batera burutuko 
dela jakitera eman zuten agerraldi 
publikoan.

Literatur-sariak banatu 
zituzten kultur-etxean
2013-11-23. Haur eta Gazteen 
XXVI. literatur-lehiaketako eta Hel-
duen XXVII. edizioko sariak banatu 
ziren. Kontakizunak, errezitaldiak, 
argazkiak eta emozioak izan ziren 
nagusi hitzaldi aretoan. Sariketa amai-
tuta, lunch txiki bat egin zuten maila 
nagusiko saridunek udal ordezkariekin 
batera.

Intza Gipuzkoako 
txapelketako finalean
2013-11-23. Partida zaila, trabatua 
izan zen Kirol guneko pilotalekuan 
Intzako mutilek jokatu zutena. Ezker 
Hormako Gipuzkoako txapelketako 
finalerako txartela zegoen jokoan eta 
Intzako jubenilek majo sufrituta lortu 
zuten finalerako txartela. Azken emait-
za 22-16koa izan da.

Elkarretaratzea emakumeen 
indarkeriaren aurka
2013-11-25. Lasarte-Oriako Uda-
lak, emakumeenganako indarkeriaren 
aurkako nazioarteko eguna dela eta 
adierazpen instituzionala onartu zuen. 
Era berean, Okendo plazan egin zen 
elkarretaratzea herritarrekin batera 
hainbat udal ordezkari izan ziren.

Niko Francisco eta Ina 
Orotegi aske
2013-11-26. Ina Orotegi eta Niko 
Franciscoren kasuak aztertu zituen 
Auzitegi Nazionalak eta Herrera de la 
Mancha eta Zuerako espetxeetatik 
atera ziren 27 urteren buruan.

Atsobakar egoitzan unitate 
psikogeriatriko berria
2013-11-27. Erabiltzaileek zituzten 
beharretara egokitzeko egin da biga-
rren solairuan kokatu duten unitate 
berezitua. Udal ordezkariek egoitzako 
langileekin batera aurkeztu zuten.  
Zaintza psikiatrikorako guneak 15 
egoilerentzat dago prestatua.  Ez da 

unitate itxi bat, bertan dauden aitona-
amonek behar psikiatrikoak dituzte 
baina euren egoera egonkortzen 
denean egoitzako gainontzekoekin 
bueltatu daitezke baita familiarekin 
ateratzeko aukera dute medikuek hala 
baimentzen dutenean. 

"Bidez bide" zerbitzua 
martxan
2013-11-29. Udalak Behemendi 
elkartearekin elkarlanean Bidez Bide 
zerbitzua jarri zuen martxan. Baserrie-
tan bizi diren pertsona adindu eta 
mugikortasun arazoak dituztenei 
zuzendutako zerbitzua da. Lasarte-
Oriara jaistea ahalbideratu die. 
Garraio zerbitzua astelehenetik ostira-
lera goizeko 8:00etatik 14:00etara  
dago martxan eta Lasarte-Oriako 
erdialdera eramango ditu landa mun-
duan bizi diren herritarrak. Zerbitzua 
doakoa da eta pertsona hauen lagunt-
zaileek ere erabili dezakete.

Lotsik pe, ezberdinak, eta 
zer?
2013-11-30. Urtero bezala, dant-
za, musika eta koreografiak izan ziren  
protagonista Jalgunek egindako jaial-
dian. Desberdinak izateaz harro eta 
lotsak gaindituta, sekulako festa anto-
latu zuten Manuel Lekuonan lehenik 
eta Okendon ondoren. Guraso, senide 
eta lagunekin batera jaialdi handia 
egin zuen Jalgunek. Arratsalde freskoa 
umore onez, dantzan eta kantuan 
berotu zuten eta ez zen antzerki, kolo-
re, bideo eta kanturik falta izan.

"Sentitu, Pentsatu, Ekin!" 
liburu aurkezpen alaia
2013-11-30. Pirritx, Porrotx eta 
Marimotots pailazoek 25 urte egin 
dituzte haurrei irria sortzen. Hori dela 
eta, liburu berezi bat argitaratu dute 
Elkar-ekin,  “Sentitu, pentsatu, ekin“. 
Aurkezpena egin zuten Jalgi kafe-ant-
zokian. Nahiz eta haurrentzako sor-
presatxo bat dakarren, helduei 
zuzendutako liburua da pailazoek 
egindakoa.

Nikaraguar Jaialdia 

2013-11-30. Udalarekin elkarla-
nean herriko Nikaraguar komunitateak 
jaialdia antolatu zuen asteburuan. 
Jakien azoka egin zuten eta hainbat 
kontzertu Abenden. Aurreikusitako 
dantza erakustaldia bertan behera utzi 
behar izan zuten eguraldi txarra tarte-
ko.
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2013-11-13. Gipuzkoako Hon-
dakinen Kontsortzioa eta UTE 
GIPUZKOA CGR akordio batera 
iritsi ziren. Gipuzkoako Foru 
Aldundian egindako agerraldian  
aurkeztu zuten eta bertan behera 
utzi zuten Zubietako erraustegia 
eraikitzeko proiektua.

Akordioan, bi aldeen arteko 
kontratu harremana amaitzen zen 
eta ondoriorik gabe utzi zuten 
erraustegia eraikitzeko proiektua. 
Gipuzkoako Hondakinen Kontsor-
tzioak UTE GIPUZKOA CGR-ri 
ordainduko dio,  “% 3 eraiki gabe 
geratu den zatiaren lortu gabeko 
irabaziengatik, eta % 3 CGRGk 
proiektatutako planten ustiapena-
ren bost lehenengo urteengatik “. 

Ondorioz, Gipuzkoako Hondaki-
nen Kontsortzioak kalte-ordain 
modura, 8.190.000 euro ordain-
duko dizkie enpresei. 

Uztailean, GHK- ko Administra-
zio Kontseiluak Zubietako Errauste 
Plantaren lanen exekuzioa etetea 
erabakia zuen, “arazo tekniko-juri-
d i k o a k  “  z i r e l a  e t a .  UT E 
GIPUZKOA CGRko enpresek ez 
zuten begi onez ikusi Partzuer-
goaren erabakia eta bide judiziale-
ra jo zuten.Urrian, negoziaketak 
hasi zituzten eta akordioa aza-
roaren 13an egin zuten publiko. 

Erraustegia eraikitzeko kontratua 
eten zen

2013-11-22. Okendo Zinema 
taldeak bere 25+2 urteurrena ospa-
tu zuen. Alfonbra gorria jarri zuen 
Manuel Lekuonan eta herriko 
hainbat elkarteren parte hartzea 
izan zuen omenaldi xumean. Bisi-
tari berezi bat ere izan zuen Oken-
dok ,  Jo se  Lu i s  Rebord inos 
Donostiako Zinamaldiko zuzenda-
ria hain zuzen. Mozorro festa han-
dia ere egin zuten Zulon.

Glamourrez betetako urteurrena
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Benjamin eta alebinen 
errugbi topaketa Michelinen
2013-12-01 . Beltzak Ostadar 
errugbi taldeak antolatuta, 12 urte 
arteko gaztetxoek topaketa egin zuten 
Michelingo berdegunean. Iruñeako La 
Unica errugbi eskola, Gasteizko Gaz-
tedi eta Ordiziako hamarnaka neska-
mutikok kirol gogor eta polit honetan 
lehen urratsak emateko aukera izan 
zuten Baloi obalatuari lehen ostikada 
eta paseak, mota askotako ariketak, 
estrategiak... Denetik landu zuten. 
Giroa hotza izanagatik, senide eta 
lagun asko hurbildu zen etxeko txikie-
nak animatzera.

Punta-puntako pintxoak 
herrian
2013-12-01. Arrakasta handia izan 
zuen Lasarte-Oriako lehenengo pintxo 
lehiaketak. Arkupe, Avenida, Buenet-
xea, Galiza, Garakari, Ilargi, Insausti, 
Iñaki, Lasarte, Trumoi, Txampa eta 
Viña del Mar tabernak izan ziren 
Lasarte-Oriako I. Pintxo lehiaketan 
parte-hartu zutenak. Herritarrak taber-
naz taberna ibili ziren era guztietako 
pintxoak dastatuz. Gehiago edo 
gutxiago, taberna guztiek izan zuten 
jendetza eta herritar askok euren 
bozka eman zuten taberna irabazlea 
erabakitzeko. “Aterpea” Merkatarien 
elkarteak eta Udalak elkarlanean anto-
laturiko ekimena izan zen, herriko 
ostalaritza bultzatzeko asmoz.

Intzako jubenilak Ezker 
hormako txapeldunorde
2013-12-01. Intzako jubenil mai-
lako bikoteak Ezker  Hormako 
Gipuzkoako finala jokatu zuen Ziotza-
ren aurka. Lasarte-Oriako bikoteak 
ezin izan zuen Zizurkilgoa garaitu, 
14-22 galdu zuen.

Lapurretak herriko 
tabernetan

2013-12-02. Lasarte-Oriako taber-
na eta dendarien artean kezka zen 
nagusi gertatzen ari diren lapurretak 
direla eta. Abenduaren 2an, Santxo 
tabernan sartu ziren eta makinetako 
dirua eraman zuten lapurrek.

Tabernariek esandakoaren arabera 
ahalik eta neurri gehien ari dira har-
tzen halakoak ez gertatzeko baina 
hala ere, lapurtzea lortzen dutela 
diote.

Gauetan burututako lapurretaz 
gain, bestelakoak ere gertatu dira 
gurean. Aldaz Hortz klinikako langi-
leek ez dute berehala ahaztuko duela 
aste batzuk bizitakoa. Hortz klinikan 
lanean zeudela, gaueko bederatziak 
inguruan, gizon bat sartu zen aurpegia 
estalita eta eskutan pistola zuela. 

Ertzaintzak aipatu zuenez, Kotxera-
seko DIA dendan lapurreta egin zuen 
gizon bera izan zitekeen Aldazekoa. 
Herriko tabernari eta dendariek espero 
zutem halako gehiago ez gertatzea eta 
Ertzaintza zein udaltzainen zaintza 
handiagoa eskatzen zuten. 

Rekondo errugbiko 
Gipuzkoako selekziora
2013-12-03. Beltzak Ostadar Gure 
Etxea taldeko Ander Rekondo gaztea 
jubenil mailako Gipuzkoako fede-
rakuntzak deitua izan zen. Imanol 
Galarraga gazteak Zarautz taldearekin 
debuta egin zuen azaroaren 30ean. 
Beltzak Ostadar taldeko lagunak berri-
ro ere, pozik agertu ziren taldeak eta 
gazteek egiten duten lanak fruituak 
ematen dituelako. 

Errausketa plantaren afera

2013-12-04. Gipuzkoako Honda-
kinen Partzuergoak antolatuta, 
“Erraustegia. Kedarretik argira” hitzal-
dia eskaini zen Manuel Lekuona kul-
tur-etxean. Ekitaldiari hasiera emateko 
“Bukatu da jolasa” ikus-entzunezko 
laburra proiektatu zen eta jarraian 
Ainhoa Intxaurrandietak, Kontsor-
tzioko lehendakariak, hartu zuen 
hitza. Azken hilabete hauetan hitzetik 

hortzera ibili diren gaiak jorratu ziren, 
xehetasunez. Ekitaldiaren amaieran 
solasaldirako aukera zabaldu zen.

"Tratu on bat" markaren 
aurkezpena
2013-12-04. Dioni Avila Merkata-
ritzako teknikoak eta Haritz Iparragirre 
Udaleko Komunikazio arduradunak 
“Tratu on bat” marka aurkeztu zieten 
herriko merkatariei. Ostalari, Merkata-
ritza, Zerbitzuei zuzendutako bilera 
desberdinetan markaren nondik 
norakoak azaldu zituzten.

Lujanbio eta Arzallusekin, 
goi-mailako bertso-afaria
2013-12-05. Maialen Lujanbio eta 
Amets Arzallus bertsolariak BECera 
joan aurretik euren buruari neurria 
hartzeko aukera izan zuten Andoni 
Egaña bertsolari handiak prestatu, 
gidatu eta xaxatutako saioan.

Barakaldoko f ina lean osa tu 
beharko zituzten ariketak egin zituz-
ten: puntuka aritu ziren, hitza jarrita, 
hamarreko handian... Ikusleek goza-
tua hartu zuten punta-puntako bi ber-
tsolariak entzunez. Nabari zen finalari 
begira sasoian zeudela eta pieza poli-
tak oparitu zizkieten lasarteoriatarrei. 
Arrieskalleta elkarteak, Earra! bertso 
eskolak eta Ttakunek antolatutako eki-
mena izan zen. 

Asteasuko Ziklo-kros 
proban ederki 
2013-12-06. Asteasuko ziklo-kros 
proban izan ziren eta honetan Iñigo 
Altuna kadetea laugarren postuan iritsi 
zen helmugara. Jubenil mailan ere 
hamar onenen artean egon ziren txi-
rrindularitza eskolako bi kide. Xuban 
Errazkin 5. postuan amaitu zuen las-
terketa eta bere atzetik Jon Ander 
Unanue sartu zen helmugan. 

Gabonetako argi gehiago

2013-12-09. Udala eta Aterpea 
elkarteko ordezkariek herriko kale 
gehiagotan Gabonetako argiak egongo 
zirela eman zuten jakitera. Bi erakun-
deen elkarlanari esker aurrera eraman-
dako ekimena izan da. Aurrekontua 
16.000 euro ingurukoa izan da.

Harkaitz Canorekin "Twist" 
eleberriaz solasean
2013-12-10. Lasarte-Oriako irakur-
le txokoak gonbidatu berezia izan 
zuen, Harkaitz Cano idazlea. Literatu-
ra zaleek “Twist” nobela aztertu zuten 
Uxue Alberdiren laguntzaz eta ida-
zlearekin haien hausnarketak elkarba-
natzeko aukera izan zuten.

Erasoak gaitzetsi ditu 
udalbatzarrak
2013-12-10. Ohiko udalbatzarra 
izan zen. Nazioarteko Giza eskubi-
deen eguna izaki, Giza eskubideen 
aldeko aitortzarekin hasi zuen Pablo 
Barrio alkateak. PPk euren egoitzetan 
eta hiri altzarietan zenbait herritan 

Abendua
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2013-12-03. Euskararen eguna-
ren aitzakiatan, Manuel Lekuona 
kultur etxean, 2012an hirugarre-
nez, adin-talde bereko gazteekin 
egindako ikerketaren berri eman 
zuen Lasarte-Oriako udaleko eus-
kara batzordeak, Pello Jauregi iker-
keta eta liburuaren egilearekin 
batera. 20 urte pasa dira lehenen-
go ikerketa egin zenetik eta “oso 
esanguratsua da egoera nola irauli 
den” Iñaki Arrutik azaldu zuen 
bezala.

Aurkezpenean izan ziren Iñaki 
Arruti udaleko euskara zerbitzuko 
burua, Boris Nogales euskara zine-
gotzia eta Pablo Barrio alkatea 

Pello Jauregi azterketaren egileare-
kin batera. Egindako azterketaren 
garrantzia azpimarratu nahi izan 
zuten benetako tresna delako 
hizkuntzaren erabileran lanean 
jarraitzeko.

Herriko gazteek euskara darabilte

gertatutako erasoak salatu zituen Bil-
duk gai beraren inguruan beste mozio 
bat aurkeztu zuen “ikuspegi globala-
goarekin” eta biak onartu ziren.

Arkupe tabernako pintxoa 
garaile pintxo lehiaketan
2013-12-11. Lasarte-Oriako lehe-
nengo pintxo txapelketan parte hartu 
zuten hamabi tabernen artean bozka-
tuena izan zen Arkupe tabernako pin-
t xoa .  He r r i t a r r ek  eg in  zu ten 
epaimahaiaren lana eta euren bozek 
erabaki zuten irabazlea.

Bestalde, bozketan parte hartu 
zuten herritarren artean  100 euroko 
bi bale banatu ziren, hauek Ramon 
Lago eta Jenifer Godoy herritarrentzat 
izan ziren. 

Biba Zorrien izurritea!

2013-12-13. Bizkaiera polit eta 
goxoan, Joseba Sarrionandiaren 
mikroipuinetan oinarritutako “Biba 
zorrien izurritea” lana izan zen ikus-
gai.

Ander Lipus antzerkigile ezagunak 
zuzenduta, Markina-Xemeingo herritar 
talde amateur batek taularatu zuen. 
Istorio laburrak eta elkarren artean oso 
ezberdinak antzeztu zituzten. Pieza 
gehienak umorezkoak izan ziren eta 
jendea barrez lehertu zen antzerkiko 
zenbait unetan.

Udaleko kultura sailak antzerki 
amateurrari egingo dion tartearen 
adibide izan zen. Kukuka antzerki eta 
dantza eskolarekin elkarlanean bultza-
tu du EHAZE Euskal Herriko Antzerki-
zale Elkarteak proposatutako zirkuitu 
amateurraren egitasmoa. 

Kolore txuri-urdineko 
derbia
2013-12-14. Texas Lasartearra 4-2 
nagusitu zitzaion Ostadarri I. Erregio-
nal mailako derbian. Liga erregularre-
ko azkenaurreko partida zuten Texas 
eta Ostadarrek. Txuri-urdinak nagusi 
izan ziren hasi eta buka. Lehenengo 
ordu laurdenean hartu zuten bi goleko 
abantailak arnasa eman zien Txema 
Encinasen mutilei eta Ostadarrek ezin 
izan zuen markagailua irauli.

Zirkuitu Musikalak giroa 
sortu zuen
2013-12-14. Avenidan, Zulon, 
Mendi Kafe Rocken, Siglo XXn eta Jal-
gin estilo ezberdintako musikaz gozat-
zeko aukera izan zuten herritarrek. 
Lasarte-Oriako talde bakarra izan zen 

The Garax. Avenida jendez lepo ikus 
zitekeen iluntzean punk bertsio eza-
gunak entzun asmoz. 

Oso bestelako doinuak entzun 
ziren Mendi Kafe Rocken, boogie-
woogie eta rock&roll akorde bizi eta 
dantzagarriak atera zizkion Lee Junio-
rrek pianoari. Jalgin metal gogorra 
izan zen Devhon talde beasaindarra-
r e n  e s k u t i k  e t a  Z u l o n  
Ras+Urbangrinden grindcorea. Azke-
nik, Siglo 20n Mr. Kostraren eta Mr. 
Kalikutaren afrikar doinuak entzun 
ziren.

Lasarte-Oriako tenis 
txapelketa saritua
2013-12-14. ATG-ren (Gipuzkoako 
Tenislarien Elkartea) Gabonetako afa-
ria ospatu zen Donostiako Antigua 
auzoan. Gipuzkoako Tenislarien elkar-
teak txapelketa onenaren saria eman 
zion Lasarte-Oriako txapelketari. Joka-
lari eta txapelketetako antolatzaileek 
Lasarte-Oriako txapelketa saritu nahi 
izan zuten bere ibilbide eta dedika-
zioarengatik.

Brontzezko judokak

2013-12-15 . LOKEko judoka 
seniorrek hitzordu garrantzitsua izan 
zuten,  Euskadiko txapelketaAurkeztu-
tako hiru judokek brontzezko domina 
eskuratu zuten. Asier Sagasti, Josu 
Olmos eta Mario Garrido LOKEko 
judokak podiumeko azken mailan 
izan ziren.

Buruntzaldea IKT-ko neskak 
bikain Kluben arteko kopan
2013-12-14/15. Buruntzaldea IKT-
ko infantil, junior eta absolutuak 
Zarautzen izan ziren Gipuzkoako Klu-
ben Arteko Kopan lehian. 

Igeriketa taldeko neskek sailkape-
nean hirugarren postua lortu zuten eta 
igerilari guztiak bikain aritu ziren 
marka onak lortuz. Jon Ibargoyenek 
Gipuzkoako bi marka gutxieneko berri 
lortu zituen. Nahia Jie Villamediana 
eta Ainara Garcia Espainiako marka 
gutxienekotik gertu izan ziren haien 
probetan.

GHPko sarrera eta taberna 
Langabetuen plataformaren 
esku
2013-12-18. Lasarte-Oriako lan-
gabetuen elkarteak, ASIDEL eta Uda-
lak, eguberrietako haurren parkean 
egon ohi den tabernaren eta parke-
rako sarreren salmentaren kudeaketa 
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2013-12-21. Jende ugari pla-
zaratu zen baserritar jantzia soi-
nean Okendo plazan ospatu zen 
Santo Tomas jaialdira. 

Telleri baserriko Martina txe-
rriak bereziki ikusmina sortu zuen 
haur eta gurasoen artean.

Uztaro nekazaritza kooperati-
bak, Lasarte-BHIko ikasleek, Lan-
daberr iko DBHkoak, Alboka 
Abesba tzak ,  Lasa r te -Or iako 
Equo-k, Santa Teresa eskolako 
ikasleek eta Ttakun Kultur Elkar-
teak jarri zituzten jaki eta edari 
postuak. Urtero bezala, taloek eta 
txistorrak izan zuten arrakasta 
gehien.

Bestalde, arratsaldean zehar 
hainbat ekitaldi izan ziren ohol-
tzan.

Haurren erromerian parte-har-
tzea handia izan zen. Xumela 
abesbatzak Euskal Herriko abesti 
ezagun eta Gabonetakoekin ema-
naldia eskaini zuen. Ondoren, Ane 
Labakak eta Patxi Etxeberriak ber-
tso saio polita burutu zuten. Ama-
lur trikiti eta pandero eskolako 
gazteen erromeriak ilunabarra 
doinu alaiez girotu zuen. Eta azke-
nik, Dabid Egizabal eta Maider 
Oiartzabalen eskutik plaza-dantza 
eta munduko dantzak ikasteko 
aukera izan zen.

Giro beroa Santo Tomas jaian

2013-12-01. Buruntzazpi taldeak 
antolatuta, Atsobakar auzoan Ramon 
Unanueren I. Oroimeneko ziklokrosa 
egin zen kadete eta jubenil mailetan. 
Unanue zendu berria Buruntzazpi 
eskolako prestatzailea izan zen eskola-
ren sorreratik bertatik eta oso zuen 
maite ziklokrosa. 

Denera 55 txirrindulari zipriztin-
du ziren lokatzetan. Buruntzazpiko 
Xuban Razkinek irabazi zuen jubenil 
mailan eta Arrikrutz taldeko Julen 
Umerez eta Ruben Roqueñi sartu 
ziren atzetik. Nesken eliteko katego-
rian berriz, Naia Alzola izan zen 
garaile eta podiuma Lierni Lekuonak 
eta Maite Murgiak osatu zuten. Kade-
teetan Jon Ander Musituk irabazi 
zuen Iker Imaz eta Xabier Murgion-

doren aurretik helmugaratuta. Kadete 
mailan neska bakarra atera zen, Aroa 
Gorostiza. Sari banaketan Ramon 
Unanueren anaia Iñaxiok lore-sorta 
bat jaso du Xabier Carbayeda antola-

tzailearen eskutik. Ez da gogoan izan 
duten per-tsona bakarra izan, Rufino 
Murgia Euskalteleko masaje-emailea 
zena ere gogoratu dute Maite Murgia 
alabari lore-sorta emanaz.

Xuban Errazkin Ramon Unanue omenezkoan garaile
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elkarteari uzten zion hitzarmena 
sinatu zuten.

Gabon giroa ikastetxeetan

2013-12-19/20. Landaberri eta 
Sasoeta-Zumaburu ikastetxeetako 
haur eta gazteek Gabonetako jaial-
diak ospatu zituzten. Abenduaren 
19an, Landaberri Garaikoetxea esko-
lako patioan Olentzeroren irudiarekin 
eta dotore-dotore baserritarrez jantzita 
Gabon kantak abestu zituzten guraso 
andanaren aurrean. Irakasleen lagun-
tza izan zuten kanta eta dantzak egite-
ko garaian baina ez ziren lotsatu eta 
emanaldi polita eskaini zuten. Sasoe-
ta-Zumaburu ikastetxekoek berriz, 
abenduaren 20ean egin zuten  ema-
naldia. Txiki, zein gazteek irakasleen 
laguntzaz Gabon kantak eskaini zituz-
ten. Ostean, guztiek Buruntzpe guraso 
elkartearen eskutik txistorra dastatzeko 
aukera izan zuten.

Kanta-kantari Gabonak 
iragarriz
2013-12-19. Udal Musika esko-
lako kideek Gabonetako kontzertu 
eskaini zuten Manuel Lekuona kul-
tur-etxean. Gabon kantak, doinu eza-
gunak eta musikari handien lanak 
entzuteko aukera izan zen hainbat 
instrumentu eta ikasleen ahotsetan. 

Amaieran guztiek batera Gabone-
tako popurri bat eskaini zuten eta 
ikusleek abesteko aukera izan zuten.

Ordenantzei helegite bat

2013-12-19. Ez ohiko batzarra 
egin zen. Euskara batzordeko bi puntu 
aztertu ziren, euskararen ordenatzaren 
15. puntuaren aldaketa eta udalak 

2013-2017 urteetan aurrera emango 
duen euskara plana, “Euskararen bide-
gorria”. Baina administrazio kontuen-
gatik, beste gai bat ere jorratu behar 
izan zen, ordenantzei egindako hele-
gitea.

Ur festa erraldoia

2013-12-26. Oporretan gozatzeko 
hainbat ekintza egon dira urteko 
azken asteetan. Horietako bat kirolde-
gian egindako Ur festa izan zen. Ber-

tan gustora aritu ziren jolasean etxeko 
gazteenak.

Elkarretaratzea eta Flash 
moba
2013-12-27. Azken urteetako ohi-
turari jarraituz, Eguberrietan Presoen 
Lagunak taldeak gogoan izango ditu 
espetxean dauden herritarrak hainbat 
ekintzen bitartez. Abenduaren 27an, 
azken ostirala izanda, Maindirearen 
zintzilikatzea, elkarretaratzea eta 

“egun luzeak” kantuaren flash moba 
egin zen Okendo plazan.

PSE-EEk biziketa eman zuen

2013-12-27. PSE-EEko egoitzan 
egindako jostailu bilketan parte hartu 
zuten herritarren artean bizikleta zozke-
tatu zuen alderdiak. 46. zenbakiarekin 
Juan Revueltak jaso zuen saria.

Jaiotza politenentzat saria

2013-12-29. Urtero bezala Danok 
Kide elkarteak antolatutako jaiotza 
lehiaketako sariak banatu ziren. Aurkez-
tutako lanen kalitatea nabarmendu 
zuten antolatzaileek.

Hamaiketakoa Buruntzan

2013-12-31. Ostadarreko mendi 
sailak Ttakunekin batera urtea agurtze-
ko erromeria antolatu du Buruntza men-
dian. Bihar hamaiketakoaz gozatzeko 
aukera izango dute 10:00etatik aurrera 
San Rokera hurbiltzen diren guztiek.

Manifestazioa eta brindisa

2013-12-31. Presoen lagunak tal-
deak antolatuta 19:00etan, manifesta-
zioa egingo da herriko kaleetan 
barrena Okendotik hasita. Ondoren, 
maindirearen jasotzea eta brindisa 
egingo dira.

2013-12-21/28. Lasarte-Oriako 
Udalak herriko hainbat elkartere-
kin batera, Aniztasunaren Astea 
antolatu zuen.

Sendokiren janari, produktu eta 
arropen azoka, Banaiz Bagara 
elkartearen musika, Buruntzpe 
Sasoeta-Zumaburu Guraso Elkarte 
eta Ostadar SKT-ren kirol ekintzak. 
Anitzen Sarean parte-hartu duten 
herriko elkarteen esperientziak 
bideo batean jaso eta emanaldia 
egin zen ere. Horretaz gain, Mun-
duko herrialde ezberdinetako gas-

tronomia ezagutzeko parada izan 
da ikastaro eta pintxo dastaketa 
ezberdinei esker eta musika ere 
izan da protagonista. Ekitaldi 
xumearekin eman zitzaion amaie-
ra. 

Aniztasuna saretzen 

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

Diruz laguntzen duten erakundeak

GFAko Kultura eta 
Euskara Departamendua

txintxarri

Erredakzioa:
Maider Azurmendi, Nerea 

Eizagirre, Jon Altuna E.
txintxarri@txintxarri.info

Publizitatea eta administrazioa:
Arantza Artola

publizitatea@ttakun.com
administrazioa@ttakun.com

Laguntzaileak:
Unai Muñoa, Gorka Lasa,
Ane Labaka, Mailu Arruti,
Asier Odriozola, Jone M. 

Hernandez, Oihana Salazar,    
Pako Aizpitarte, Edu Galardi

Informatikoa:
Xabier Amadoz

Babeslea Laguntzailea

Argitaratzailea: 

Ttakun Kultur Elkartea

Geltoki kalea 4 

20160 Lasarte-Oria

943 366 858/943 371 448 

G-20407557

Legezko gordailua: 

SS513/93

ISSN: 1134-0053

Inprimategia 

Zeroa Multimedia, S.A.

Aleak zenbakiko: 7.800

2013-12-24. Olentzero, Mari 
Domingi eta Xixukori harrera beroa 
egin zitzaien. Kalejira kiroldegi 
paretik atera zen eta jendea bidetik 
gehitzen joan zitzaion. Aurten 
lehengoz karroza eder batean egin 
zuten ibilbidea Olentzerok, Mari 
Domingik, Xixukok eta Porrotxek. 
Bertan lagun izan zuten galtzagorri 
koadrila bihurria.

Arratsaldeko 17:00ak aldera iritsi 
zen Olentzero Lasarte-Oriara. 
Olentzerorekin batera, Mari Domin-
gi, Xixuko eta Porrotx. Pilotalekuan 
herritar ugari bildu zen, haur, gura-
so, Amaraun klubeko, Gazte klube-
ko eta Kuadrillategiko lagunak... 
Dinbi-Banda batukadakoekin batera 
aritu ziren Jalgunekoak. Amalur tri-
kiti eta pandero eskolako lagunen 
doinuak izan ziren ere kalejiran 
zehar.

Eguraldi txarra zela eta Kalejira 
Tajamarreraino egin zen eta bertan 
buelta hartu zen frontoira itzultze-
ko. Aurtengo berrikuntza nagusia 
karroza ederra izan zen. 

Festa giroan frontoian elkartu 
zen jendetza Olentzerori ongi eto-

rria egitera. Xixukok postari ikaske-
tak egin zituela kontatu zien 
bertaratutakoei eta Olentzerok egin-
dako lan onagatik saritu zuen, bere 
postari ofiziala izendatuz. Poltsa bat 
oparitu zion ere aurrerantzean bere 
eskutitzak jaso ditzan.

Olentzeroren 
bisita



txintxarri 1141 2012-12-30 31Urtekaria

���������������������

��������������
�	�����������������

��������

��������������������

����������������	�������� ����

����������������

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

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

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

����������������������

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

�����	����������������

�����������������������

���������
����������

���������������

����
��������������������

�����������

��������������������������

���������������
�����������

���������������������

�����������������������
�
		���



32 2013-12-30 txintxarri 1141Urtekaria


