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Hiru urte“ daramatza 
Udalak “herritarrek 
1936tik gaur egunera 

arte pairatutako giza eskubi-
deen urraketak“ aztertzen. 
Herenegun “biktimen identi-
fikazio fasea“ jendaurrean 
azaldu zuen, ekitaldi oparo 
baten bitartez.

Maider Segurola herriko 
kazetariak egin zituen aur-
kezle lanak. 

Herriko historia azaleratzen
1936. urtetik gaur egunera 
arteko biktimen identifikazio 
fasean zenbait elkartek egin 
dute lan, Udalarekin batera.

1936ko Gerra Zibila eta 
ondorengo urteetako historia 
azaleratzen dabil herriko Isla-
da Ezkutatuak taldea. Talde 
horrek osatu zuen lehen 
blokea, Joseba Tapia herriko 
musikariarekin batera.

Islada Ezkutatuak izan zen 
oholtzara igotzen lehena, 
Maider Segurolaren galderak 
erantzutera. “Urte horietan 
gure herrian gertatutakoa 
jakin nahi dugu, gorrotorik 
eta mendeku nahirik gabe“, 

azaldu zuen Mikel Amenabar 
taldeko kideak. 

“Asteartero biltzen gara; 
altxor bat da gure taldea. 
Asko ari gara ikasten beraie-
kin“, zehaztu zuen Mailu 
Arruti Islada Ezkutatuak talde-
ko kideak. “Herritarrei eske-
rrak eman nahi dizkiegu, 
garai haietako objektu, testi-
gantza eta oroitzapenak gure-
kin partekatzeagatik“.

Joseba Tapia musikariak 
pare bat abesti jo zituen, gita-
rraz lagunduta. Gerra Zibila-
ren garaian 21 urte zituen 
mutil tolosar bat zen protago-
nista, Luis Rezola 'Tximela'.

Indarkeriaren aztarnak
Euskal Memoria fundazioak 
txosten bat egin du, 1960tik 
2014ra arteko gatazka poli-
tikoetan herritarrek pairatu-
tako  ondor ioak  b i l tzen 
dituena. Arantxa Erasun fun-
dazioko kidea elkarrizketatu 
zuen Maider Segurolak. 
“Gatazka politikoetan lasar-
teoriatarrek jasandako ondo-
rioak bildu ditugu, eta baita 
Lasarte-Orian jazotako zen-

bait gertakari ere, nahiz eta 
biktimak herrikoak ez izan“, 
azaldu zuen Erasunek. 

Joxe Mari Carrerek bi isto-
rio kontatu zituen, eta bukae-
ran “hitza“ eta “oroimena“ 
hitzak lotu zituen: “Elkarrekin 
doaz oroimena eta hitza. 
Oroimena, gertatutakoa ez 
ahazteko; hitza, gertatu dena 
kontatzeko“ .  

Bakea eraikitzeko garaia
BakEtik elkarteko Iker Uson 
izan zen hirugarren elkarri-
zketatua. “Gizartea prest dago 
bakea eraikitzeko, baina egia 

da bakoitzak bere oroimena 
daukala, samina. Konpondu 
beharreko gauza asko daude 
oraindik. Aurrera begira Giza 
Eskubideetan oinarritutako 
gizarte bat adostu behar 
dugu, guztion artean“ .

E lkarr izketen erronda 
bukatu ostean, Kukai dantza 
taldeak eman zion amaiera 
ekitaldiari, 'Gelajauziak' ikus-
kizunaren zati bat oholtzara-
tuz. Kultur etxera joandako 
herritarrek txalo zaparrada 
luzeak eskaini zizkieten here-
negungo ekitaldian parte 
hartu zuten guztiei. 

Bizikidetzaren lorea ureztatuz
Giza Eskubideen Nazioarteko egunaren harira, ekitaldia herenegun

Herenegungo ekitaldiko partaideek argazkia atera zuten denek elkarrekin, amaieran.                                         Txema Vallés

Giza Eskubideen eguna 
izan zen abenduaren 10a, 
eta Lasarte-Orian ere 
ospatu zen egun hori. 
Ekitaldia antolatu zuen 
U d a l a k  h e r e n e g u n , 
Manuel Lekuona kultur 
etxean. Ekitaldiaren sin-
bolo gisa loreak hautatu 
zituen Udalak. Pablo 
Barrio alkateak azaldu 
zuen zergatia, asteazke-
neko ekitaldian: "Egune-
ro zaindu behar den lorea 
da bizikidetza; herritar 
guztion artean egin behar 
dugu lan hori".

3 Udalbatzarra

PSEren mozioa 
onartu eta Somoto 
auziaz jardun dute
Talde sozialistak bultzatuta 
eta PPren aldeko bozkekin, 
Pablo Garaikoetxea ikastetxe-
ko leihoak aldatzeko mozioa 
onartu egin zuten asteartean. 
Gainontzeko alderdiak abste-
nitu egin ziren, obra egiteko 
nahikoa dirurik ez dagoela 
argudiatuta. Pablo Barrio 
alkateak bestalde, aurreratu 
zuen datozen egunetan 
Somoto auziaren detaile 
gehiago jakingo direla eta 
ezohiko udalbatzarra deituko 
duela gaia jorratzeko.

4 KUltUra

Aukera ugari 
euskarazko produktu 
sorten katalogoan
Gabonetako Festen etorrera-
ren aitzakiarekin euskarazko 
liburu, musika edo jokoak 
o p a r i t u  n a h i  d i t u e n a k 
badauka non begiratu. Euska-
razko produktuen katalogo 
berria sortu dute Euskal 
Herriko ehun bat udalek, 
gurasoentzat eta 16 urte arte-
ko haur zein gazteentzat 
ehunka erreferentzia biltzen 
dituena. Lasarte-Oriako Uda-
lak ere hartu du parte egitas-
moan; herriko 2000 etxetan 
banatu da katalogo berria.  

Irudian, herriko Islada Ezkutatuak taldea, Maider Segurolaren galderak erantzuten.
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Salerosketak
• 75m2ko etxea alokatzen da Sasoetan. 
Hegoaldera ematen du eta hiru gela eta bi 
komun ditu. 605 77 04 36
• Garajea saltzen dut Antxuenea Enparantza 
5ean. 600 414 331
• Garaje marra alokatzen dut Urbarten.  
Merke. 648 61 47 69.
• Tableta salgai. Nevir marka, android 4.1 sis-
tema. GPU 512MB / RAM 4GB.  680 98 35 27
• Etxebizitza alokatzen da Sasoeta auzoan. 2 
logela ditu eta berogailua etxe osoan. Telefo-
noa: 649 52 67 66
• Garaje itxia alokatzen da Kale Nagusian, 
Maxi Dia inguruan. 60 euro 943 57 59 64
• Umeentzako kotxe kapota Jane Slalom Bai-
nera bat eta Mendira joateko motxila 637 05 
63 54
• Etxea alokatzen dut San Martzial kalean, Txi-
mistarreta parean. Prezioa negoziatzeko. 677 
86 36 42
• Honda Accord markako auto bat saltzen 
dut. 5 ate ditu, gasolina, aire girotua ere bai. 
63.000 kilometro, egoera onean. Prezioa: 
1600 euro. 696 50 67 39.

Lan-eskaria
• Pertsona nagusiak zaintzen, etxean edo 
kanpoan lan egiteko prest. Badauzkat paperak. 

674 59 80 99.
• Pertsona arduratsua eskaitzen da lan egite-
ko. Esperientzia zabala adinekoen eta gaixoen 
zainketan. Hasteko prest 680 98 35 27 
• Edadeko jendea zaintzeko prest eguneko 24 
orduetan. Paperak eta experientzia. 645 78 72 
72.
• Emakumea lanerako prest. Esperientzia fru-
ta-dendan, pintaketetan, nagusiak zaintzen, 
nekazaritzan. 609 34 44 28
• Lana bila nagusien zaintzan. Paperak egu-
nean eta esperientziarekin. 602 59 67 35 
Jenny
• Interna edo externa moduan garbiketa 
edota zaintza lanak egiteko prest. 639 41 22 
33

• Pertsona nagusiak eta umeak zaintzeko, 
etxeko lanak egiteko astean zehar, jai egun eta 
asteburuetan... edozertarako prest. Orduka 
lan egiteko prest ere. 943 40 40 15 / 606 66 
10 48

Lan-eskaintza
• Urtarrilletik maiatzarte Urdaira sagardote-
gian sukalderako edo zerbitzari lanetako 
emakumezko edo gizonezkoak behar dira. 
619 40 36 91   

Joan den astean bete da Xabier Lete 
hil zeneko laugarren urteurrena. 

Bere adierazpenetako batzuk berrikus-
ten aritu naiz gaurko zutabea abiatze-
ko laguntza bila. Bere pentsamoldea 
ezagutzeko aipatuenetakoak ez badira 
ere, Xabierrek aberriaz esan zituenak 
oso gogokoak ditut. Abertzaleok ara-
zorik gabe gureak egingo genituzkeen 
burutapenak dira. Aberriarekiko mai-
tasuna, arbasoenganako begirunea, 
sorlekuaren aurreko atxikidura, 
hizkuntza eta kultura ederragotu nahi 
izatea, … “Aberria senidego bat beza-
la da… eta ez du etsairik behar”, gai-
neratu ohi zuen berak. Baina, etsai 
bila altxatzen den nazioaren bandera 
erabiltzearekin ez zen bat etortzen.

Gaia agertzeko orduan, gerra 
aurreko olerkariek irekitako bidea 
hartu zuela zioen Letek. Hala uste dut 
nik ere. Gure herriaren jarraikorta-
sunaz arduraturik zegoen Orixe, Eus-
kaldunak poemaren atarian. Hari 
beretik, Lizardik ezin hilkor litzate-
keen herri-baratzarekin (aberriarekin) 
amestu zuen. Etorkizuneko aberri-
bidea egiteko, sukaldea goritzeko 
pizkundea eragitera deituz. Pizkun-
dearen “suaren suak  inguru guztietara 
gure izatearen zergaitia, aberriaren 
garrantzia eroan dagian”, idatzi zuen 
halaber Lauaxetak.

Bide beretik doa, nere ustez, Jon 
Sarasuaren hausnarketa. Euskaldunon 
egungo desafioen artean, egitura poli-
tikoarena (Etxea) eta herriaren jarrai-
dura (Sua) bereizi ditu honek. Etxea 
eraikitzea lehenetsi behar dela esaten 
dutenen aurka, Sarasuak dio euskaldu-
nok etxe propiorik gabe bizi izan gare-
la, eta “hori horrela izanda ere, gure 
kulturaren Sua, euskaltasun hau, eus-
kal izaera hau, transmititzea lortu 
dugula”. Urteetako ezbehar eta oke-
rren ezin esanezkoen gainetik, katea 
ez da eten. Zenbaitzuentzat, ordea, 
aberria galga bihurtu da. Euskaltasuna 
aldarrikatzeak despisterako erabil dai-
tekeela esaten dute, orain ez omen 
duelako indar askatzailerik.  Argudio 
lanbrotsu hauen artean, “asaba zaha-
rren baratza” ez dela nabari azaltzeko,  
Xabier Leteren hitzak hartzen ditut 
berriz ere. Ez gaitezen presta, horratik, 
“etxe hustua arrotz guztiei saltzera”.

Neure kabuz

Azoka txikia

Lete eta aberria
Jexux Artetxe

Jaiotzak
• Mikel Jimenez Torrecilla 
abenduaren 1ean. 

Heriotzak
• Domingo Garin Galarraga 
abenduaren 4an, 87 urte zituela.

EGUNEKOAK: 09:00-22:00

Ostirala,12
Urbistondo, San Frantzisko 1 943 366567

Larunbata, 13
Urbistondo, San Frantzisko 1 943 366567

Igandea, 14
Urbistondo, San Frantzisko 1 943 366567

Astelehena, 15
Gandarias-Uribe, I. de Loyola 9  943 019521

Asteartea, 16
Orue, Jaizkibel plaza 2 943 362652

Asteazkena, 17
De Miguel, Kale Nagusia 32 943 371151

Osteguna, 18
Rodriguez, Kale Nagusia 42 atzea 943 361774

Farmazia Goardiak

GAUEKOA: 22:00-09:00, egunero
Aizpuru, Latxunbe Berri 11,  
Hernani, Tel.: 943 336 077

 Zorion agurrak Heriotzak Jaiotzak

Zorion agurrak bidaltzeko 943 36 68 58, txintxarri@txintxarri.info edo 
txintxarri.eus web orrialdeko formularioa erabili dezakezue.

Osasun Zentroa    943 007960
DYA    943 464622
Gurutze Gorria    943 363953
Udaltzainak    943 362442
Ertzaintza    943 288888
SOS Deiak     112

Larrialdi telefonoak

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

Diruz laguntzen duten erakundeak

GFAko Kultura eta 
Euskara Departamendua
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Zuriñe
Zorionak wapisima! 
Ondo pasa 16an, zure 
8. urtebetetzean. Muxu 
asko familiaren 
partetik!

Odei
Zorionak!! Abendua-
ren 14an 9 urte. Muxu 
handi bat familia 
guztiaren partetik. 
Asko maite zaitugu!!

Maitane
Orain dela hemezortzi 
urte izar bat lurrean 
erori zen eta uniber-
tsoa argitu zuen. 
ZORIONAK!

Eusebio eta Mariluz
Zorionak aitona eta 
amona! Ondo pasa eta 
disfrutatu! Muxuak 
Eneritz, Eñaut eta fami-
liaren partez.

Telmo, Ganix eta Luken
Zorionak hirukote.  Azkenean iritsi zaizkizue 
lau urteak.  Zuek bai "super"maitekorrak.  Lau 
muxu bana eta jan banana.

Erregistroa     943 376055
Euskarako Zerbitzua      943 376184
Kiroldegia     943 376182
Kulturetxea     943 376181
Gizarte Zerbitzuak     943 376179
KIUB     943 361605
Udal euskaltegia     943 361621
Muntteri AEK     943 372863

Udalaren telefonoak

Arhane
Zorionak gure prin-
tzesari. Ondo pasa zure 
egunean. Zure aiton-
amonak, osaba-izebak 
eta lehengusuak. 

Fran eta Nerea
Hasi berri dezuten 
ibilbide honetan hobe-
rena OPA dizuegu. 
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Jesus Zaballos bozeramai-
leak irakurri zuen PSEren 
mozioa, Garaikoetxea ikas-

tetxeko leihoak “lehenbaile-
hen” aldatzeko eskatuz. Izan 
ere, Eusko Jaurlaritzak martxan 
jarritako 'Udalaguntza 2014' 
planak diruz lagunduko luke 
aldaketa, baina horretarako 
hilaren 18a baino lehen onartu 
beharko litzateke plenoan. 

Bozketan, sozialistek soilik 
egin zuten mozioaren alde. 
Bildu, EAJ, LOHP eta adskriba-
tu gabeko Marisa Zubiri abste-
nitu egin ziren. Zazpi bozka 
alde eta beste zazpi abstentzio 
beraz, Bilduko Nerea Sanchez 
eta LOHPko Ana Isabel Prieto 
ez baitziren plenoan izan.

Bozka justifikatzeko txan-
detan, Estitxu Alkorta EAJko 
kideak adierazi zuen obrak 
400.000 euroko gastua izan-
go lukeela Udalarentzat eta 
gaur egun ez dagoela horreta-

rako dirurik: “Kreditu bat 
eskatu beharko genioke 
bankuari eta hori datorren 
urterako zergapetzea litzate-
ke. Ez gaude kontra, ezta 
gutxiago ere, baina gauzak 
lasai egin eta 2015eko aurre-
kontuetan sartu edo ez ezta-
baidatzearen aldekoak gara”.

Bide beretik hitz egin zuen 
Gorka Lizarragak Bilduren 
izenean: “Ez gaude obra egi-
tearen aurka, baina legegin-
tzaldi honetan beste gauza 
batzuk lehenetsi  ditugu, 
2015eko aurrekontuei begira 
eztabaidatzeko gaia da”. 

Ondorioz, udal-gobernuak 
zai l  ikusten du mozioa 
aplikatzea, horretarako diru 
nahikorik ez dagoelako.

'Somoto auzia' eztabaidagai
Galdera eta erreguen txanda 
iristearekin batera hasi zen 
giroa berotzen. Jesus Zaballo-
sek hainbat galdera egin 
zituen enplegu plana, herriko 
argi falta, Zentro Zibikoko 
emakumeek udalaren aldetik 

jaso duten “atentzio eskasa” 
edota Sasoetako obren parte-
hartze prozesuaren inguruan. 
Baina bereziki, Ana Urchue-
guiari jarritako demanda noiz 
kenduko ote duen galdetu 
zion Pablo Barrio alkateari; 
Iñaki Mugica eta Lourdes 
Acevedo alderdikideei “era-
gindako minagatik” barkame-
na eskatzearekin batera.

Barriok zentzu horretan 
erantzun zuen “datozen egu-
netan” ezohiko udalbatzarra 
deituko duela gai hori jorra-
tzeko, demanda horrekin 
aurrera jarraitu edo ez ple-
noan erabakitzeko.

Ahal Duguren zalantzak
Maiatzeko udal-hauteskundeei 
neurria hartze aldera edo, 
Podemoseko kideak ere udal-
batzarrean izan ziren herriko 
etxabeen higieneaz eta erribe-
rako hesiez galdetzeko. 

Duela bi aste, udal-alderdi 
gisa eratzeko pausoez infor-
matzeko bildu ziren Xabier 
Egea udal-idazkariarekin.
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Gazteak
Gabonak girotzeko ekintzak 
gaztetxoekin
Amaraun klubekoak Olentzeroren etxera joango dira 
Abenduaren 22an, 10:30etatik 17:00ak arte. Irteera 2007, 
2008, 2009 eta 2010ean jaiotakoentzat dago prestatuta. 
Hamaiketakoa eta bazkaria eraman behar dituzte gaztetxoek 
eta Zaharren egoitza aurrean egin dute hitzordua. Prezioa 26 
eurokoa da; Ttakuneko bazkideek 23 ordaindu beharko dituzte. 

Gazte klubekoak berriz, LH3-LH6koak, BEC-era joango dira 
Gabonetako Parkera abenduaren 30ean, 9:30etatik 18:30ak 
arte. Bazkaria eta merienda eraman behar dituzte. Irteera 
honen prezioa 24 eurokoa da, 21 Ttakuneko bazkideentzat. 

Bi irteeretarako izena eman daiteke 943 371448 telefo-
noan, e-mailez aisia@ttakun.com helbidean edo Ttakunen 
bulegoan bertan. Ordainketak bulegoan eskuz edo txartelare-
kin edota transferentziaz ere egin daitezke 2095 5048 18 
1061552351 kontu-zenbakian. 

udala
Sasoetako pasabideen eraisketak 
esleitzeko prozedura martxan
Udaletik jakitera eman denez, azaroaren 25ean Gipuzkoako 
aldizkari ofizialean argitaratu ziren pleguen bitartez Sasoetako 
hainbat pasabide eraisteko lanak egingo dituen enpresa auke-
ratzeko prozedura martxan jarri da. Enpresa ezberdinek dute 
orain proposamenak aurkezteko epea abenduaren 21a bitar-
tean eta hortik aurrera esleipena egiteko lanak hasiko dira. 
Prozedura administratiboak bi hilabete inguru irautea 
aurreikusten du Udalak eta “beste arazorik ez balego” erre-
planteoa egin ondoren, obra burutzeko enpresa arduradunak 
hiru hilabete eta erdiko epea izango du. Lanen kostua 357.487 
eurokoa izango da.

aISIaldIa
Sasoetako Urtxintxek bigarren irteera 
egingo dute igandean
Sasoeta-Zumaburu ikastetxeko umeen artean euskararen era-
bilera sustatzeko helburuarekin, Sasoetako Urtxintxak ekime-
nak aurtengo ikasturteko bigarren irteera antolatu du. 
'Erpurutxo' antzerkia ikusi zuten azaro erdialdean, eta egural-
di ona badute, Andatza mendi magalean lurperatuta dagoen 
balea bisitatzera joango dira igande honetan. Bidean hainbat 
joku egingo dituzte urtxintxek, 
euren bi xede nagusiak uztar-
tuz: euskararen erabilera sus-
tatzea umeen artean eta ongi 
pasatzea. Iaz ere antolatu 
zuten ekintza hori; Andatzako 
balea bisitatu zuten.  

Barriok aurreratu zuen datozen egunetan Somoto auziaz detaile gehiago emango direla.

PSE-EEren mozioa, onartuta

Talde sozialistak bultzatu-
ta eta euren eta PPren 
aldeko bozkekin, Pablo 
Garaikoetxea ikastetxeko 
leihoak aldatzeko mozioa 
onartu egin zuten astear-
tean. Gainontzeko alder-
diak abstenitu egin ziren, 
obra egiteko nahikoa 
dirurik ez dagoela argu-
diatu eta datorren urteko 
aurrekontuetan leku egi-
tea egokiago ikusten 
dutela iritzita.

Sozialisten eta PPren bozkekin onetsi da udalbatzarreko 
gai bakarra, Garaikoetxeako leihoak berritzeko mozioa

udalbatzarra

Edukiontziak kaleetatik kentzeko eskatu zuen Lasarte-Oria ZZ taldeak
Zabor edukiontziari “gerra 

ideologikoa” aldarrikatu 
dio Zero Zabor Ingurumen 
Babeserako Elkarteak. 'Zabor 
edukiontzia birziklatzera!' 
kanpaina jarri du martxan; 
La sa r t e -Or i ako  t a ldeak 
herriko hainbat zabor edu-
k iontz i  z ig i la tu  z i tuen, 
kanpainarekin bat eginez.

Herriko zenbait zabor 
edukiontzi zigilatu eta herriko 
udal ordezkariei eskatu zien 
“kaleetatik kentzeko” zabor 
edukiontziak: “Zabor edu-
kiontziak kentzen direnean 
gaikako bilketan jauzi ikusga-
rria ematen dela irakatsi digu 
esperientziak”. 

Zabor edukiontziari "guda" 
Lehen esan bezala, Zero 
Zabor Ingurumen Babeserako 
Elkarteak zabor edukiontzia-
ren aurka aldarrikatutako 

“guda ideologikoari” segida 
eman dio Lasarte-Oriako tal-
deak, duela aste pare bat 
egindako ekintza horrekin. 
Herriko hainbat edukiontzi 
zigilatu dituzte, “osasun eta 
ingurumen kalteak” eragiten 
dituztela argudiatuz: “Zabor 
edukiontziek hondakinak 
nahastea ahalbidetzen dute, 
zaborra eta arazoak sortuaz”. 

Jalgi taberna pareko, San 
Pedro eliza ondoko eta Kale 
Nagusiko autobus geltoki 
alboko edukiontziak zigilatu 
zituzten.

Herriko agintariei eskaera
“Gizon-emakumeon eskubi-
deak bermatzeko betebeharra 
dute agintariek. Ezin dute diru 
publikoa zaborra sortzeko 
bitartekoetan xahutu”, adiera-
zi zuen Lasarte-Oria Zero 
Zabor taldeak. “Materia orga-

nikoaren kudeaketarako bitar-
tekoak jarri  behar diren 
honetan, pausu bat gehiago 
eman eta herriko agintariei 
eskatzen diegu zabor edu-
kiontziak Lasarte-Oriako 
kaleetatik kentzeko”. 

“Guk ez diegu esango 
zeregin hori nola gauzatu 
behar duten; soilik eskatzen 
diegu euren betebeharra 
betetzeko, gaikako bilketa 
eraginkor bat bermatzeko”, 
esan zuten Lasarte-Oria Zero 

Zabor elkarteko kideek, duela 
pare bat asteko agerraldian.

Agerraldi horren bukaeran 
'Zabor edukiontzia birzikla-
tzera!' leloa argi eta ozen 
aldarrikatu zuten Lasarte-Oria 
ZZko kideek. 

Agerraldian edukiontzi zigilatuak erakutsi zituzten. 
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Edizio berri honek gura-
soentzat eta 16 urte bitar-
t e k o  h a u r  e t a 

gazteentzako ehunka errefe-
rentzia biltzen ditu. Zortzi 
ataletan sailkatuta jaso dira: 
musika, liburuak, aldizkariak, 
filmak, jostailu eta jokoak, 
DVD eta informatika produk-
tuak, komikiak eta gurasoen-
tzako produktuak. Gainera, 
produktu bakoitzaren gutxi 
gorabeherako prezioa ematen 

da, eta zenbait ataletan adina-
ren araberako banaketa ere 
egiten da. Merkatuan dauden 
produktuen artean hautaketa 
egin dute gainera, berrita-
suna, egokitasuna eta kalita-
tea kontuan hartuta.

Edizio digitala
Paperezko edizioaz gain, 
merkatuan aurki daitezkeen 
beste produktu asko agertzen 
di ra  www.kata logoa.org 
webgunean. Aukera dago, 
gainera, argitaletxearen denda 

birtualera iristeko produktua-
ren gainean klik eginez eta, 
nahi izanez gero, begiz jotako 
produktuaren erosketa etxetik 
egiteko. 

Webgunea urte osoan 
kontsulta daiteke, eta erabil-
tzaileek iruzkinak egin ahal 
izango dituzte bertan, iraku-
rri, ikusi, entzun edota josta-

t z e k o  h a u t a t u  d u t e n 
produktuaren inguruan. Kata-
logoaren helburua erosleak 
izan daitezkeenei informazioa 
eman eta orientatzea da.

Kultura oparitzeko, katalogoa
Euskarazko produktuen katalogoa osatu dute Euskal Herriko ehun udalek, paperean eta sarean

Gabon garaia seme-alabei, senideei edo ingurukoei euskara-
zko liburuak, musika edota jokoak erosi eta oparitzeko auke-
ra paregabea izaten da. Hori kontutan hartuta, Euskarazko 
Produktuen Katalogoaren edizio berria osatu dute Euskal 
Herri osoko ehun bat udalek, tartean Lasarte-Oriakoak. 
Gurean, 2.000 etxetan banatu du katalogoa Udalak, baina 
beste aleren bat gehiago eduki nahi duenak euskara zerbi-
tzuan du eskuragarri. 

Haur, gazte eta gurasoentzat ehunka erreferentzia biltzen ditu euskarazko produktuen katalogoak. 

Tolosaldea garaitu ostean,  
Earra! bertso eskolako Ane 

Labakak, Unai Muñoak eta 
Asier Azpirozek Hernaniri ira-
bazi zioten Jalgin joan den osti-
raleko bertso desafioa.

Hernanitik gurera etorri-
tako Arnaitz Lasartek, Iker 
Osak eta Oier Iurramendik 
ezin izan zuten ezertxo ere 
egin etxekoen nagusitasuna-
ren aurrean eta ikusleen 35 
bozketatik, 26 izan ziren 
lasarteoriatarrentzat.

Ordu eta erdiko saioa izan 
zen, Uxue Loinaz gai-jartzaile 
lanetan zela. Denetariko gaiak 
jorratu zituzten. Esate baterako, 
Oier Iurramendik Labakari ko-
txea gasolinarik gabe eta lokaz-
tuta itzuli zionekoa, Iker Osa 
aitaren sukarra eta bere seme 
txikiaz izan ohi dituen etenga-
beko hizketaldiak, Unai 
Muñoa 'personal trainer' baten 
paperean, Arnaitz eta Aneren 
'postre' eroak...

Ofizioka jarduteaz gain, 
bestelako ariketak ere egin 

zituzten, Oier Iurramendi eta 
Asier Azpirozek batak besteari 
jarritako errimen bidez osatu-
tako Habanerak, Labaka eta 
Lasarteren bederatziko txikiak, 
puntuka librean... Eta azken 
ariketa. Naufragoarena doinua-
rekin ikusleek bozka Hernaniri 
edo Lasarte-Oriari zergatik 
eman argudiatu zuten.

Azkenean bertsoak, pun-
tuak, bakoitza bere lekua jarri 
zuen. Publikoak ez zuen gupi-
darik izan. Lasarte Oriak 26 
bozka, Hernanik 9. Dena den, 

beste behin ere, bertsolari gaz-
teak izan ziren gaueko garai-
leak. Lehiak lehia, bertsotan 
egiteko beste plaza alai baten 
jabe egin direlako. Hurrengo 
saioa 2015eko lehena izango 
da, Andoainen aurkako desa-
fioa izango du Earra! bertso-
eskolak, urtarrilaren 16an. 

Bestalde, Xenpelar bertsolari 
gazteen Sariko finalean egin 
zuen bertsotan Ane Labakak 
astelehenean, Oreretan. Nerea 
Ibarzabal bizkaitarrak irabazi 
zuen txapel preziatu hori.

Bitik bi Earra! bertso-eskolarentzat

Herriko bertsolariak Ane Labaka, Unai Muñoa eta Asier Azpiroz izan ziren.

Trumoi garaile

Aterpeak antolatutako II. Pintxo Lehiaketako sariduna argazkian.

Arkupe tabernari lekukoa 
hartu dio Trumoik, Ater-

pearen II. Pintxo Lehiaketa 
irabazi baitu herri tarren 
bozkak zenbatu eta gero.  
Urdaiazpikoa, perretxikoak, 
piper berdeak, oliba olioa eta 
gazta urtua biltzen zituen ogi 
txigortu xerra bat prestatu 
zuen Trumoik  aur tengo 
lehiaketarako. Denera zortzi 
tabernak hartu zuten parte: 
Yolandak, Galiziak, Abendek, 
Trumoik, Arkupek, Sanchok, 
Txanpak eta Buenetxeak.

Bozka eman zuten herritar 
guztiak 100 euroko txeke 
baten zozketan sartu ziren. 
Zozketa horretako saritua 
zein izan den ere jakinarazi 
du Aterpeak: Aitor Fernande-
zek irabazi du 100 euroko 
txeke hori. Aterpea elkarteko 
komertzio eta dendetan pro-
duktuak erostera bideratuta 
dago dirua.

Ostalariak pozik ziren 
Aterpearen II. pintxo lehiake-
tak azaroko azken asteburuan 
izandako harrerarekin.
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K I RO L  AG E N DA . -

Jon AltunA EgitEgi

Herriarteko txapelketa-
ren f inalaurrekoan 
Michelingo harmailek 

gutxitan ikusitako itxura hartu 
zuten ekainean. Irudi hori 
errepikatzeko aukera izango 
da larunbatean Michelinen. 
Oraingo honetan, Xirimiri 
Elkarteari babesa emateko 
antolatutako eguna da, eguer-
dian babarrun jana egingo 
dute eta segidan, pilotalekura 
joango dira herritarrak bi par-
tidaz gozatzeko. Bertan eda-
riekin barra bat jarriko dutela 
adierazi dute antolatzaileek.

Arratsaldeko 17:30ean 
ekingo zaio jaialdiari. Lehen 
partida Jon Pello Artetxek eta 
Ander Katalinak jokatuko 
dute lau t´erdian.

Estelarrean berriz, Axier 
Arteaga eta Mikel Elola herri-
tarrak arituko dira Mikel Goñi 
nafarra eta Aitor Gorrotxategi 
hernaniarraren aurka.

Profesional maila utzita, 
halako egunetan jokatzen du 
Goñi II.ak. Oronozko mutila 
motibatuta dago eta erreparo-
rik gabe erantzun ditu galdera 
guztiak.

Ze sasoi puntutan, ze gor-
putzalditan ailegatzen da 
Mikel Goñi Lasarte-Oriako 
hitzordura?
Ez dakit, azken partidak 
jokatzen gustura aritu naiz eta 
azkenean horrek erritmoa 
ematen dizu. Arteagaz oso 
ongi hitz egin didate, printzi-
pioz partida erakargarria da, 
Gorrotxa eta Elola ezagutzen 
ditut eta onak dira atzean. 
Aurrean espektakulua ematen 
saiatuko gara.

Borroka izango dela beraz 
aurreko koadroetan Arteaga 
eta zeure artean...
Baietz espero dut, jendeak 
hori nahi du, lehia izatea 
aurrean tanto ederrak ikuste-
ko. Arteaga ez dut ezagutzen, 
baina esan didate mutil ausar-
ta dela, gantxoz ondo molda-
tzen dena eta tantoak erraz 
bukatzen dituena. Udan parti-
da asko jokatu ditut eta ner-
bioz eta nekatu xamar amaitu 
nuen. Intentzio onenarekin 
noa, pasa den asteko partidan 
ongi aritu nintzen.

Jokatu al duzu inoiz Lasar-
te-Orian?

Sekula ere ez, baina asteburu-
ro hara eta hona ibiltzen gare-
nez, ohituta gaude frontoi 
ezberdinetan jokatzera. Alde 
horretatik, ez dago inongo ai-
tzakiarik.

Hemen gauza ziurra da 
Mikel Elolak eta Aitor Gorro-
txategik atzean partida handia 
egingo dutela eta aurrean era-
baki beharko dugula. Gure 
esku egongo da. Ea Arteaga 
gazteak zaharrari errespeto 
pixka bat agertzen dion eta 
neurketa on bat jokatzen 
dugun bibitara.

Badakizu Mikel jendeak 
batik-bat zu ikusteagatik 
ordainduko duela sarrera... 
Pilotalekuetako gatza eta 
piperra zara oraindik. Bihar 
ikuskizuna ziurtatuta al 
dago Michelinen?
Ikuskizuna ziur izango dela, 
ez dakigu zer motatakoa 
izango den, baina ikuskizunik 
ez da faltako frontonean. 

Udaran partidu asko joka-
tu arren, fresko nago eta parti-
du on bat egin nahi dut. 
Arteaga aurrean nahasten 
saiatuko naiz ikusleek goza 
dezaten.

Arteaga eta Elola herritarrak Goñi II.a eta Gorrotxategiren aurka
Mikel Goñi bihar Michelinen

Goi-mailako esku-pilota  
larunbat arratsaldean 
Michelinen. Mikel Goñik 
eta Aitor Gorrotxategik 
Axier Arteaga eta Mikel 
Elolaren aurka neurtuko 
dituzte indarrak 17:30ean 
hasita. Ikusmin berezia 
sortu du aurreko koa-
droetako lehiak,  Arteaga 
herritar gaztea Goñi II.a 
handiaren aurka arituko 
baita. Sarrerak aurretik 6 
euro, bertan 8 euroko 
prezioan.

P I L OtA . - 

Partidan bildutako dirua Xirimiri Elkartearentzat izango da.                     Arg: Goiena

L A bu R R A K . - 

Ahazteko moduko jardunaldia Texas eta 
Ostadarren erregionaletako taldeentzat
Punturik ez zuten batu etxeko taldeek larunbatean Michelinen. 
Texas Lasartearrak Villabonaren aurka 1-5 galdu zuen I. Erregio-
nal mailan eta Ostadarreko ohorezko erregionalek emaitza bera 
erdietsi zuten, 1-5ekoa, Tolosaren aurka.

Ez zen batere goiz ona izan herriko futbol taldeentzat 
larunbatekoa Michelinen. Texas Lasartearra izan zen jokatzen 
lehena. Sailkapenean lehenengo postuan dagoen Villabona tal-

dearen aurka neurtu behar 
izan zituen indarrak eta txu-
ri-urdinak ezinean aritu 
ziren. Partidaren lehenengo 
zatian etxekoek maila ona 
erakutsi zuten eta atsedenera 
banako berdinketarekin iritsi 
ziren. Bigarren zatia berriz, 
Vicente Gil entrenatzailea-

ren esanetan, “oso txarra” izan zen. “Talde gaztea da Villabona-
rena, indartsua; ezin izan ditugu gelditu”.  Lau gol sartu zituen 
Villabonako taldeak bigarren zatian eta Texasekoek “ezer gutxi” 
egin ahal izan zuten. “Aurkari gogorra izango zela bagenekien, 
baina ez genuen hainbeste gol espero” aitortu zuen Gilek.

Ostadarreko Ohorezko Erregional mailako taldea ere burua 
altxa ezinik dabil. Bost gol jaso zituen eta bakarra sartu, biga-
rren zatiaren hasieran Gorka Britek egindakoa hain zuzen. 
Lehenengo zatian hiru gol jaso zituzten eta bigarren zatiaren 
hasieran aukera batzuk izan arren, ezin izan zioten marka-
gailuari buelta eman. Tolosarrek laugarren gola sartzearekin 
batera taldeak behera egin eta amaiera gogorra izan zen. Jaitsie-
ra postuetan jarraituko du Ostadarrek. Bihar neurketa garrantzi-
tsua du zuloan sartuta dagoen Antzuolaren aurka.

Babyauto Zarautz-Beltzak rugby taldeak 
Ohorezko B mailako lidergoa hartu du
Garaipen garrantzitsua asteburuan Babyauto ZRT-Beltzak tal-
deak erdietsitakoa. Sailkapenaren lehenengo postuan kokatu 
dira, baina larunbat eguerdiko partida ez zen batere erraza izan. 
Neurketari ekin bezain pronto, bigarren minutuan, Durango 
aurreratu zen markagailuan zigor-kolpe bat gauzatu ostean. 
Bigarren zatira arte, 78. minutara arte eutsi zioten emaitzari 
durangarrek, baina Lasarte-Oria eta Zarautzetik Bizkaia aldera 
joandako bi autobusek eman zieten mutilei markagailua iraul-
tzeko behar zuten kemena. Azken emaitza, 8-13 gipuzkoarren 
alde. Unai Urruzola eta Xabier Rekondo herritarrek hasieratik 
jokatu zuten, 60. minutuan aldatu zituzten arte. David Vegak ez 
zuen minuturik izan. Hotza, euria, sufrimendua eta lidergoaren 
poza izan ziren protagonista larunbat eguerdian.

Buruntzaldea IKTko hiru igerilari Espainiako 
Absolutu Txapelketara
Gaurtik igandera bitartean taldeko hiru igerilari Sabadell-eko 
“Can Llong” igerilekuetan izango dira Absolutu mailako Espai-
niako Neguko Txapelketan parte hartzen. Iñigo Ibarburu 50, 
100 eta 200 tximeletan arituko da, Itsaso Tolosa 100 eta 200 
bizkar frogetan eta Mikel Esnal berriz, 50 libreetan lehiatuko da. 

 FUTBOLA
Larunbata 13

Michelin, 10:30ean
Ostadar SKT - SANSE B
Kadete I. maila,  
13. jardunaldia.

Michelin, 12:00etan
Ostadar SKT - Herrerako 
Sporting
Jubenilen I. maila,  
13. jardunaldia.

Zubieta, 12:30ean
Reala - Ostadar SKT
Infantilen Ohorezko maila,
11. jardunaldia.

Michelin, 15:30ean 
Texas Lasartearra - Usurbil
Jubenilen I. maila,
13. jardunaldia.  

Herrera, Donostia 15:30ean 
Asoleus - Texas Lasartearra
I. Erregional maila,
13. jardunaldia.

Estala,  Antzuola 15:45ean
Antzuola - Ostadar SKT
Ohorezko Erregional maila, 
14. jardunaldia.

Michelin, 17:15ean
Ostadar SKT - Hernani
Jubenilen Ohorezko maila,                       

Igandea 14             
unbe, Eibar 11:00etan

Eibar - Ostadar
Infantil Txiki Errendimendua,  
3. jardunaldia.

Harane, usurbil 15:30ean
Ostadar SKT - Eibar
Kadeteen Euskal Liga
14. jardunaldia.

 ERRUGBIA
Larunbata 13

Asti,  Zarautz 10:30ean
Zarautz/Beltzak - Getxo
Sub 16

Asti,  Zarautz 12:00etan
Zarautz/Beltzak - Getxo
Sub 18

Asti,  Zarautz 16:00etan
Zarautz/Beltzak - Uribealdea
Ohorezko B maila 

 ARETO-FUTBOLA
Ostirala 12

Michelingo kirol-gunea, 19:45ean
Urdaneta HK - Bar El Punto 

Michelingo kirol-gunea, 20:45ean
Txoko Taberna - Izkiña

Larunbata 13
Michelingo kirol-gunea, 9:15ean

Txindoki -  Indaux

Michelingo kirol-gunea, 10:15ean
Reformas Lagunak - Trumoi

Michelingo kirol-gunea, 11:15ean
Insausti - Also

Michelingo kirol-gunea, 12:15ean
Ilargi - Viña del Mar

 ATLETISMOA
Larunbata 13

Orio, 16:30ean
Herriko hainbat korrikalarik 
Orioko IV. herri-krosean 
parte-hartuko dute bihar 
arratsaldean.  Bi ibilbide izango 
dituzte aukeran,  7 kilometrokoa 
(zirkuituari itzuli bat) edo 14 
kilometrokoa (bi itzuli). 
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Lasarte-Oria
Zinea
Manuel lekuona kultur-etxea
Ostirala 12, 22:00etan
' Loreak '  f i lma ikusteko aukera 
izango da Okendo Zinema taldea-
ren zine forumean. Jon Garaño eta 
Jose Mari Goenagak zuzendutako 
lanak hainbat sari  eskuratu ditu 
Donostiako Zinemaldian aurkeztu 
zenet ik .  Euskaraz  gazte le razko 
azpitituluekin. Sarrera 4,70 euro.

Manuel lekuona kultur-etxea
Larunbata 13, 22:00etan
'Loreak' filma helduen zinema ata-

lean. Sarrera  5,90 euro.

Manuel lekuona kultur-etxea
Igandea 14, 17:00etan
'Ninja turtles 3D' filma izango da 
haurrentzako zinema egitarauaren 
baitan. Sarrera 3,80 euro.

Manuel lekuona kultur-etxea
Igandea 14, 19:30ean
' Loreak '  f i lma ikusteko aukera 
izango da helduen zinema atalean. 
Sarrera  5,90 euro.

Ipuin-kontalaria
Manuel lekuona kultur-etxea

Asteazkena 17, 18:00etan
Kontukantoi herriko ipuin kontalarien  
saioa izango da. Honakoa 6, 7 eta 8 
urteko umeei zuzenduta egongo da. 
Doan. 

Musika
Brigitarren koMentua
Igandea 14, 12:30ean
Alboka abesbatzaren emanaldiaz 
gozatu ahal izango da. Sarrera doan. 

Manuel lekuona kultur-etxea
Asteazkena 17, 19:00etan
Udal Musika Eskolako ikasleek Gabo-
netako Kontzertua eskainiko dute. 

eleBeltz topagunea
Abenduak 26 eta 27, 20:00etatik
II. Fabrimusikala musika jaialdia egin-
go da Elebeltzen. 

Victoria eugenia antzokia, Donostia
Abenduak 22, 20:00etan
'Urteagako ahotsak' emanaldian 
parte hartuko du herriko SuBerri 
akordeoi taldeak, Donosti Ereski 
abesbatza eta Koruko Ama Birjinaren 
eskolarekin batera.  
  

Erakusketa
Jalgi kafe antzokia
Abenduan zehar
El Estudio del Pintor-eko ikasleen 
margolanak ikusgai. 

Manuel lekuona kultur-etxea
Ostirala12tik 19ra 18:00etan
Xabier Amonarrizen "Egurra eta Tor-
nua" erakusketa.

Usurbil
Musika
san salVaDor parrokia
Igandea 14, 13:00etan
Antonio Mercero lasarteoriatarraren 
oroimenezko kontzertua izango da. 
San Pedro parrokiko organista izan 
zen eta lan handia egin zuen korua-
rekin. Erlijio-musika konposatzailea, 
moldatzaile eta letra egilea. Ainhoa 
Merzero sopranoak zabalduko du 
emanaldia eta honetan asko izango 
dira parte hartuko dutenak. Doan.

non zer 7

Agenda

Gaur, Brigitarren Komentuan 19:30ean

Ertizka Otxotearen  
kontzertua

Xaloa Telebista Iruñerrian martxan jartzeko 
Crowfunding kanpaina

Xaloa Telebista Iruñerrian martxan jartzeko kanpaina abiatu zen azaroan. 
Komunikabideak leiho berria irekiko dio euskal kulturari, euskara 
hutsezko programazioa eskainiz. Euskarazko telebista berriak abenduan 
hasiko ditu probako emisioak, eta azpiegitura teknikoak martxan jartzeko 
50.000 euroko inbertsioa egin behar du.

Hori finantzatzeko, telebistak diru-bilketa edo crowdfunding 
kanpaina bat abiatu du KARENA plataforma euskaldunean. Besteak 
beste, Euskaltzaleen Topaguneak, TOKIKOMek eta Udalbiltzak ere bat 
egin dute kanpainaren helburuekin, euskalgintzako beste hainbat era-
gilerekin batera. Euskal Herri osora zabalik dagoen kanpainak 40 egu-
netan 50.000 euro horiek ekarpen txikien bidez biltzeko helburua jarri 
du. 

Crowfunding kanpainako lotura: http://karena.eu/proiektua/xaloa-
telebista-irunerrian da.

Sarean
Herritarren txokoa

Korrikaren materiala
Martxoaren 19tik 29ra egingo da 
2015ean Korrika. Urepelen hasi eta 
Bilbon amaituko da Euskal Herri 
osoa zeharkatuko duen ibilbidea. 
Dagoeneko salgai dago materiala 
herrian, Geltoki Kaleko AEKren 
Muntteri euskaltegian. Neskentzat 
eta mutilentzat kamisetak, txanoak, 
jertseak, buffak eta poloak bertan 
daudela jakinarazi dute AEK-ko 
kideek. Herritarrak euskaltegitik 
pasa daitezke materiala ikusi eta 
erostera, goiz eta arratsaldeko ordu-
tegian.

Danok Kideren jaiotza lehiaketa
Danok Kide elkarteak, aurten ere, 
jaiotzen lehiaketa antolatu du. Hauek 
dira parte hartzeko oinarriak: jaiotzak 
gehienez, 80x60 zm-ko neurriak izan 
behar ditu eta, batez ere, ez da onar-
tuko hondo sendorik ez duen lanik. 
Aurreko urteetako lehiaketetara aur-
keztutako proiekturik ere ez da har-
tuko. 
Jaiotzarekin gutun-azal batean egi-
leen izenak sartu eta azalean parte-
hartzaile edota taldearen adina idatzi-
ta eman behar da. 

Jaiotzak aurkezteko egunak abendua-
ren 19 eta 20a izango dira. Danok 
Kide elkartearen egoitzan Blas de 
Lezo kaleko 11 zenbakian utzi 
beharko dira 18:00etatik 20:00etara. 
Abenduaren 28an sari banaketa egin-
go da.

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 09:00etatik 13:00etara.

Zuen oharrak jarri, kexak adierazi edo eskutitzak 
argitaratzeko: 

Geltoki kalea, 4  943 366858  txintxarri@txintxarri.info

Danok Kidek antolatutako X.
Musika Topaketen baitan, Añor-
gako Ertizka Otxotearen kontzer-
tua  i z ango  da  B r i g i t a r ren 
komentuko kaperan. 2001 urtetik 
Ramon Berazak zuzendutako 
hamabi ahotseko taldeak,"ume 
eder bat" edo "Maitia nun zira" 
eta "Boga, boga" euskal kantak 
abestuko ditu emanaldiaren biga-
rren zatian. Taldeak hainbat ema-
naldi eskaini ditu nazioarte mailan  
ere. Sarrera doan. 
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G abonak iristear dira. 
Familia giroan bazkari 
eta afariak, Olentzero-

ren etorrera... baina horiek 
baino lehen, Santo Tomas jaia. 
Hori izaten da, urtero legez, 
Gabonetako Festetako lehen 
hitzordua. 

Datorren asteko igandea 
izango da abenduaren 21a, 
Santo Tomas jaia ospatzeko 
eguna. Ttakun Kultur Elkarteak 
egitarau zabala prestatu du, jai 
hori behar bezala ospatzeko. 
Herriko Okendo plazan egin-
go dira programako ekintzak.

Hasiera, goizean
Azken urteotan arratsaldez 
ospatu izan da herrian Santo 
Tomas, baina aurtengoan igan-

dea tokatzen denez eta askok 
hurrengo egunean lana egin 
beharko dutenez, jaia goizetik 
ospatzen hastea erabaki du 
Ttakun KEk. 

Hamaiketan hasiko da aur-
tengo feria. Okendo plazara 
hurbiltzen direnek talo, txisto-
rra edota gaztainak (2 euroko 
prezioan gaztainak) dastatu 
ahalko dituzte; egarria asetze-
ko berriz, sagardo freskoa.

Beterriko talogile bereziak 
ariko dira taloak egin eta jen-
dartean banatzen. Talogileen 
'harrobia' ere landu nahi du 
Ttakun KEk, eta azken urteetan 
egin bezala talo tailerra anto-
latu du haurrentzat.

Aurtengo Santo Tomas 
jaiko egitarauaren lehenengo 
ekintzan ere etxeko gaztetxoe-
nak izango dira protagonista; 

haurren erromeria hasiko da 
11:30ean.

Ondoren, eguerdiko hama-
bietan, bertso doinuak entzu-
teko aukera  izango da 
Okendon. 

Santo Tomas jaia ospatzea-
rekin batera, Gabonetako Fes-
tei ongietorria ere egingo zaie 
datorren asteko igandean 
Okendo plazan. Eta, nola ez, 
gabonetako kantek presentzia 
izango dute jaiaren egita-
rauan. Herriko Xumela abes-

batzaren eskutik herritarrek 
gabonetako kantak abesteko 
aukera edukiko dute. Ekintza 
hori 12:30ean hasiko da, ber-
tsolarien emanaldia bukatu eta 
berehala. 

Bertsolarien koplak eta 
ahotsak entzun ostean beraz, 
herritarrena izango da abeste-
ko txanda.

Bazkalordurako gosea egi-
ten hasteko gorputza dantzan 
jartzea baino hoberik ez dago, 
eta hori egiteko aukera edu-

kiko dute herritarrek, Xumela-
rekin batera abestu ostean. 
12:45etatik hasita, erromeria 
antolatu du Ttakun KEk Oken-
do plazan.

Hainbat elkartek hartuko 
dute parte erromeria horretan: 
Kukukak, Erketzek, Ttirriki Tta-
rrakak, txistulariek... plazadan-
tza saioa ere prestatu dute 
abenduaren 21erako.

Arratsaldeko laurak aldera 
bukatuko da herrian Santo 
Tomas jaiaren ospakizuna. 
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Santo Tomas Azoka datorren astean
Egitarau zabala prestatu du Ttakun Kultur Elkarteak datorren asteko iganderako

Gabonetako festak gero eta gertuago daude. Santo Tomas 
jaia izango da lehen hitzordua, urtero bezala. Baserritar jan-
tzia prest edukitzea komeni, datorren asteko igandean, 
abenduaren 21ean Okendo plazan ospatuko den jairako. 
Aurtengo Santo Tomas jaia goizean zehar egingo da, 
11:00etan hasi eta arratsaldeko laurak bitartean. Txistorra, 
taloak, Telleri baserritik ekarritako txerria, bertsolariak, 
erromeria... egitarau oparoa Gabonei ongi etorria egiteko.  

Erromeria jendetsua egin zuten lehengo urteko Santo Tomas jaian, Okendo plazan.


