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Jendez lepo egon zen hi-
tzaldi aretoa larunbatean; 
ia eserlekurik ez zen gera-

tu libre. Sarituek bezainbeste 
gozatu zuten euren senide eta 
lagunek, sari banaketa ekital-
dian. Pablo Barrio alkateak, 
Boris Nogales Kultura, Euska-
ra eta Hezkuntza zinegotziak 
eta Xabier Goitia kultur tek-
nikariak aurkeztu zuten sarien 
banaketa ekitaldia.

Pablo Barrio alkateak 
hartu zuen hitza lehenengo. 
Sarituenganako hitzak izan 
zituen, eta baita parte-hartzai-
le guztientzat ere: “Sariak eta 

diplomak jasotzea pozgarria 
eta ona da, baina batez ere 
lehiaketa honetan parte hartu 
duten guztiek eurentzat gorde 
behar dutena da lehen existi-
tzen ez ziren poemak, testuak 
eta kontakizunak sortzeko gai 
izan direla. Hori da benetako 
saria”.

Bi irakurketa
Ekitaldiaren sarreratxoa egin 
ostean, ekitaldira bertaratu 
zirenek bi irakurketaz gozatu 
zuten. Aitor Tejedorrek eta 
Maria Perezek egin zituzten 
errezitaldiak; Roberto Yabe-

nek musikatu zituen bi errezi-
taldi horiek, gitarra elektrikoa 
joz. Mikele Mannion egilea-
ren 'Beste astelehen euritsu 
bat' mikrokontakizuna irakurri 
zuen Tejedorrek, euskaraz. 
Perezen txanda izan zen 
ondoren; 'La casa vacía' 
poema irakurri zuen, Rafael 
Bravo egilearen 'La casa apa-
gada' lanetik hartutakoa. Ikus-
leek txalo zaparrada luzea eta 
ozena eskaini zieten irakurle 
eta egileei, egindako lan ona 
sarituz modu horretan.

Errezitaldiak amaitutakoan 
iritsi zen sarituek eta ikusleek 
gehien espero zuten momen-
tua: diplomen banaketa. 
Pablo Barriok eta Boris Noga-
lesek banatu zituzten sariak, 
txandaka. Banan bana atera 
ziren kategoria desberdine-
tako sarituak euren diplomen 
bila, ikusleen txalo artean. 

Sarituek euren senide eta 
lagunen babesa jaso zuten 
uneoro; saritu baten ahaideek 

kartel eta guzti erakutsi zuten, 
Xabier Goitiak bere izena 
esan eta berehala. Irribarreak, 
emozioak eta giro ona izan 
ziren nagusi larunbat eguer-
diko ekitaldian.

Kulturaren aldeko aldarria
Kulturaren aldeko aldarritxoa 
egin zuen Boris Nogalesek 
ekitaldia amaitu baino lehen: 
“Denon artean sustatu behar 
dugu kulturaren erabilera, 
gero eta gehiago”. 

Aurtengo parte-hartzeare-
kin “pozik” azaldu zen Noga-
les, “inoiz baino lan gehiago” 
aurkeztu direlako aurtengo 
lehiaketara: 753 guztira. Ala-
baina, esan zuen herritarren 
parte-hartzea “gero eta urria-
goa” dela, eta aldarrikatu 
zuen lan egin behar dela 
Lasarte-Oria sariak banatu 
gabe ez geratzeko. “Lehiaketa 
honek etorkizuna izan dezan, 
herrikoak diren kultura sor-
tzaile berriak behar ditugu”.

Literatur sarien banaketa kultur etxean
753 lan aurkeztu dira aurten, kategoria desberdinetan

Larunbatean egindako Literatur Lehiaketaren sari banaketa amaitu ostean, familia argazkia atera zuten saritu, kolaboratzaile eta udal ordezkariek. 

Aurtengo Literatur Lehiaketako sarituek diplomak 
jaso zituzten larunbat eguerdian, Manuel Lekuona kul-
tur etxeko hitzaldi aretoan. Helduen XXVIII. lehiaketa 
izan da aurtengoa, eta haur eta gazteen XXVII. edi-
zioa. Jendez lepo egon zen hitzaldi aretoa herenegun; 
sarituen familiek eta ahaideek asko gozatu zuten sari 
banaketa ekitaldian. Emozioak, giro ona eta txalo 
zaparrada luzeak nagusitu ziren larunbat eguerdian. 

4 Bertsolaritza

Iturriaga eta 
Egañarekin bertso- 
afaria Arrieskalletan
Arrieskalleta Elkarteak, Ttaku-
nek eta Earra! bertso-eskolak 
elkarlanean antolatu dute 
'Bertsoemotion' bertso-afari 
berritzailea. Unai Iturriagak 
eta Andoni Egañak egingo 
dute bertsotan eta gai-jartzaile 
lanetan Unai Muñoa arituko 
da. Aurtengoan “irudiarekin” 
jokatu nahi dutela adierazi 
dute ekimenaren bultzatzai-
leek.

5 Gizartea

Natalia Gonzalez 
Caño herritarrak 100 
urte bete ditu
1914ko azaroaren 22an jaio 
zen Natalia Gonzalez Caño, 
Sa lamancako E l  Mai l lo 
herrian. 1988an etorri zen 
Lasarte-Oriara, eta herrian 
bizi da orduz geroztik, bere bi 
seme-alabekin. Nataliaren 
etxean bertan ospatu zuten 
100. urtemuga atzo, familia 
giroan. Lasarte-Oriako Udalak 
ere egin zion bere omenaldi-
txoa; lore-sorta eder bat eman 
zion Pablo Barrio alkateak 
Nataliari. Atzo ospatu zuten 
urtemuga, baina herenegun 
bete zituen Natalia Gonzalez 
Cañok 100 urte.
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Metal genero desber-
dinek astindu zituz-
t e n  E l e b e l t z e k o 

hormak larunbat gauean. 
Giro bikaina arnasten zen 

gaueko bederatzietan. Metal 
zaleek bikain erantzun zuten 
metal gauaren antolatzaileek 
luzatutako gonbiteari. '4 
talde, 4 euro' eskaintzak 
hainbat eta hainbat ikusle 
erakarri zituen Elebeltzera.

Meltdown, Izu Nauk, 
Hilotz eta Gabezia taldeak 
(herrikoak azkeneko biak) 
izan ziren metal gauaren kar-
tela osatu zuten lau musika 
taldeak. Elebeltzeko bozgo-
railuak ez ziren isildu gaueko 

ordu txikiak arte: lau kontzer-
tu, eta etenik gabeko musika 
emanaldien artean.  

Metal estilo anitzak
Herriko Hilotz taldea izan 
zen eszenatokira igotzen 
lehena. 'Thrash metal' estiloa 
jorratzen du taldeak. Larunba-
tekoa izan zen hirukote gisa 
Gipuzkoan eman zuten lehen 
kontzertua.

Hernaniko Meltdown tal-
dearen txanda izan zen ondo-
ren. Ikusleen artean oso 
inpresio ona sortu zuen 'Har-
dcore metal' generoa lantzen 
duen taldeak. Bi kontzertu 
ikaragarri, eta beste bi faltan.

Gabeziak eskaini zuen 
gaueko hirugarren kontzertua. 

Kaleratu berri du 'Bilanx' ize-
neko diskoa, eta lan hori aur-
keztu zuten larunbat gauean. 
Taldeko gitarrajole Julen Bas-
terrak ezin izan zuen taldeki-
deekin batera jo, "arazo 
pertsonalengatik". Dena dela, 
kontzertua bertan behera ez 
uztea erabaki zuten, eta bete-
betean asmatu zuten.

Zumaiako Izu Nauk tal-
deak eman zuen gaueko 
azken kontzertua; 'Herri 
baten oihua' disko berria aur-
keztu zuen ikusleen aurrean.

Metal gaua Elebeltzen
Metal musika zale asko gerturatu ziren Elebeltzera 
larunbat gauean, eta ez ziren damutu. Metal gauaren 
kartela osatzen zuten lau taldeek musikaz astindu zituz-
ten Elebeltzeko hormak, eta baita ikus-entzuleen emo-
zioak ere. Meltdown, Izu Nauk, Hilotz eta Gabezia 
taldeek (Lasarte-Oriakoak dira azken biak) eskaini zituz-
ten kontzertuak larunbat gauean. 

Hilotz, Meltdown, Gabezia eta Izu Nauk taldeek eskaini zituzten kontzertuak larunbat gauean

musika

'Bilanx' diskoa aurkeztu zuen herriko Gabezia taldeak larunbat gauean. 

Topaketa feministak aurkeztu zituzten
Herriko emakume talde 

batek antolatuta, ostira-
lean Villa Mirentxun Bilgune 
Feministako bi kidek Emaku-
me Abertzaleon VI. Topaketa 
Feministak aurkeztu zituzten. 
Ondarroan izango dira aur-
tengoan, abenduaren 13an 
hain zuzen. 

Topaketa hauen helburua 
egungo egoeratik abiatuta, 
Euskal Herrian burujabetza 
feminista bateranzko ibilbi-
dearen edota trantsizioaren 
oinarriak zehazteko eztabaida 
ematea da. Oinarri hauek 
egoeraren gaineko diagnos-
tiko erreal batetik abiatuko 
dira, jendarte eredu feminista 
baterako ibilbidea zehazteko.

Aurkezpena egin aurretik,  
herriko Bea Egizabal ipuin 
kontalariak bi ipuin eskaini 
z i t uen  be r t a r a tu t akoen 

aurrean, bata amodioaren 
izenean egiten diren gauzen 
inguruan hausnartzeko eta 
bestea gozamenari buruzkoa. 

Herrian talde feminista
Hala ere, Emakume Abertza-
leon VI. Topaketen aurkezpe-

naren aitzakitan, bertan 
bildutakoek, Lasarte-Orian 
feminismoaren inguruan talde 
bat osatzeaz hitz egiteko 
aukera izan zuten. Herrian  
dagoen mugimendu feminista 
batzeko asmoarekin sortuko-
lukete talde hori. 

Bisita Lanbide eskolan

Usurbilgo Lanbide eskolak 
Turkiako Enka Technical 

High Schooleko ordezkari 
talde baten bisita jaso zuen 
aurreko astean. Taldeak inte-
res berezia zuen eskolan 
energia berriztagarrien espa-
rruan duen sistema aurreratua 
aztertzeko. Haien hitzetan,  
oso bisita aberasgarria izan  
zen  eta  bertan ikusitako 
hainbat prozedura eta gara-
pen sistemak  bere eskolan 
ezartzeko prest adierazi 
zuten.

Bestetik langile zein langa-
betuei zuzendutako doako 
ikastaro asko ditu eskolak. 
Hor ien ar tean berehala 
hasiko diren Gizarte Segu-
rantzako Prestazioen Kalku-
lua, Berogailu eta Orokorrean 
Bero Instalakuntzen muntaia, 
Kobrezko tuboen soldadura 
eta 3D inprimagailuen ikasta-
roak. 

Argibideak nahi izanez 
gero www.lhusurbil .com 
edota 943 36 46 00 telefono 
zenbakia erabili daitezke.

Villa Mirentxun Bea Egizabalek eman zion hasiera aurkezpenari.
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Mertxe Aizpurua eta 
Luis Intxauspe Usur-
bil eta Hernaniko 

alkateek egin zuten lehenengo 
Innoforo saioaren aurkezpena 
Villa Mirentxun ostegunean. 
Horiekin Pedro Iturbe Aldun-
diko Lurralde Garapenerako 
zuzendaria egon zen. Lan 
saioan, besteak beste, eskual-
deko alkateak izan ziren parte 
hartzen eragile ezberdinekin, 
tartean Pablo Barrio. 

Aldundiko ordezkariak, 
Innoforo ekimena babestu eta 
eskualdean garapen agentzia 
sortzeko udaletxeak egiten ari 
diren lana aitortu zuen. 

Garapen agentzia eskual-
derako onuragarria izango 
dela aipatu eta Aldundiarekin 
elkarlanerako bide guztiak 
zabalik daudela azpimarratu 
nahi izan zuen. Innoforo 

saioen helburua, eskualdean 
enplegua eta jarduera ekono-
mikoa sortzeko ekimen zeha-
tzak eta praktikoak abian 
jartzea izango dela azaldu 
zuten. Baita eskualdearen 
garapen sozioekonomikoari 
laguntzeko politika publikoak 
definitzea ere.

Egitasmoaren dinamiza-
tzaileek esan zuten ikerketak 
egitea ez dela saio hauen hel-
burua. “Ez da foro bat Donos-
tia-Beterriko arazoen gainean 
hitz egin dezaten eskualdeko 
agenteek. Ekonomia aktibatze-
ko aukera berriak sortzeko 
tresna da Innoforo; enpresen 
eta bertako eragileen artean 
elkarlanean aritzeko; datozen 
urteetan jarduera sozio-ekono-
mikoa sortuko duten proiektu 
berriak eta enplegua bultza-

tzeko”. Aurreikusitako lan 
ildoak honako hauek izango 
dira: Eskualdean garatzeko 
bidean dauden edota estrate-
gikoak diren sektoreak identi-
fikatzea; tokiko garapena 
modu koherentean lantzeko 
estrategia definitzea; aukera-
espazioak identifikatzea; auke-
rak eta ekimenak zehaztea eta 
abian jarri eta tokiko garape-
nerako politika aproposak 
identifikatzea.

Bilera hauek hamabostean 
behin egingo dituzte eta 
eskualdeko udal guztiek bate-
ra bultzatutako ekimen honek, 
Andoainek, Astigarragak, Her-
nanik, Lasarte-Oriak, Urnietak 
eta Usurbilek, Aldundiaren 
Berrikuntza, landa Garapene-
ko eta Turismoko Departa-
mentuaren laguntza du.
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Jaiak
Santo Tomas jaian Okendon postua 
jartzeko deialdia
Ttakun Kultur Elkarteak Santo Tomas egunean postua jarri 
nahi dutenei deialdia luzatzen die. Kontutan hartu eta balora-
tuko da jendeari harrera euskaraz egitea eta Santo Tomas 
egunaren filosofiarekin bat egitea, jantziei eta eskaintzari 
dagokionez. 

Interesatuek abenduaren 15a baino lehen kultura@ttakun.
com-era mezua bidali beharko dute. Honetan erakundearen 
edo arduradunaren izena jarri beharko da, harremanetarako 
telefono zenbaki bat eta labur azalduta postuan izango den 
eskaintza. 

Ttakunek eskaera guztiak jaso eta berehala jarriko da 
harremanetan eskaera egin duten herritarrekin. Hauen artean, 
lehentasuna izango dute herriko taldeek.

ikastaroa
Talo ikastaroa abenduaren 15ean 
Arrieskalleta elkartean
Ttakunek Santo Tomas eguna dela eta iaz bezala Talo ikasta-
roa antolatu du. Abenduaren 15ean izango da Arrieskalleta 
elkartean eta honetan parte hartzeko, aurrez izena eman 
beharko da Ttakunen. kultura@ttakun.com helbidean edo 943 
37 14 48 zenbakira deituta. Ikastaro irekia da. 

gizartea
LABek irabazi ditu Michelingo 
hauteskunde sindikalak
Michelinen hauteskunde sindikalak ospatu zituzten aurreko 
astean eta LABek irabazi zituen, CCOOri 57 bozkako aldea 
aterata. Denera 181 bozka bildu zituen LAB sindikatuak eta 
sei delegatu eskuratu zituen Enpresa Batzordean ordezkaritza 
izateko. Bigarren egin zuen CCOOk, 124 bozka eta lau dele-
gatu lortuz. Atzetik, CSI (77 bozka, bi delegatu), ELA (76 
bozka, bi delegatu) eta UGT (54 bozka, bi delegatu) geratu 
ziren.

Are eta nabarmenagoa da LABen garaipena tailerretan 163 
bozkekin, CCOOri ia 100 boto kopuruko aldea aterata. 
Bulegoetan, aldiz, CCOOek irabazi zuen 59 bozkarekin eta 
LABek 18 besterik ez zituen lortu.

Hala ere, Enpresa Batzordeak dituen 17 delegatuetatik 6 
sindikatu abertzalearentzat izan dira lehen aldiz.

Villa Mirentxun egin zen lehenengo Innoforo saioa, ostegun arratsaldean.

Garapen ekonomikoa aztertzen

Innoforo lehenengo saioa 
egin zuten ostegunean 
Vil la Mirentxun. Saio 
hauek Donostia-Beterriko 
ga ra p e n e ra ko  a rd at z 
estrategikoak identifika-
tzeko eskualdeko eragile 
sozioekonomikoen arteko 
espazio parte-hartzailea 
dela azaldu zuten. 

Innoforo saioak egingo dituzte eskualdeko eragileek

gizartea

Apelliduak abizen bihurtu
Jatorriz euskarazkoak diren 

abizenak, Jauregui, Arregui, 
Lecuona, Erquicia..., euskara-
zko grafiarekin jar daitezke 
herriko bake-epaitegian. Hau 
nola egin ezagutzera emateko 
ekimena jarri dute martxan aur-
ten ere Buruntzaldeko Udalek.

Jatorriz euskarazkoak diren 
abizen asko gaztelaniazko gra-
fiarekin idazten dira oraindik. 
Euskaraz jarri nahi dituztenek 
nola egin dezaketen ezagutzere 
emateko ekimena jarri dute 
martxan aurten ere Buruntzal-
deko Udalek. Azpilicueta, 
Zalacain, Eizaguirre, Aguirre-
che, Echeverría, Arregui, 
Lecuona, Aguirre,... eta horiek 
bezalakoak deitura euskaldun 
euskarazko grafiaz idatzita nahi 
dituenak oso modu errazean 
egin dezake. Bi tokitara joan 
beharko du herritarrak: Udale-
txera eta Bake Epaitegira. 
Donostian jaiotakoa baldin 
bada, gainera, Donostiako Erre-
gistro Zibilera ere joan beharko 
du. Aldaketa egin ahal izateko, 
hiru agiri eskuratu behar dira: 
errolda-agiria, Udaletxean 
eskatu behar dena; jaiotagiri 

ofiziala, jaioterriko Bake Epaite-
gian eskuratu behar dena; 
NANren fotokopia. Ezkonduek 
edo seme-alabak dituztenek 
Familia Liburua ere eraman 
behar dute. Agiri horiek herriko 
Bake Epaitegira eraman eta 
horrekin bertan egingo dute 
abizenaren aldaketa.

Donostian erregistratuta 
daudenek jaiotagiri literala 
eskuratzeko, herriko Bake Epai-
tegira ez, Donostiako erregistro 
Zibilera joan beharko dute. 

Erregistro Zibila Kalkutako 
Teresa plazan dago, Donostian. 
Zalantzaren bat duenak 
nahikoa du herriko Bake Epai-
tegian galdetzea, han emango 
dizkiete argibide guztiak. 
Andoain, Astigarraga, Hernani, 
Lasarte-Oria, Urnieta eta Usur-
bilgo Udalek euskararen arloan 
elkarrekin aurrera eramaten 
dituzten ekintzetariko bat da 
ekimen hau, eta tokian tokiko 
bake-epaitegiekin lankidetzan 
egingo dute. 

Bake epaitegian eska daiteke informazioa. 

PSE-EE: “Enplegu gaietan 
inprobisatzen ari da Bildu” 
Buruntzaldea eskualdeko 

PSE-EEk salatu du ohar 
bidez EH Bilduk ez daukala 
“enplegua eta aktibitate ekono-
mikoa sortzeko plan argi bat”. 
Talde sozialistaren ustez, koali-
zioa “inprobisatzen” ari da.

Talde sozialista “atsekabe-
tuta” dago Donostia-Beterriko 
Innoforoaren berri “komu-
nikabideen” bitartez jaso 
dutelako: “Ez dugu ulertzen 
nola esan dezakeen Bilduk 
ekimena eskualdeko udaletxe 
guztiek bultzatu dutela. Ez da 
udal-batzordeetan erabaki, 
eta gainontzeko alderdi poli-
tikoei parte-hartzea ukatu 
zaie”.

PSE-EEren ustetan 'Innofo-
ro' EH Bilduren “azken 
orduko aterabidea” da, Gara-
pen Agentziarekin jarraitzea 
“ezinezko” duela ikusi due-
nean abiatutakoa: ”Proiektuak 
legea hausten duela erakutsi 
zuten udaletxe ezberdinetako 
idazkari eta interbentoreek 
eta Lasarte-Oriako Udalak 
gehiengoz atzera bota zituen 

Bilduk proposatutako estatu-
tuak”, adierazi du PSE-EEk 
ohar bidez.

“Orain formatua aldatu 
egin nahi dute, Garapen 
Agentziaren estatutuak mol-
datu beharrean”, salatu du 
eskualdeko PSE-EEk.

Zentzu horretan, gonbida-
pena luzatu dio talde sozialis-
tak EH Bilduri: “Benetan 
enplegua sustatzeko proiektu 
berriak martxan jarri nahi 
badituzte, has daitezela PSE-
EEk udaletxe ezberdinetan 
bultzatu dituen proposamene-
tatik, esaterako enpresen haz-
tegi edota enplegu-mahai bat 
eratzeari ekin diezaiokete, 
sozialistok aspaldian eskatzen 
ari garen bezala”.

Amai tzeko,  po l i t ikan 
“denak” ez duela balio ohar-
tarazi eta milaka herritar 
“egoera larria” pairatzen ari 
diren bitartean “elektoralki” 
jokatzen aritzea leporatu dio 
oharrean eskualdeko PSE-EE 
alderdiak EH Bildu koalizio 
abertzaleari.         
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Ostiral gauean, herriko 
bertsozaleek badute 
h i t z o r d u a .  U n a i 

Muñoak gidatuta, Andoni 
Egaña eta Unai Iturriaga pun-
ta-puntako bertsolariak Lasar-
t e - O r i a k o  p l a z a 
ezagunenetako batera eto-
rriko baitira, Arrieskalleta 
elkartera hain zuzen.

“Badira zazpi urte Arries-
kalleta Elkartea sortu genuela 
eta helburu behinenetako bat 
euskara sustatzea izan da has-
tapenetatik, beraz, testuinguru 
horretan kokatu beharko 
genuke gaurko saioa”, adiera-
zi du Iñaki Izquierdo elkarte-
ko kideak.

Earra! bertso-eskolakoekin  
harremanetan jarri eta saio 

“berritzailea” prestatuko zute-
la adostu zuten, irudia ardatz 
hartuta. “Ekitaldi polit bat iza-
tea nahi genuke. Herrian beti 
egin izan dira gauza esperi-
mental eta arraroak, ataka 
estuan jarri ohi ditugu bertso-
lariak eta emaitzak oroko-
rrean oso positiboak izaten 
dira”, esan du Izquierdok.

Bertsoemotion 3D
Aurtengo nobedadea izen-
buruak berak dakar, “bertsoa” 
eta “emozioa” uztartzeko 
asmoa dute Arrieskalletan: 
“Irudiak protagonismo handia 
izango du, trailer eta bideo 
batzuk proiektatuko ditugu 
emozioak sustatzeko eta gero 
bertsolariak sortuko den giro 
edo aldarte horren gainean 
bertsotan egitera bideratuko 

ditugu; esperientzia polita 
izango da”, adierazi du Unai 
Muñoa Earra! bertso-eskolako 
kideak.

Gaiak “askotarikoak” izan-
go direla adierazi du: “Bertso-
a fa r ia  i zan ik ,  umoreak 
protagonismo handia izango 
du zalantzarik gabe, baina 
izango da gai sakonagoeta-
rako tar ter ik” ,  esan du 
Muñoak.

Jendeak bertsoemotion@
gmail.com helbidera bidaliko 
dituen irudiekin zer egingo 
duten ez dute azaleratu nahi 
izan antolatzaileek “sorpresa 
ri” tartetxo bat uzteko.

“Bertsolari eta ikusleen 
artean komunikazio berezi 
bat sortuko da, irudiek aldarte 
jakin batera induzitu eta 
bertsoen indarraz emoziona-
tzea lortu nahi dugu”

Afariko menua
Elkartea bera arduratuko da 
afaria prestatzeaz. Menua 
honakoa: euskal txerriaren 
kutixiak, arrain-zopa, azpizu-
na, postrea, kafea eta pattarra. 

Txartelak salgai daude 
dagoeneko Jalgin, 25 eurotan. 
Antolatzaileek zehaztu dute 
afarira joateko ez dela beha-
rrezkoa elkarteko bazkide iza-
tea.

‘Bertsoemotion 3D‘ afaria Arrieskalletan
Unai Iturriagak eta Andoni Egañak egingo dute bertsotan ostiralean, 21:00etatik aurrera

Arrieskalleta Elkarteak, Ttakunek eta Earra! bertso-eskolak 
elkarlanean antolatu dute 'Bertsoemotion' bertso-afari 
berritzailea. Unai Iturriagak eta Andoni Egañak egingo dute 
bertsotan eta gai-jartzaile lanetan Unai Muñoa arituko da. 
Aurtengoan “irudiarekin” jokatu nahi dutela adierazi dute 
ekimenaren bultzatzaileek, eta horretarako ikus-entzuleen 
umetako argazkia bertsoemotion@gmail.com e-postara 
bidaltzeko eskatu dute. Txartelak salgai daude dagoeneko 
Jalgin, 25 eurotan.

Iaz Arrieskalletan egin zen bertso afarira Amets Arzallus, Maialen Lujanbio eta Andoni Egaña etorri ziren.

Erpurutxo' antzerkia taulara-
tu zuen larunbat arratsal-

d e a n  Te a t r o  P a r a i s o 
konpainiak. Herritarren eran-
tzuna antzezlana bezain ona 
izan zen: hainbat haur, gazte 
eta helduk gozatu zuten an-
tzerkiaz Manuel Lekuona kul-
tur etxean. Bertan izan ziren 
baita ere Sasoetako Urtxin-
txak. Larunbatekoa izan zen 
aurtengo lehen ekintza.

'Erpurutxo' kontakizun 
klasikoa izan arren, 'abando-
nua' gai garaikidea lantzen da 
antzezlan horretan. 

Bi istorio paralelo
Ipuin klasikoan, Erpurutxo eta 
anai-arrebak basoan abando-
natzen dituzte gurasoek, 
baliabide eskasia dela medio. 
Dena dela, Erpurutxo bizko-
rrak lortzen du bere anai-arre-
ba guztiak etxera bueltan era-
matea, harri koxkorrak utzi 
dituelako bidean.

Ipuin klasiko horrekin 
zihoan elkarlotuta aita-seme 
batzuen istorioa. Semeak aita 
zaintzen du, euren bizitzetan 
oso garrantzitsua izango den 
egun baten atarian. Antzezla-

nean bi istorio horiek parale-
lismo interesgarri bat osatzen 
dute, ikusleen gozagarri. Ten-
tsioa, umore ukituak eta emo-
zioa ditu Teatro Paraisoren 
'Erpurutxo' antzezlanak.

Aitaren logela ikusten da 
eszenatokian, eta hor gara-
tzen da istorio osoa. Argizta-
penarekin egindako jokoek, 
musikak, eszenografia sinple 
baina txukun batek eta bi 
aktoreen antzezpen oso onek 
osatzen dute larunbatean 
hainbat herritarrek ikusi zuten 
'Erpurutxo' antzezlana. 

Kontakizun klasikoak, garaikide

Adi-adi entzuten zituen semeak (Aitor Fernandino) 'Erpurutxo' istorioaren xehetasunak, aitaren (Peio Arnaez) ahotan. 

Jaiotza lehiaketa prest

Lan politak egiten dituzte herritarrek urtero, Jaiotzen lehiaketan. 

Hilabete eskas falta da 
Gabonak iristeko. Festa 

horien adierazgarrietako bat 
da Danok Kide elkarteak urte-
ro antolatzen duen Jaiotzen 
lehiaketa. Jaiotzak abendua-
ren 19an eta 20an entregatu 
beharko dira Blas de Lezo 
kaleko 11. zenbakian; sari 
banaketa handik astebetera 
izango da, abenduaren 28an, 
12:00etan.

Lehiaketaren oinarriak
Aurtengo lehiaketaren oina-
rrien berri eman du Danok 
Kidek, ohar bidez. Herritarrek 
aurkeztutako lanek 80 x 60 
zentimetro izan ditzakete 
gehienez. Interesa dutenek 
bakarka edo taldeka aurkeztu 
ditzakete lanak; hori bai, per-

tsona edo talde bakoitzak lan 
bakarra aurkeztu beharko du.

Jaiotzak entregatzeko bi 
egun jarri ditu Danok Kide 
elkarteak: abenduaren 19a 
(ostirala) eta 20a (larunbata). 
Lanak arratsaldeko seietatik 
zortzietara bitartean entregatu 
beharko dituzte herritarrek, 
Blas de Lezo kaleko 11. 
zenbakian. 

Ja io tzak  eramaterako 
orduan, gutunazal bat entre-
gatu beharko da: kanpoko 
aldean bere adina zehaztu 
beharko du parte hartzaileak. 
Barruan berriz, izena, helbi-
dea eta telefono zenbakia.

Abenduaren 28an (igan-
dean) banatuko ditu sariak 
Danok  K ide  e lka r t eak , 
12:00etan.
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Villa Mirentxun hasiko 
da larunbateko ibilbide 
historikoa, 12:00etan. 

Bertatik Okendo plazara, San 
Pedro eliza ingurura, Brigita-
rren Komentura eta Hipodro-
moko zubira joango dira. 
Gune horiek Gerra Zibilean 
nolakoak ziren azalduko dute 
Islada Ezkutatuak taldeko 
kideek.

“Lehenengo ibilbide hone-
tan ez ditugu eskuorrian 
agertzen diren gune guztiak 
ikusiko. Ordu edo ordu eta 
erdiko ibilaldia izango da 
larunbatekoa, herritarren 
parte hartzearen arabera”, 
azaldu zuen ostiralean Mikel 
Amenabar Islada Ezkutatuak 
taldeko kideak. 

Aurkezpena egin zuten 
ostiral arratsaldean, larunba-
teko ibilbide historikoari 
buruzko xehetasunak emate-
ko. Islada Ezkutatuak taldeko 
Mailu Arruti eta Mikel Ame-
nabarrek eta Pablo Barrio 
alkateak eskaini zuten pren-
tsaurrekoa Manuel Lekuona 
kultur etxean.

Oroimen historikoa islatzen
“Oroimen historikoa aztertu 
eta zabaltzen dugu; lan 
horren barruan dago kokatuta 
larunbatean herrian zehar 
egingo dugun ibilbidea”, 
azaldu zuen Mailu Arrutik.

“Hiru informazio iturri 
baliatu dugu ekimena antola-
tzeko: adineko pertsonen tes-
tigantzak entzun ditugu, 
udaletxeetako artxibategiak 

kontsultatu eta Gerra Zibil 
garaiko prentsa aztertu”, ade-
razi zuen Arrutik.

“Udala azaroan zehar 
giza-eskubide desberdinak 
lantzen” ari delako erabaki du 
Islada Ezkutatuak taldeak 
ibilbidea hilabete honetan 
egitea. “Eskuorriari mapa 
forma eman diogu, herriko 34 
gune desberdin islatzeko for-
matu egokia delako”.

“Guk orain arte bildu eta 
aztertuko dugunari buruz 

ariko gara larunbatean. Beti 
egiten dugun moduan, herri-
tarrei esan nahi diegu oso 
gustura jasoko ditugula datu, 
izen eta gisa horretako doku-
mentuak, oroimen historikoa 
osatzen jarraitzeko”, azpima-
rratu zuen Arrutik. Mikel 
Amenabarrek gogorarazi 
zuen “jakin min hutsagatik” 
egiten duela lan hori Islada 
Ezkutatuak taldeak, ez “men-
deku nahiagatik edo gorrotoa-
gatik”. 

Udalaren “babesa”
“Proposamen oso interesga-
rria da Islada Ezkutatuak tal-
deak planteatzen duena. 
Askotan ez ditugu ezagutzen 
gure herriko historiaren xehe-
tasunak, zer eta non gertatu 
ziren hainbat eta hainbat 
gauza”, adierazi zuen Pablo 
Barrio alkateak ostiralean.

“Urrats oso polita egin 
dute herritarrengana hurbil-
tzeko; Udalaren babes osoa 
dute lanean jarraitzeko”. 

Gerra garaiko herria ezagutzen
Lasarte-Orian zehar ibilbide historikoa egingo du Islada Ezkutatuak taldeak larunbatean

Eskuorriak jasoko dituzte etxean lasarteoriatarrek, aste 
honetan zehar. Eskuorria irekiz gero, mapa bat topatuko 
dute: herriko 34 leku desberdin ikusiko dituzte, alboan 
marrazki txikitxo batzuk dituztela. Gerra Zibilean toki 
horietan zegoena islatzen dute marrazkitxoek. Gune 
horietako batzuk ezagutzeko aukera edukiko dute herri-
tarrek, larunbatean egingo den ibilbide historikoan. 

Mailu Arruti, eta Mikel Amenabar Islada Ezkutatuak taldeko kideak eta Pablo Barrio alkatea, ostiral arratsaldeko agerraldian. 

Lasarte-Oriako Beldur Barik lehiaketako saridunen familia-argazkia.

Beldur barik sari-banaketa

Altxa emakumea, hautsi 
zure kateak' lana izan da 

12 eta 17 urte bitarteko mai-
lan lehenengo saria eskuratu 
duen obra eta '(Hel)mugak' 
berriz, 18-30 urte bitartekoe-
tan gailendu dena. 

Lehiaketara aurkeztu ziren 
lau filmak ikusteko aukera 
izan zen ostiralean Manuel 
Lekuona kultur-etxeko areto 
nagusian. Denera 50 herritar 
hurbildu ziren '(Hel)mugak', 
'Altxa emakumea, hautsi zure 
kateak', 'Eta gu zer ' eta 
'Bazen behin neska bat bel-
dur barik' filmak ikustera eta 
ostean, sari-banaketa egin 
zuten Pablo Barrio alkatea 
buru, Maider Segurola kazeta-
ria ekitaldiaren aurkezle zela.

Epaile lanetan aritu dire-
nak berriz, honakoak: Oken-

do Zinema taldeko Juanjo 
Erauskin eta Laura Nogueras, 
Gizarte Zerbitzuen arloko 
arduradun Izaskun Oronoz 
eta Oscar Aranda Emaku-
meen Zentroko sexologoa.

“Bideo gutxi jaso ditugu, 
baina lan bikainak izan dira, 
maila handikoak zuten den-
bora-tartea kontutan hartuta. 
Zabaldu nahi dugun mezue-
tako bat jasotzen dute denek, 
genero indarkeriari positiboki 
aurre nola egin alegia”, adie-
razi zuten epaimahaikideek 
ekitaldia amaitzean. 

Her r iko  txapelke tako 
sariak banatu badira ere, Eus-
kadi mailakoak erabakitzeke 
daude, beraz, herritarrek egi-
niko lanak bozkatu daitezke 
gaur eta bihar artean beldur-
barik.org webgunean.

Natalia Gonzalez Cañok 100 urte bete ditu
1914ko azaroaren 22an jaio 

zen Natalia Gonzalez 
Caño, Salamancako El Maillo 
herrian. 1988an etorri zen 
Lasarte-Oriara, eta bertan bizi 
da egun, Caddie enparantzako 
2. zenbakiko 4. solairuan. Ber-
tan ospatu zuen atzo Nataliak 
100. urtemuga, familia giroan. 
Herenegun bete zituen urteak.

Urtemuga guztiak izaten 
dira bereziak, baina 100 kan-
dela ez dira egunero itzal-
tzen. Horrexegatik, familiaren 
eta Lasarte-Oriako Udalaren 
omenaldi xumea jaso zuen-
Natalia Gonzalezek. Pablo 
Barrio alkatea eta kazetariak 
gonbidatu zituen Nataliaren 
familiak, eta denek ospatu 
zuten urtemuga berezi hori. 
Xanpainarekin topa egin 
zuten, eta pasta gozo batzuk 
jan. Pablo Barrio alkateak 
lore-sorta ederra eman zion 
Natalia Gonzalezi.

Gonbidatuak ezer galdetu 
aurretik jabetu ziren Natalia 
Gonzalez Caño egoera onean 
dagoela, 100 urte bete arren. 
Pablo Barrio alkatea Natalia 
agurtzera joan, eta berarenga-
na hurbildu zenean aulkitik 
bere kabuz altxatu zen Nata-
lia, alkatea agurtzeko. “Orain 
dela gutxi ospitalean egon da 
gure ama; neumonia, gernu-
infekzioa eta odol-infekzioa 

eduki ditu azkenaldian, baina 
denak gainditu ditu”, zehaztu 
zuen Nataliaren alaba Maria 
Rosariok. “Azkenaldian pen-
dienteago egon behar dugun 
arren, oso burujabea izan da 
beti ama; orain dela gutxi arte 
bakarrik jaisten zen plazara, 
janaria prestatzen zuen, arro-
pa ere berak bakarrik eranz-
ten zuen...”.

Salamancatik Lasarte-Oriara
Bizitzako urte gehienak bere 
jaioterrian igaro zituen Nata-
lia Gonzalezek, Salamancako 
El Maillo herrian. Bertan 
ezkondu zen 1933. urtean, 
Emilio Gonzalezekin. Hiru 

seme-alaba eduki zituzten: 
Felix (zenduta dago), Angel 
eta Maria Rosario. Lurra lan-
tzetik bizi izan zen Natalia 
Gonzalezen familia Salaman-
can. 1988. urtean etorri ziren 
Lasarte-Oriara, eta geroztik 
hemen bizi da Natalia Gon-
zalez, bere bi seme-alabekin 
batera.

Sei biloba eta bederatzi 
birbiloba ditu Natalia Gonza-
lezek. Lau belaunaldi bildu 
ziren atzo Caddie enparan-
tzako 2.zenbakiko 4. solai-
ruan, Natalia Gonzalezen 
urtemuga ospatzeko. Omen-
duak esker hitzak izan zituen 
denentzat, ekitaldi bukaeran.

Bilerara joan ziren komertzioetako ordezkariek argazkia atera zuten bukaeran. 
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IñIgo gonzalez

Ostadarren saskibaloi 
junior nesken talde-
ko jokalariren bat 

edo entrenatzailea kalean 
topatu eta partiduaren emai-
tzari buruz galdetzen dionak 
jakin beharko luke erantzuna 
honezkero: Garaipena. Beste 
hitzik ez dute ezagutzen 
orain arte junior neskek; seitik 
sei norgehiagoka irabazi 
dituzte lehenengo fasean.

Hasiera trabatua
Bi taldeei kosta egin zitzaien 
baloia saskian sartzea hasie-
rako minutuetan. “Kosta egin 
zaigu erritmoa hartzea lehen 
laurdenean. Blokeatuta egon 
gara”. Horrela laburtu zuen 
Ander Otaegi entrenatzaileak 
Ostadarren lehen laurdena. 
Partzialak ere garbi utzi zuen 
“blokeo” hori: 9-6ko marka-
gailuarekin amaitu zen lehen 
laurdena. Hori bai, marka-
gailuan Ostadarreko neskak 
izan ziren nagusi hasieratik.

Ostadar SKT nagusi
Lehenengo laurdena traba-

tua izan bazen, guztiz kon-
trakoak izan ziren beste 
hiruak. Talde bat izan zen 
norgehiagokaren jaun eta 
jabe: Ostadar SKT. 

“Blokeoa” aulkian utzi eta 
etengabe lortu zituzten saski-
raketak Ander Otaegiren nes-
kek. 20 puntuko aldearekin 
joan ziren atsedenaldira. 
Emaitza, 36-16.

 Ostadarreko neskek aldea 
mantendu bakarrik ez, bikoiz-
tu ere egin zuten bigarren 
zatian. 71-30eko emaitzare-
kin bukatu zen partidua.

Bigarren faserako “prest”
Lehen fasea bukatzeko lau 
partidu falta diren arren, 
Ostadarreko junior neskak 
sailkatu dira hurrengo fase-
rako. “Jokalari ia gehienak 
lehen urtekoak dira. Hasi 
baino lehen ez genekien 
nolakoa izango zen lehen 
fasea, baina oraingoz partidu 
guztiak irabazi ditugu”, esan 
zuen Otaegik. “Bigarren 

fasean maila altuagoko aurka-
rien kontra ariko gara, ikusiko 
dugu zer moduz doakigun”.

Astebukaera biribila
Ostadar SKTko gainontzeko 
saskibaloi talde guztiek esku-
ratu dituzte garaipenak aste-
bukaera honetan. Partizipazio 
mailako kadete neskek 70-18 
hartu zuten mendean Zerkau-
si Take taldea atzo goizean; 
senior 3.mailako mutilek 
jokatu zuten gero, eta 85-59 
egurtu zuten Antigua Luberri. 
Azkenik, errendimenduko 
kadete neskek 60-63 irabazi 
zuten Askatuak Cafes Aitona 
taldearen aurkako partiduan.

Ostadar SKT saskibaloi junior taldeko neskek 71-30 garaitu zuten Internacional larunbatean

Denboraldiko seigarren garaipena eskuratu zuten 
Ander Otaegik zuzendutako neskek Lasarte-Oriako 
kiroldegian, larunbat arratsaldean. 41 puntuko aldea-
rekin garaitu zuten Donostiako Internacional taldea: 
71-30 izan zen emaitza. Garaipena besterik ez dute 
ezagutzen junior neskek; seitik sei irabazi dituzte.

6 kirolak

Garaipenez garaipen

Harri txikien Euskadiko 
azpitxapeldun, eta 80 

kiloz azpikoen mailan txapel-
dun izan zen Urtzi Telleria 
harri-jasotzailea azaroaren 
9an Aiako probalekuan.

Bost gizon aritu ziren 
lehian: Inhar Urruzuno, Jose-
txo Urrutia, Jagoba Otaegi, 
Iñigo Eizagirre eta Urtzi Telle-
ria herritarra bera.

Egin beharreko lana, 
honakoa: 125 kiloko erre-
ktangularra, 125 kiloko zilin-
droa, 112,5 kiloko kubikoa 
eta 100 kiloko bola hiru 
minutuko saioetan ahalik eta 
gehienetan berdintzea.

Lanik onena Inhar Urruzu-
nok osatu zuen. Ondarruta-
rrak 11.537,5 kilo jaso zituen, 
lau harriei 99 jasoaldi eman-
da eta 21 gutxiago eman ziz-
kien Urtzi Telleria herritarrak, 
78 denera, 9.062,5 kilorekin.

Atzetik Urrutia, Otaegi eta 
Eizagirre sailkatu ziren hurre-
nez hurren.

Telleria, konforme
“Gure helburua lana behar 
bezala egitea zen, lortu 
genuen eta gustura nago”, 
adierazi du Urtzi Telleriak.

Lehen postua “urrun” ikusi 
zuela onartu eta hirugarren 
harriarekin “momentu txa-
rrak” izan zituela aitortu du: 
“Zorabiatzen hasi nintzen, 80 
kilo azpiko mailan sartzeko 
dieta gogorra egin nuen uda-
ran eta nerbio falta antzeman 

dut txapelketan. Dena den, 
hirugarrenarengandik alden-
tzen ari nintzela ikusita, lasai-
tua hartu eta indarberritu egin 
naiz, oso pozik nago. Lehen 
postua garesti zegoen Urruzu-
nok ni baino 16 kilo gehiago 
pisatzen dituelako, beraz, 
ezin inolaz kexatu”. 

Orain, atseden hartuko du 
Lasarte-Oriako Telleria II.a 
harri-jasotzaileak, otsaileko 
txapelketak buruan. 

H E R R I - K I RO L A K . - 

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

Urtzi Telleria, Euskadiko azpitxapeldun

80 kiloz azpikoen mailan, Euskadiko txapela jantzi zuen Telleriak (zuriz).

I G E R I K E TA . - 

Buruntzaldea IKTko igerilari gaztetxoenek 
Tolosan hasi dute neguko denboraldia
Pasa den larunbatean, Buruntzaldea IKT-ko gaztetxoek txapelke-
tei hasera eman zieten ligako lehenengo jardunaldiarekin. Tolo-
san izan zuten proba eta guztira Buruntzaldea IKT-ko 56 haur 
izan ziren lehian benjamin eta alebin mailetan. Estilo guztietan 
egin zuten igerian gazte lasarteoriatarrek, bular, bizkar, libre eta 
erreleboetan.

“Orokorrean benetan gustura gaude gure igerilari txikiek 
egindako txapelketarekin, bereziki aurten hasi berriak direnekin. 
Guztiek distantzia oso txukunetan, estilo onarekin eta modu 
egokian egin dute igeri. Emaitzetatik at, arlo hauek dira garran-
tzitsuenak adin hauetan”, adierazi zuen Borja Apeztegia presta-
tzaileak probak amaituta. 

Seitik sei norgehiagoka irabazi dituzte Ostadar SKTko saskibaloi junior neskek. 

Ostadarreko jokalari Haizea del Olmo, errebotea hartzeko borrokan.

Buruntzaldea IKt

Buruntzaldea IKTko gazteak pozarren, Tolosako jardunaldiaren ostean.

u. tellerIa
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Lasarte-Oria
Zinea
Manuel lekuona kultur-etxea
Igandea 30, 17:00etan
'Guardianes de la galaxia' f i lma 
ikusteko aukera izango da haurren 
zinema atalean. Sarrera Interneten 
3,18 euro eta egunean bertan ero-
sita 3,70 euro.

Manuel lekuona kultur-etxea
Igandea 30, 19:30ean
'E l  corredor del laberinto' f i lma 
helduen zinema atalean. Sarrera 
Interneten 5,30 euro eta bertan 
5,90 euro.

Antzerkia
Manuel lekuona kultur-etxea
Ostirala 28, 18:00etan
'Emakumeenganako indarkeriaren 
aurkako nazioarteko eguna' egita-
rauaren baitan 'Belarrira kontatzeko 
ipu inak '  emakumeen zent roko 
Makelur antzerki taldearen eskutik. 
Sarrera librea izango da gonbidapena-
rekin.

Ipuin-kontalaria
aMaraun ludotekan
Astelehena 24, 18:00etan
3 - 4  u r t e k o  u m e e i  z u z e n d u t a 
'Nolakoa naiz ni?' ipuin kontaketa 

saio berria. Ekintzan parte hartzea 
irekia da baina aurrez izena eman 
beharko da, ume kopurua jakiteko. 
aisia@ttakun.com helbidera idatzi 
edota 943 37 14 48 deituta egin dai-
teke.

Manuel lekuona kultur-etxea
Osteguna 27, 18:00etan
Kontukantoiekin ipuin kontalar i 
saioa. Honakoa 6, 7 eta 8 urteko 
umeei zuzenduta egongo da. Doan. 
Haurrak bakarrik sartuko dira eta 
saioa puntual hasiko dela azpima-
rratzen dute liburutegiko arduradu-
nek. Behin saioa hasita, ezingo da 
bertara sartu.

Besteak
okendo Plaza
Asteartea 25, 19:00etan
Emakumeenganako indarkeriaren 
aurkako nazioarteko eguna dela eta  
Kukuka taldekoek dantza ezberdinak 
egingo dituzte plazan eta jarraian, 
100 herritarren artean, puntu more 
handi bat osatuko da.

Bertsolaritza
arrieskalleta elkartea
Larunbata 28, 21:00etan
'Ber tsomot ion 3D'  ber tso-afar i 
berezia Unai Iturriaga eta Andoni 
Egaña bertsolariekin. Unai Muñoa 
herriko bertsolaria ariko da gai jar-
tzaile lanetan. Afarirako txartelak 
dagoeneko Jalgin eros daitezke 25 
eurotan.

Erakusketa
Jalgi kafe antzokia
Azaroan zehar
Urriaren 18an ospatu zen Euskal 
Jaiko argazki erakusketa ikusgai 
izango da hilabete osoan zehar Jal-
gin. Egun horretan ateratako argazki 
guztien artean herriko Etxarri argazki 
dendak osatutako bilduma da.

Jaialdia
Manuel lekuona kultur-etxea
Larunbata 29, 18:30ean
Gure Ametsa-Ja lgune e lkarteko 
kideek urteroko Jaialdi erraldoia 
egingo dute kultur-etxean. Honeta-
rako kanta eta dantza zein antzerki 
bereziak antolatu dituzte.

non zer 7

Agenda
Astelehena 24tik – 28ra, Manuel Lekuonan 19:00etan

Astelehena 24, 'Aulki hutsak' dolu 
eta itxaropenaren inguruko doku-
mentala eta ondoren mahai-ingurua. 
Bidegin elkarteko Izazkun Andonegi-
rekin. Dokumentala euskaraz eman-
go da, gaztelerazko azpitituluekin.
 
Asteartea 25, 'Erortzea tailerra'. 
Adinduen osasun eta autonomia 
galerak, eta bizitza kalitate gainbehe-
rak Osasun publikoan duen eragina, 
eragin fisiko, psikiko eta sozio-eko-
nomikoaz hitz egingo da.

Asteazkena 26, 'Bizitza osorako 
etxebizitza, nire gaitasunak aldatzen 
direlako nire etxea nola prestatu'. 

ICAVI taldeko Laida San Sebastianek  
'Adinduen etxeetako erabilerrazta-
suna eta laguntza-soluzioak' gaiaren 
inguruko hitzaldia emango du.

Osteguna 27, 'Menopausia modu 
positiboan bizituz'. Emakume gehie-
nen bizitzan aldaketa eragiten duen 
garaiaren inguruan hitz egingo du 
Emakumeen Zentroko Oscar Aranda 
sexologoak. 

Ostirala 28, 'Erlaxazio tailerra'. Jar-
dunaldiarekin bukatzeko, yoga eta 
pilates irakaslea den Naiara Urkizu-
ren eskutik, erlaxazio tailerra egingo 
da. 

XXII. Osasun Jardunaldiak

Elhuyar eta Forvoren #esanHitza erronka 
abenduaren 3rako
' B a i e t z  a b e n d u a r e n 
3 r a k o  e u s k a r a z k o 
20.000 hitzen ahoskera 
lortu sarean!' hori da 
E lhuya r rek  bo ta tzen 
duen erronka.

Elhuyar hiztegien eta 
Forvoren webguneek 
sortu dute #esanHitza 
erronka. 

Euskarazko ahoske-
rak biltzea du helburu, 
modu horretan Interne-
ten euskara gehiago en-
tzuteko.

Gaur egun, Elhuyar 
hiztegien webgunean 
bertako hitzen ahoskera 
entzun daiteke, Forvori 
esker. Aukera hori oso 
lagungarria da euskara 
ikasten ari direnentzat... baina hitz guztiak ez daude entzuteko 
moduan. Edozeinek grabatu dezake ahoskera hobeto azaltzeko bideoa 
egin dute eta #esanHitza izenarekin aurki daiteke youtuben https://
www.youtube.com/watch?v=lnRF5lR3MrA. Hiztegian sartuta, hitzak 
ahoskera grabatuta ez badauka, grabatezeko botoi gorria azalduko da. 

Hau sakatuta Forvoren gunera salto egin eta bertan, beti ere orde-
nagailuaren mikroa piztuta, grabatu ahal izango da hitza.

SareanHerritarren txokoa
Galdutako gauzak

Udaltzainek jakitera eman dutenez, 
gauza hauek daude jasota: hamar 
txirrinda, bi mugikor, bi pultsera, 
bideo joko bat, monopatina, bi diru 
zorroa, bateria eta urrunetik gidatu-
tako auto kargatzailea, hortz protesi 
bat, graduatutako betaurrekoak eta 
eraztun bat. Gauza hauen jabeak 
direla egiaztatzen duten herritarrek, 
hilabeteko epea dute Udaltzainen 
Bulegora hurbildu eta jasotzeko, goi-
zez 9:00etatik 13:00etara.

Kromo Aldaketa
Herritar talde bat Okendon igande-
tan kromo aldaketak egiteko hitzor-
dua egiten hasi da 12:00etatik aurre-
ra. Kromo bildumak osatzeko zaleta-
suna duten guztiak animatzen dituz-
te bertara gerturatu eta trukean ari-
tzeko.

Usurbilgo Lanbide Eskola
2014ko ekainean ikasketak amaitu 
zituzten ikasleek tituluaren eskaera 
egiteko aplikatiboa martxan dago eta 
epe laburrean eskolatik pasa behar 

dute. Bestalde, 2013an titulua eskatu 
zutenek hau jasotzera pasa daitezke.

Txintxarri banaketa
Aldizkariaren banaketan hainbat 
aldaketa egin ditugu. Hauek finkatu 
bitartean, gerta daiteke aldizkaria 
etxean ohiko ordutegian ez jasotzea. 
Hau gertatzen bada eskertuko geni-
zueke gurekin harremanetan jartzea.

Maria Auxiliadoraren ohorezko 
meza

Maria Auxiliadoraren ohorezko meza 
izango da Zumaburuko Arantzazuko 
Amaren elizan hilabetero bezala. 
Maria Auxiliadoraren meza ospatuko 
da azaroaren 24ean, arratsaldeko 
17:00etan.

Zuen oharrak jarri, kexak adierazi edo eskutitzak 
argitaratzeko: 

Geltoki kalea, 4  943 366858  txintxarri@txintxarri.info
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