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Urte berri 
on!



32014-12-29   txintxarri 1215 txintxarri 1215  2014-12-29   2 Urtekaria Urtekaria

2014

Urtarrila Otsaila Martxoa

Apirila Maiatza Ekaina

Uztaila Abuztua Iraila

Urria Azaroa Abendua

Hurrengo TXINTXARRI 
urtarrilaren 12an 
kaleratuko dugu. 

Bitartean, informazio 
guztia Txintxarri.eus 

atarian.
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Presoen hitzak Manuel 
Lekuona kultur etxean
2014-01-03 Herriko presoek Fran-
tzia eta Espainiako kartzeletatik bidali-
tako hitzekin errezitaldia egin zuen 
Lasarte-Oriako presoen lagunak tal-
deak, Manuel Lekuona kultur etxean. 
Presoen hitzak antzerki, kontzertu eta 
eszenografia konplexuekin jantzi 
zituzten, ikuskizun bikaina osatuz. 

Saskibaloi txapelketa 
arrakastatsua
2014-01-04 Arrakasta handia izan 
zuen Ostadar SKTk antolatutako lehen 
saskibaloiko 3x3 txapelketak. Miche-
lingo pilotalekuan aritu ziren jokatzen 
egun osoz. Errepikatzeko moduko 
aho-zaporea utzi zuen zentzu guztie-
tan saskibaloi txapelketak. 

Errege Magoak herrian
2014-01-05 Eguraldi ona lagun, 
lasarteoriatarrek Errege Magoen kabal-
gata gertutik ikusi zuten iluntzean. 
Jende andana irten zen kalera, gehie-
nak gaztetxoak eta horien familiak 
izan ziren. Meltxor, Gaspar eta Balta-
sar ikusteko ilusioaz gain, gozokiak 
biltzeko grinarekin etxetik jaitsi ziren. 
Oriatik hasi eta Okendo plazara iritsi 
arte, gozokiak bota eta haurren esku-
titzak bildu zituzten. 
 

Garai bateko Lasarte-Oria 
maketetan
2014-01-08 Jalgin egon ziren Paco 
Altuna herritarraren lanak ikusgai, 
urtarrilan zehar. Bere maketek Lasarte-
Oriako eraikin zaharrak irudikatzen 

dituzte, hilerri zaharraren sarrera, Txi-
mistarreta baserria, Udaletxe zaharra 
eskola nazionalak zirenekoa besteak 
beste. Garaiko argazkiak oinarri hartu-
ta landu zituen Altunak bere lanak. 
Urtarrila osoan zehar egon ziren ikus-
gai lan horiek. 

Iñigo Ibarburuk Euskadiko 
errekorra egin zuen
2014-01-08 Buruntzaldea IKTko 
igerilariek ez zuten atsedenik izan 
Gabonetan eta ederki lehiatu zuten. 
San Esteban, saria, Hernaniko Saria 
eta Nazioarteko Eguberrietako Sarian 
izan ziren lehian eta domina uzta han-
dia lortu zuten. Gainera, Iñigo Ibar-
buruk 50 m. tximeleta probako 16 
urteko Euskadiko errekorra hautsi 
zuen, 25”96ko marka eginez, Ordi-
zian ospatutako Nazioarteko Egube-
rrietako Sarian.

Jose Luis Campos, atxilotua
2014-01-08 EPPK Euskal Preso 
Politikoen Kolektiboaren Mintzaidetza 
Lanetarako Taldeko kidea da Campos 
eta Bilbon beste abokatu batzuekin 
bileran zegoela atxilotu zuten. Arratsal-
de osoan Guardia Zibila Camposen 
etxebizitza inguruan egon arren, atxilo-
tua ekarri arte ez zuten etxea ireki, 
prezintatuta egon zen bera iritsi arte, 
23:30ak pasatxo. Abokatuaren etxean 
egon ziren 3:30ak arte. Erreakzio ugari 
sortu zituen Camposen atxiloketa eta 
bere etxearen miaketak. Elkarretaratzea 
egin zuten hurrengo egunean Lasarte-
Oriako kaleetatik barrena, 'Konponbi-
deari erasorik ez!' lelopean. Ehundik 
gora lagunek hartu zuten parte.                  
 

'Tratu on bat' egutegia
2014-01-10 Lasarte-Oriako hiruga-
rren sektoreari bultzada bat emateko, 
'Tratu on bat' egitasmoa jarri zuen 
martxan Udalak. Marka hori sustatze-
ko pegatinak, poltsak... kaleratu zituz-
ten, eta baita egutegi bat ere. Lau 
argazkiz hornitu zuten egutegi hori; 
herriko hainbat dendari atera ziren 
konposizio horietan. 
 

I. Bai topaketak
2014-01-10 Bakegintza eta elkar-

bizitza, hondakinen kudeaketa eta 
ekonomia eta enplegua izan ziren 
topaketa horietan jorratutako gaiak. 

BAI plataforma 1979tik orain arte 
EAJ, EA eta Hamaikabat alderdietan 
aritutako zinegotzi abertzaleek osatu-
tako taldea da.
 

'Xenpelarren fruituak'
2014-01-12 Gotzon Huegun herri-
tarrak egindako 'Xenpelarren fruituak' 
eskultura-zuhaitza inauguratu zuten, 
Errenteriako Foruen Plazan. Plaza 
horretatik gertu jaio zen 'Xenpelar' 
bertsolari errenteriar ezaguna.

Zuhaitza hautatu zuen Huegunek, 
Euskal Herrian pisu sinboliko handia 
duelako eta Xenpelarren lana islatze-
ko egokia iruditu zitzaiolako. 

Polizia operazioa 
gaitzetsi zuen 
udalbatzarrak
2014-01-12 Alderdiek eztabaida-
tzeko zituzten hiru gaiak onartu ziren 
ohiko udalbatzarrean. Aipatzekoa 
izan zen aurreko asteko polizia opera-
zioa gaitzetsi zutela EAJ eta Bilduren 
aldeko bozkekin eta LOHP eta PSE-EE 
eta Marisa Zubiriren abstentzioarekin, 
Bilduk aurkeztutako testuari osoko 

zuzenketa bat egin ostean. PPk aurka 
bozkatu zuen.Beste bi gai onartu ziren: 
batetik, Urnieta eta Irungo ITVetako 
enpresa batzordeak aurkeztutako 
mozioa, irtenbidea eskatuz; bestetik, 
'emakumeen autonomiaren eta eraba-
kitzeko eskubidearen defentsa' eskaera.

Jone Vazquez Euskal Herriko 
txapeldun, 
distantzia luzean
2014-01-12 Buruntzaldea IKTko 
igerilari Jone Vazquezek urrea eskura-
tu zuen Getxon antolatutako infantil 
mailako Euskal Herriko Distantzia 
Luzeko Txapelketan. 2000m libre pro-
ban izan zen lehian eta infantil mai-
lako urrezko domina eskuratu zuen, 
27:09”99 markarekin. 
 

Danbor hotsak herrian
2014-01-17 Lasarte-Oriako  ikas-
tetxeetan, Landaberri-Garaikoetxean 
eta Sasoeta-Zumaburun, haur, gazte 
eta irakasleek Donostiako egun han-
dia ospatu zuten. San Sebastian mar-
txa, Tatiago, Polka, Ir iyarena.. . 
Lasarte-Orian doinu hauek entzun 
ahal izan ziren gure herriko kaleeta-
tik. Lasarte-Oriako ikastetxeek haien 
omenaldi txikia egin zioten San 
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Urtarrila

Sebastiani. Haur eta guraso, denek 
gozatu zuten San Sebastian egunaz 
ohiturari jarraiki.
 

Itoitz Rodriguez atletaren 
errekorra
2014-01-20 LOKEko atleta Itoitz 
Rodriguezek Gipuzkoako 400m. las-
terketako errekorra hautsi zuen 
Gipuzkoako txapelketan, 49.69 marka 
eginez. Denbora horrekin, jubenil eta 
junior mailako Gipuzkoako errekorra 
hautsi zuen. 

Konpostaje guneak martxan
2014-01-20 Udalak etxeko hiri-
hondakinen sorrera gutxitzeko asmoz, 
proba modura, bi konpostaje gune 
jarri zituen herrian, Sasoeta eta Atso-
bakar auzoetan, hain zuzen ere. Kon-
posta egin nahi zuten 20 familiek 
parte hartzen dute proiektuan egun. 

Autobus zaintzaileen greba
2014-01-21 Herriko bi ikastetxeek 
nabaritu zituzten autobus zaintzaileen 
lanuzteak, Landaberrik batez ere. 
Guraso batzuk arduratu ziren ikasleak 
oinez igotzeko ikastetxera. Donostiako 
udaltzainak ere egon ziren trafikoa 
antolatzen. Sasoetaren kasuan, auto-
bus zerbitzuan soilik nabaritu zen bi 
zaintzaileen greba; gurasoek autoz 
edo oinez eraman zituzten haurrak 
ikastetxera. 

Gure Esku Dago ekimena 
aurkeztu zuten
2014-01-24 Villa Mirentxun familia 
giroan egin zuten aurkezpen ekitaldia 
Gure Esku Dagoren antolatzaileek. Era-
bakitzeko eskubidearen aldeko mugi-
mendu honen nondik-norakoak azaldu 
zizkieten bertan bildu ziren herritarrei. 
Hitzez egindako azalpenak bideo 
proiekzioz jantzi zituzten eta amai-
tzean afari-merienda txiki bat egin 
zuten. 

Jacinta Hervas herritarrak 
100 urte bete zituen
2014-01-25 100 urte bete zituen 
Jacinta Hervas lasarteoriatarrak. Villa-
mayor de Calatravakoa (Ciudad Real) 
da jaiotzez, baina 1954an sorterria 
utzi eta Bilbora joan zen bizitzera 
Agapito Coronel senarrarekin batera. 
Handik Martutenera eta 91 urterekin 
herrira etorri zen alabarenera. Egun, 
Irungo Caser-Anaka zentroan bizi da. 

Dinbi Bandak irabazi zuen 
Euskararen Ginkana
2014-01-25 Dinbi Banda herriko 
batukada taldeak irabazi zuen Donos-
tiako San Telmo museoan egin zen 
Euskararen Ginkanaren 3. edizioa. Ez 
zen irabazle bakarra izan ordea, 
Algortako bertso eskolarekin berdin-
duta bukatu baitzuten lehiaketa. Azke-
nean, 3.000 euroko saria erdibana 
egitea erabaki zuten.  

Keniar atletak nagusi 59. 
Nazioarteko Krosean
2014-01-26 Joseph Ebuya keniarra 
gailendu zen senior mailako gizo-
nezkoen lasterketan, erakustaldia 
emanez; ia minutu bat sartu zion biga-
rren sailkatuari, Samuel Tsegai eritrea-
rrari. Ivan Fernandez izan zen lehen 
euskalduna; bosgarren postuan sailka-
tu zen. 

Emakumezkoetan berriz, Milcah 
Chemos keniarrak irabazi zuen, aurre-
ko bi urteetako arantzatxoa ateraz. 
Marta Tigabea etiopiarra eta Diana 
Martin izan ziren bigarren eta hiruga-
rren sailkatuak, hurrenez hurren. 
 

San Pedro jaiak antolatzeko 
lehenengo bilera
2014-01-28 Jaietan Blai prozesua-
r e n  l e h e n e n g o  b i l e r a  e g i n 
zuten,18:30ean, Udaletxe berriko 
hallean. 2012an jarri zuten martxan 
San Pedroak antolatzeko prozesu hori. 
Aurtengoak aldaketak izan zituen: bi 
bilera soilik egin ziren. 

Endika Gartzia eta 
Raul Gomez 
Kirol probak Ligako 
irabazleak
2014-01-29 Afedegik antolatzen 
dituen Kirolprobak mendi eta lasterke-
ta ligetan bi lasarteoriatar izan ziren 
nagusi, Endika Gartzia eta Raul 
Gomez. Urtarrilaren 29an egin zen 
sari banaketan Endika Gartziak men-
diko lasterketen txapela jaso zuen eta 
Raul Gomezek korrika lasterketeta 
ligakoa. Endikak lau probetan, Urnie-
tako lasterketa, Tuga Arratzu  Urdai-
bai, Erlaitz aiako Harriak lasterketan 
eta Zegama Aizkorri lasterketan lortu-
tako puntuei esker eskuratu zuen 
garaikurra. Raul Gomezek berriz, kirol 
probako 21 probatan parte hartu zuen 
baina horietatik 12 hartu ziren kon-
tuan puntuaketarako eta emaitza 
horiek eman zioten garaipena.

'Sauna deluxe' antzerkia 
kultur etxean 
2014-01-30 Errenteriako Itzatu an-
tzerki taldeak ireki zuen antzerki ama-
teurren egitaraua. Manuel Lekuonan 
antzeztu zuen “Sauna Deluxe” izene-
ko lana. Programa honen helburua, 
herriko talde hauek hurbileko elkar-
teekin dituzten harremanak sustatzea 
izan da; horregatik hilabetero Manuel 
Lekuonan programazio amateur bat 
egitea erabaki zen. 

Elkarretaratzea 'Eraso 
sexistarik ez' lelopean
2014-01-30 Elkarretaratze jende-
tsua egin zuten Okendo plazan, 
herriko emakume talde batek deituta. 
Eraso sexista baten biktima izan zen 
herriko emakume bat urtarrilaren 
1ean, parrandatik bueltan etxera 
zihoala. Gizonezko bat hurbildu eta 
emakumea lokartzen saiatu zen, baina 
zorionez ez zuen lortu, emakumeak 
ostikada bat eman eta bertatik korrika 
ihes egin zuelako erasotzaileak.

Eraso hori salatzeko, 'Eraso sexista-
rik ez' lelopean elkarretaratze jende-
tsua egin zen Okendo plazan. 
Lasarte-Oriako Udalak ere agerraldia 
egin zuen, urtarrilaren 1eko eraso hori 
salatzeko. Testu bat prestatu eta iraku-
rri zuten, erasotua izan zen emaku-
mear i  e lkar tasuna e ta  babesa 
adierazteko. 

Antxon Agirre Sorondo 
etnografoa zendu zen
2014-01-31 Antxon Agirre Soron-
do etnografo hernaniarra zendu zen, 
67 urte zituela. Etnografo hernaniarrak 
Lasarte-Oriako historiari buruz hainbat 
lan eta artikulu idatzi zituen. Sebastian 
Kerejeta herritarrak lan hau gogoratu 
nahi izan zuen. Lasarte-Oriako aldi-
zkariko laguntzaileetako bat izan zen 
Agirre Sorondo; ehundaka orrialde 
zituen gure herriko historiari buruz 
idatziak. Agirre Sorondok harreman 
estua zeukan Lasarte-Oriarekin. 
2003an liburu bat idatzi zuen: 'Lasar-
te-Oria, 20 urte eta hainbat urte'. 
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2014-01-22 Jose Ignacio Muni-
lla Gipuzkoako gotzainak, herrial-
deko parrokia desberdinak bisitatu 
zituen. Zumaburu eta San Pedro 
parrokietara egin zituen bisitak, 
eliztarrak eta parrokien funtziona-
mendua ezagutzeko asmoz. Ama 
Brigitarren komentura ere joan zen, 
herrian bizi diren moja kongregazio 
desberdinekin biltzeko. Egonaldia 
amaitzeko, pare bat meza eskaini 
zituen Atsobakar zaharren egoitzan 
eta San Pedro elizan. 

Urtarrila hasieran joan zen 
Gipuzkoako goitzaina Zumaburuko 
elizara, eta baita Oriako Karmengo 
elizara ere. Handik bi astera burutu 
zuen Munillak San Pedro parrokiara 
bisita. 

Munillaren bisita San Pedro elizara

2014-01-12 Eragindako sutea 
gertatu zen Loidi kalean. Bi zabo-
rrontziri sua eman eta horren 
ondorioz bost auto kiskali ziren. 
Ertzaintzak ingurua itxita izan zuen 

sugarrak guztiz itzali arte. Lan 
horretan aritu ziren ordu bat baino 
gehiagoz. DYAko anbulantzia bat 
ere bertaratu zen sutearen lekura, 
baina ez zen zauriturik egon. 

Sutea Loidi kalean



Errugbia protagonista 
Michelinen
2014-02-01 Sei Nazioen Torneo 
entzutetsua hasi zen asteburu berean, 
Michelingo zelaiak futbola aparkatu 
eta errugbiari eman zion protagonis-
moa. Beltzakeko infantilek Hernaniren 
aurka galdu arren, seniorrek erakustal-
dia eman zuten Eibarren aurrean, Bab-
yauto ZRT - Beltzakek 41-0 irabazi 
zion Eibarri. Bestalde, entrenamendu 
berezia izan zuten Ostadar Beltzak 
Gure etxea taldeko gazteek. Biarritz 
Olympique taldeko aholkulari, jokala-
ri ohi eta errugbian aditu diren Ben 
Lost, Daguerre anaiak, Bernard, Fran-
cis, Gilles eta Cavaller Frantziako sele-
kzioko jokalari ohia izan baitziren 
kirol gunean. 

Hiru saritu gidabaimena 
euskaraz ateratzeagatik
2014-02-03 Astigarragan egin zen 
2013an Buruntzaldeko auteskoletan 
gidabaimena euskaraz atera zuten 
ikasleen artean zozketa. Herrian 400 
eurokin sarituak suertatu ziren Miren 
Cuerdo, Nerea Sanchez eta Itziar 
Mugika. 2010. urtean 34 ikaslek gain-
ditu zuten azterketa teorikoa euskaraz, 
2011ean 60, 2012an 113 eta 2013an 
135 ikasle izan ziren.

Atarrabian esperientzia 
trukea
2014-02-03 Lasarte-Orian Errege 
Magoen kabalgata antolatzen duen 
MeGaBa elkarteko kideek Nafarroako 
Atarrabia herrian lan bera egiten duten 
lagunekin topaketa egin zuten. 

5. edukiontziko batzordea 
lanean PSE-EEren aburuz
2014-02-03 Lasarte-Oriako PSE-
EEk jakinarazi zuen, “5. edukiontziko 
batzordea” lanean zela. Alderdi sozia-
listak azpimarratu zuenez, 2011. 
urtean hartutako erabakian “5. edu-
kiontzia ezarri baino lehen, alderdiek 
sistema hau ezarri duten beste herriei 
eta hainbat teknikari eta adituei infor-
mazioa eskatu eta hauek aztertu behar 
direla aipatzen da”. Pauso hau urtarri-
lean zehar eman zela jakitera eman 
zuen PSE-EEk. “Orain batzordeak 5. 
edukiontzia ezartzeko beharrezkoa 
den partida erabaki behar du”.

Lanpostuen pribatizazioaren 
aurkako ekimena
2014-02-03 Osasun zentroko gar-
biketa zerbitzuaren pribatizazioa sala-
tzeko elkarretaratzea egin zuten 
Lasarte-Oriako osasun zentroan. 
Hainbat herritar eta eragilek bat egin 
zuten ”Osasun publikoaren pribatiza-
zioari eta prekarietateari ez!” lema-
pean egin zen ekimenarekin.

Ohiturari eutsiz
2014-02-04 Santa Ageda bezperan 
herrian hainbat talde atera ziren 
eskean. Herriko ikastetxeetako haurrak 
izan ziren lehenengoak eta arratsal-
dean zehar, Zabaletako bizilagunak, 
Amalur trikiti eta pandero eskolakoak, 
Erketzeko kideak eta Xumela eta 
Earra! bertso eskolako lagunak irten 
ziren kantuan.

Espetxe politika eta presoen 
sakabanaketaren aurkako 
manifestazioa
2014-02-06  Arkaitz Bellonen 
heriotza zela eta, Euskal Herriko 
hainbat eragilek herrietan espetxe eta 
sakabanaketa politikak salatzeko 
mobilizazioak egiteko deialdia egin 
zuten. Lasarte-Oriak bat egin eta 
19:30ean hasita, euriari eta haizeari 
aurre eginez, hainbat herritarrek 
”Espetxe politika honi ez. Sakaba-
naketa amaitu. Aski da” lelopean 
manifestazioa egin zuten. 

Elkarbizitzaren osasuna 
aztergai
2014-02-06 BAI plataformak anto-
latutako I. Topaketen saioa izan zen 
Ganbo Iturri elkartean. Patxi Meabe 
elkarbizitzaren osasun demokratikoaz 
eta ezarri behar den zoru etikoaz 
mintzo zen. Amaieran solasaldi ederra 
izan zuen hitzaldira hurbildu ziren 
herritarrekin. 

Sabina Eizmendi Garrok 100 
urte bete zituen
2014-02-08 Oriatarra jaiotzez, 100 
urte bete zituen Sabina Eizmendi 
herritarrak. Festa polita antolatu zuten 
Matia Fundazioaren Donostiako zen-
troan ahaide eta zaintzaileek. Alboan 
izan zituen alabak, bilobak eta birbilo-
bak mendeurrena ospatzeko. Amalu-
rren trikitxa, txistu, danbolin eta 
pandero doinuek girotu zuten goiza 
eta agurra ere dantzatu zioten.

Prestakuntza aurrera, 
markak hobetzen
2014-02-10  Azken hilabetean 
Buruntzaldea IKT-ko igerilariek ez 
zuten atsedenik izan. Errendimendu, 
zein Kirol zehaztasuneko liga jardu-
naldiak izan zituzten eta marka ugari 
hobetu zituzten. Iñigo Ibarburu gaztea 
ere euskal selkzioarekin izan zen 
Madrilen lehiatzen.

Elikadura jasangarriaz 
eskoletan
2014-02-10 Lasarte-Oriako lehen 
hezkuntzako ikastetxeak Eskolako 
Agenda 21 programan parte hartu 
zuten ”Elikadura jasangarria gure 
herrian” lelopean. 

Tximistarreta herritarren 
zain
2014-02-13  Udalak Tximistarreta 
plaza diseinatzeko parte-hartze proze-
su bat jarri zuen martxan ekainean eta 
honi amaiera emateko, lanaren bideoa 
eta parkearen diseinua erakusten zuen 
maketaren aurkezpena egin zen 
Manuel Lekuonan. Udaletik eskerrik 

beroenak eman nahi izan zizkieten 
herritarrei “haien laguntza gabe 
halako proiekturik ez zelako izango”.

Euskadiko txapelketa 
Enararentzat
2014-02-13  Enara Fernandez 
eskiatzaile gazteak bere gida Iraitz 
Etxarrirekin batera Euskadiko lehenen-
go postua eskuratu zuten itsuen eta 
ikusmen urria duten eski alpinoko Eus-
kadiko Txapelketan, Astunen. Hain 
zuzen, Enara lehiatzen den Infantil 
mailako txapeldunak izan ziren.

Andoaingo piano jaialdian 
lehian
2014-02-15 Herriko Udal Musika 
eskolako ikasleek Andoaingo piano 
jaialdian parte hartu zuten. 

Euskarazko aisialdiaren 
inguruan esperientzia trukea
2014-02-14 “Aisia familien parte-
hartzearekin eraikiz” hitzaldia antola-
tu zuten Kukuka Antzerki eta Dantza 
eskola, Xumela, Muntteri AEK, Zabale-
ta-Auzolan eta Ttakun elkarteak. Hel-
burua, Lasarte-Orian  euskarazko 
aisiaren ikuspuntua aztertu eta aurrera 
pausoak ematea izan zen. Horreta-
rako, beste eskualde batzuetan gau-
zatzen ari diren proiektuak ezagutzera 
eman nahi izan zituzten, Oarsoaldeko 
Irrien lagunak proiektua eta Arrasateko 
Txatxilipurdi elkartearen Haurrasate 
ekimena. 

Etorkizuna eskuetan
2014-02-15 Gure Esku dago eki-
menak zerrendak ireki zituen ekaina-
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ren 8ko giza katerako. Lehenengo 
egunean bertan 201 lagunek eman 
zuten izena eta lehenengo helburua 
500 lortzea jarri zuten sustatzaileek.
Erabakitzeko eskubidearen alde, 
hainbat eta hainbat ekintza egin ziren 
Gure Esku Dago taldeak antolatuta. 

Suberrik kontzertu landua 
eskaini zien bazkideei
2014-02-16  Suberri Akordeoi 
Orkestrak San Pedro elizan eman 
zuen kontzertua mezaren ostean. Baz-
kideek urtean zehar emandako babe-
sarengatik esker ona adierazi nahi 
izan zieten kontzertu eder batekin.

Euskal literatura irakurle 
txokoan
2014-02-18 Irakurle-txokoan Irati 
Jimenez idazlea izan zen.  Lehenik tal-
deka herritarrek, Irati Jimenez idazlea-
ren “Nora ez dakizun hori” liburua 
aztertu zuten Uxue Alberdi taldeko 
dinamizatzailearen laguntzarekin. 
Ostean, idazlearekin solasean aritzeko 
aukera izan zuten.

Manttangorri doan Aterpeako 
dendetan erosteagatik
2014-02-20 Aterpea eta udaleko 
ordezkariek merkataritza sailetik lan-
dutako ekimena aurkeztu zuten. Ater-
peako dendetan herritarrek 5 euro 
baino gehiagoko erosketa egiteagatik, 
Manttangorrirako bidaiak doan esku-
ratzeko aukera izango zuten.

Mikel Laboa gogoan
2014-02-21 Ttanttaka konpainiak 
prestatutako antzerkia izan zen Zazpi 
Aldiz Elur. Bernardo Atxagak Erlea 
aldizkariaren lehen alean idatzi zuen 
artikuluak ematen zion antzerkiari 

izena, baina baita izana ere. Haren 
hitzetan oinarrituta baitago obra senti-
tu hau. Mireia Gabilondok zuzendu-
tako emanaldia izan zen kultur-etxean 
eta ia 200 lagun bildu ziren.

Erraustegiaren eraikuntza 
eten izana ospatu zen
2014-02-22 Festa eta ospakizun 
artean hartu zuten Lasarte-Oria Zero 
Zabor taldeko kideek Zubietako 
erraustegia eraikiko ez denaren berria. 
Horretarako, herritarrekin batera jaial-
dia antolatu zuten. Erraustegiaren 
murala, txalapartariak, sorgin-dantza 
herrikoia, Xumela abesbatza, txokola-
tada eta Makulu Ken izan ziren egu-
neko protagonistak.

Emakumezkoen errugbia 
lehenengoz Michelinen
2014-02-23 Beltzak errugbi taldea 
sortu zela 30 urte bete direla eta, 
ospakizun gisa antolatu zuten larunbat 
arratsaldean Hernani eta Eibar/Irun tal-
deen arteko emakumezkoen errugbi 
partida, Michelinen historian lehenen-
go aldiz. Euskal Ligako 8. jardunaldiko 
neurketa izan zen.

Andaluziarren egun 
handia
2014-02-23 Egun handia da otsai-
laren 28a andaluziarrentzat, baina 
ospakizuna aurreratu egin zuten aur-
tengoan. Ostiraletik hasi eta igandera 
bitartean hainbat emanaldi prestatu 
zituzten XXI. aldiz Semblante Andalu-
zeko kideek. Hamalau hilabeteren 
ostean, Jose Perez Acosta zuzendari 
ohiak lekukoa Juan Vicente Perezi 
pasa zion. Orain arteko bideari jarrait-
zeko konpromisoa hartu zuen zuzen-
daritza berriak. 

Mendebaldeko Sahararen 
alde
2014-02-27 Lasarte-Oriako Saha-
rar herriaren lagunak taldearen 
mozioa aztertu eta onartu zen otsaile-
ko Udalbatzarrean. Hori dela eta,   
otsailaren 27an, Saharar nazioa alda-
rrikatu zeneko 38. urteurrenean Men-
debaldeko Saharako bandera izan zen 
Udaletxeko balkoian. Era berean, 
Saharar herriaren lagunek  “Maroko 
Saharatik at, autodeterminazioa eta 
independentzia” lelopean elkarretara-
tze deialdia egin zuten.

Telebistaren bisita
2014-02-24 ETB1eko “Tribuaren 
berbak” saioak Iñaki Arruti udaleko 
euskara teknikaria elkarrizketatu zuen 
Landaberri BHIko patioan. Kike Amo-
narrizen saioak ikasleekin ere hainbat 
irudi grabatu zituen.

TSST Tratu on bat 
markarekin
2014-02-26 TSST ko autobusek 
”Tratu on bat” kanpainarekin bat egin 
zuten. Lasarte-Oriako udalarekin 
akordioa sinatu eta honen bitartez, 
herritik pasatzen diren autobusetan 
kanpainaren irudia jartzeaz gain, 
herriko ekintzen berri emango duten 
kartelak jartzeko konpromisoa hartu 
zuen autobus konpainiak.

Inauteriei hasiera musikala
2014-02-26 Udal Musika eskolako 
kideek Inauterietako kontzertua eskai-
ni zuten. Adin guztietako ikasle eta 
irakasleek haien trebezia erakutsi 
zuten.

EHBildu euskal presoen 
sakabanaketaren aurka
2014-02-27 Hamaika urte bete 
ziren Argi eta Iñaki ama-semeak 
Juankar Balerdi anaia bisitatzera 
zihoazela auto istripu batean zendu 
zirela. Horregatik, EHBilduk Argi eta 
Iñaki zendu zireneko urteurrenean 
beste behin ere euskal preso poli-
tikoen eskubideak errespetatzeko 
aldarrikatzeko “Giza Eskubideak. 
Irtenbidea. Bakea. Sakabanaketaren 
politikarekin amaitu” lelopean elkarre-
taratzea egin zuen.

Danborradaren web berria
2014-02-28 Lasarte-Oriako Dan-
borradaren web berria erabilgarri jarri 
zen www.tamborradalasarteoria.org.

Olmos judoka Euskadiko 
txapeldun
2014-02-28 Euskadiko junior txa-
pelketa ospatu zen Etxebarrin, eta 
honetan LOKE-ko hiru judokek parte 
hartu zuten: Esteban Martinez, Mario 
Garrido eta Josu Olmos izan ziren. 
Hirurek domina bana eskuratu zuten 
haien mailetan, bat urrezkoa, bestea 
zilarezkoa eta azkena brontzezkoa.  
Josu Olmosek lortu zuen Euskadiko 
txapeldun txapela janztea. Esteban 
Martinezek, berriz, zilarrezko domi-
na eskuratu zuen eta azkenik, bron-
tzea Mario Garridoren eskuetara 
joan zen. 

Ikastetxeak dantzan
2014-02-28 Sasoeta-Zumaburu eta 
Landaberriko gaztetxoak izan ziren 
Inauteri festa estreinatu zutenak. Egin-
dako lana plazaratzeko aukera izan 
zuten ikastetxeetako gimnasioetan. 
Denetarik ikusteko aukera izan zen, 
Charlestonetik hasita, Olivia Newton 
John eta John Travoltaren Grease 
musikal ospetsuraino. Ondo baino 
hobeto pasa zuten gaztetxoek, irakas-
leek eta gurasoek herriko txikienen 
dantza eta koreografiekin.

Argi Iturralde eta Iñaki 
Balerdi oroituz
2014-02-28 Argi eta Iñaki, Juankar 
Balerdiren senideak bisita egitera 
zihoazela istripuan zendu ziren. 
Hamaika urte bete ziren gertakaria 
jazo zela eta Lasarte-Oriako EHBilduk 
urteurren hori gogoratu eta euskal pre-
soen sakabanaketa salatzeko elkarre-
taratzea egin zuen.
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2014-02-03 Manuel Lekuonan 
otsailaren 3an, 10ean eta 17an, 
Urpeko nazioarteko zinema zikloa 
izan zen. Danok Kide Elkarteak 
Real Sociedad taldeko urpekari tal-
dearen laguntzarekin film laburren 
emanaldi sorta antolatu zuen eta 
aurten arrakasta handia izan zuela 
aipatu zuten.

Urpeko zinema saioak

2014-02-20 Langile bat zauritu 
zen Lasarte-Oriako Ola kalean 
estolderian lanean ari  zela. 
12:30ak aldera leherketa txiki bat 
izan zen lur azpitik doan kolekto-
rean lanean ari ziren bitartean. 
Ordu batzuetan kalea itxita man-
tendu zuten suhiltzaileek bertan 
metatutako metanoak eragin 
zezakeen arriskuagatik.

Lan istripua Ola kalean



Langabetuentzat euskara 
ikastaroak
2014-03-03 Muntteri-AEK euskal-
tegiak Udalaren laguntzaz herriko lan-
gabetuentzako euskara ikastaroa 
antolatu zuen. Ikastaro trinkoa izan 
zen martxoaren 17tik maiatzaren 
13ra. Egunean 4 orduko saioak izan 
ziren. 

Inbertsioak kirol 
instalakuntzak hobetzeko
2014-03-05  Udal kiroldegian 
guztira 73.000 euroko inbertsioa egin 
zuen Lasarte-Oriako Udalak, zaharki-
tuta zeuden hainbat instalakuntza 
berritzeko asmoarekin. Ur biltegia eta 
zenbait aretotako argiztapena aldatu 
zen, tapiz berria erosi zen gimnasia 
erritmikoa egiteko, sare berriak jarri 
ziren pilotalekuan eta tenis pistetan, 
eta kardio gelan bi makina eliptiko 
berri jarri ziren.

Nazioarteko bazkaria 
Sasoetan
2014-03-05 Sasoeta-Zumaburu 
ikastetxeko Burunzpe guraso elkarteak 
antolatuta, bazkari berezia egin zuten 
Sasoetako jangelan. Familia bakoitzak 
bere estatu edo eskualdeko 6 pertso-
nentzako egindako plater bat eraman 
behar zuen eta besteen janaria dastatu 
zuen. Ekimen horren bitartez, ikaste-
txean biltzen ziren 21 herrialde des-
b e r d i n e t a k o  g u r a s o e k  e l k a r 
ezagutzeko aukera izan zuten.

Argizaiola desagertu zen
2014-03-05 Juan Jose Mendiluze-
ren oroimenean Atsobakarren jarrita 
zegoen eskultura desagertu egin zen. 
Gotzon Huegunek eginiko eskultura 
Atsobakarren zegoen kokatua. 'Argi-
zaiola' duela 18 urte zendu zen Juan 
Jose Mendiluzeren oroimenean eta 
beregan pertsonifikatzen den bolunta-
rioen lanari eskainia dago.

Emakumeen egunagatik 
ekintza sorta
2014-03-07 Espainiako gobernuak 
martxan jarritako abortuaren legeari 
buruz hitz egin zuen Joana Azpitarte 
Emakumeen zentroko teknikariak Villa 
Mirentxuko foroan. 2010. urteko 
legearen inguruko informazioa eman 
zuen eta gobernuaren lege berriak 
dakartzan aldaketak plazaratu zituen. 
Azalpenetan lagun izan zuen Fernan-
do Vaquerizo herritarra. Egun horretan 
bertan, arratsaldean, Yaiza Ruiz herri-
tarrak hitzaldia eman zuen Semblante 
Andaluz elkartean. Oporrak bakean 
egitasmoaren arduradunak azaldu 
zuen zein den emakumearen papera 
Saharako kanpamenduetan, Lasarte-
Orian bizi den Ailem Etleimidi sahara-
rraren laguntzarekin. Lan eta Lan 
antzerki taldeak berriz “Cinco mujeres 
con el mismo vestido” obra interpreta-
tu zuten 300 ikusleren aurrean.

Itoitz Rodriguez Espainiako 
txapeldun
2014-03-11 LOKEko sei atleta 
Valentzian lehiatu ziren Espainiako 
jubenil txapelketan. Azpimarragarrie-
na Itoitz Rodriguezen lana izan zen. 
400 m. lasterketan Espainiako txapel-
dun izan zen marka ederra eginez: 48 
segundu eta 99 ehuneko. Oskar Goi-
koetxea entrenatzaileak nabarmendu 
zuenez, “Espainiako historiako 5. 
markarik onena” egin zuen Rodrigue-
zek.

Istripua Hipodromo 
Etorbidean
2014-03-11 Zabor-kamioi batek 
herritar bat harrapatu zuen Hipodro-
mo Etorbidean, 10:30ak aldera. 
Kamioi gidaria ez zen ohartu emaku-
me adindu bat zebra-bidea gurutza-
tzen ari zela, eta harrapatu egin zuen. 
Emakumeak zauri bat egin zuen 
buruan, eta ospitalera eraman zuten 
anbulantzia batean. 

Gidabaimena euskaraz
2014-03-11 2013. urtean euskaraz 
autoaren azterketa teorikoa gainditu 
zutenen artean, sarituak Miren Cuer-
do, Nerea Sanchez eta Itziar Mugika 
herritarrak izan ziren. Hauek 400 
euroko saria jaso zuten Boris Nogales 

zinegotziaren eskutik. Datorren urtean 
ere izango da halako saria jasotzeko 
aukera. Guztira, 135 ikaslek gainditu 
zuten azterketa teorikoa euskaraz 
2013an.

Pilar Soberon Kutxa 
Boulevarden
2014-03-12 Pilar Soberon artista 
lasarteoriatarraren erakusketa Dissolu-
tio Kutxa Boulevard aretoan egon zen 
ikusgai. Argazkiak, instalazioak, 
bideo-sorkuntzak, marrazkiak eta soi-
nuak nahasten dira erakusketan. 
“Gizabanakoengan erreakzioak pizte-
ko sortu dira, baita erakusketa-ere-
muaren mugetan barrena esploratzeko 
ere”, azaldu zuen artistak. Apirilaren 
27ra arte ikusgai izan ziren herriko 
artistaren lanak.

Xirimiriren aldeko 
elkarretaratzea
2014-03-12 35/02 sumarioan edo 
herriko tabernen auzian 32 pertsona, 
taberna eta elkarte izan ziren epaituak 
ETAren finantzaketa sistemako zati zirela 
egotzita. Horien artean, Lasarte-Oriako 
Xirimiri elkartea dago.

Epaiketarekin amaierarekin bat egi-

nez 'Epaiketa politikorik ez! Xirimiri 
libre' lelopean elkarretaratzea egin 
zen Okendo plazan. Hainbat izan dira 
herriko elkarteari elkartasuna erakuste-
ra hurbildu diren herritarrak. 

Zuhaitzaren Eguna
2014-03-13 Zuhaitzen Egunaren 
XXIII. edizioa ospatu zen Lasarte-
Orian. Heldu zein gaztetxoek 150 
zuhaixka landatu zituzten bi egunetan 
Goiegiko mendi-hegalean. 50 bat 
zuhaixka landatu zituzten helduek, 
Eneko Urdanpilleta udal lorezainaren 
oharrei jarraituz. Herriko bi ikastetxee-
tako gazteek berriz, 100 zuhaixka lan-
datu zituzten. Urdanpilletak azaldu 
zuenez, haritzak, lizarrak, pagoak eta 
gorostiak landatu ziren aurtengo 
Zuhaitzen Egunean.

'Lehenengo hitza da giltza' 
Udalaren kanpaina abian
2014-03-17 Komunikazio kanpai-
na bat abiatu zuen Udalak, Euskararen 
Bidegorriaren barruan, herritarrengana 
iritsi nahian; haien arteko harremane-
tan lehen eta bigarren hitza euskaraz 
egitera gonbidatu zituzten. Kanpaina-
ren barruan, hainbat elementu erabili 
zituen: sarrerako enara, bideoa, erre-
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Martxoa

portajea… Asmoa garbia zen: 2011n 
udal barruan hasitako 'Euskararen 
Bidegorria' kanpora zabaltzea. 

Helburua, euskara izan dadila neu-
rri handi batean, langileen lan-
hizkuntza. Izan ere, udal langileen 
artean gehiengoa da euskalduna. 

2013. urtea positiboan itxi 
zuen Udalak
2014-03-18 Estitxu Alkorta Oga-
sun eta kontuetako bereziak saileko 
buruak Lasarte-Oriako udalaren 2013 
urteko likidazioa aurkeztu zuen. 
Milioi bat baino gehiagoko superabita 
egon zela eman zuen jakitera eta horri 
esker herrian inbertsio batzuk egingo 
zirela aurreratu zuen. Bestalde, zorra 
murriztea lortu zuela esan zuen Alkor-
tak. 

II. Aste Musikala
2014-03-17 Bi asteburu desberdi-
netan ospatu zen II. Aste Musikala: 
martxoaren 28, 29 eta 30ean eta apiri-
laren 4 eta 5ean. Madonnarekin biran 
egondako Kalakan taldearen kontzer-
tuaz gozatu ahal izan zen, besteak 
beste, Manuel Lekuonan. Kultura sai-
lak antolatu zuen aurtengo edizioa 
ere, Danok Kide, Xumela, Zero Sette, 
Alboka, SuBerri eta Musika Eskolaren 
laguntzarekin. 

LED argiak kaleetan
2014-03-22 Lasarte-Oriako Udale-

ko Obra eta Zerbitzuetako sailak kale-
argiteria berritzeko unean, LED 
teknologian oinarrituriko aurrezpen 
energetikoaren aldeko apustua egin 
zuen. Kale-argi berriak Bekoerrota 
kalean eta Somoto ibilbidean jarri 
ziren. Argiteria berriak sei aldiz 
gutxiago kontsumitzen du eta lehen 
baino argitasun maila altuagoak ema-
ten ditu.

Animalien araudi berria
2014-03-22 Ohiko udalbatzarrean 
animaliak babesteko eta edukitzeko 
Udal araudia behin betiko onartu zen. 
Animalien babesa bermatu, jabetza 
arduratsua eta animalien salerosketen 
kontrola eramatea du helburu araudiak. 
Honela animalien jabeek kontuan izan 
beharreko hainbat betebehar eta bal-
dintza zehazten dira, baita eraso baten 
aurrean jarraituko diren pausoak ere. 
1996. urtean onartu zen aurreko arau-
dia eta legearen arabera hau egunera-
tzeko beharra zegoen. 
 

Gerra Zibileko aztarnak 
Andatza mendi inguruan
2014-03-21 Islada Ezkutatuak oroi-
men historikoaren aldeko taldeak 
Andatza mendia inguruan egindako 
aurkikuntza aurkeztu zuen. Taldeare-
kin batera Lasarte-Oria eta Donostiako 
alkateak eta Zubietako herri-batzorde-
ko kideak izan ziren. Islada Ezkuta-
tuak taldeak Andatza mendi inguruan, 
Zubieta aldean, 120 metroko lubakia 

aurkitu eta bertan garbiketa lanak egin 
zituzten. Bertan Gerra Zibileko arma-
mentua, esku granada eta beste 
hainbat objektu aurkitu zituen taldeak.
 

Hamahiru urte ETAk Froilan 
Elespe hil zuela
2014-03-22 Omenaldi xumea egin 
zioten Froilan Elesperi familiak eta 
Gipuzkoa osotik etorritako PSE-EEko 
militanteek, Lasarte-Oriako hilerrian. 
Haren lanak eta memoriak bizirik 
dirautela gogoratzeko elkartu ziren 
hainbat lasarteoriatar eta sozialista 
ezagun. II. Froilan Elespe saria ere 
banatu zen; LOKEk jaso zuen Lasarte-
Oriako PSE-EEren eta Elespe zenaren 
familiaren errekonozimendua. 

Eneko Kastroren krosa, 
ostarte artean
2014-03-23 Goiza ilun eta petral 
samar hasi bazen ere, zaparrada eta 
zaparrada artean irekitako ostarteak 
probestu zituzten herriko atleta gaz-
teek lasterka egiteko. Euskara eta kiro-
la bultzatu asmoz, giro bikainean 
burutu zen Eneko Kastro zenaren 
omenezko XVII. Euskal Krosa Atso-
bakar auzoan. Maila guztietako laster-
ketak amaitzean eta bakoitzari 
zegokion domina lepoan, opari 
banaketa egin zuten goizari amaiera 
emateko.

EH Bildu biktimen 
errekonozimenduaren alde
2014-03-23 EHBildu koalizioak 
Froilan Elesperen hilketaren urteurre-
nean elkartasun hitzak izan zituen. 
Biktima guztien errekonozimendua 
azpimarratuz. Biktima guztien erreko-
nozimendua aitortzeko deia eta alder-
dien arteko lankidetza azpimarratu 
nahi izan zituzten besteak beste. 

Bi gizon atxilotu zituzten 
genero indarkeria egotzita
2014-03-26 Hernaniko ertzain-
etxeko agenteek, Lasarte-Oriako udal-
tzaingoarekin lankidetzan, 23 eta 31 
urteko bi gizon atxilotu zituzten, gene-
ro-indarkeriako delitu bana egotzita. 
Batek bikotekidea aurpegian jo eta 
bultzatu egin zuen, eta hark tratu txa-
rrak ohikoak zirela azaldu zien ertzai-
nei. Besteak ustez bi eztabaidatan 
eraso zuen neskalaguna.

Ikasleak LOMCEren aurka
2014-03-27 Lasarte-Usurbil Institu-
tuan eta Landaberri BHIn erabateko 
jarraipena izan zuen greba deialdiak. 
Ikasleek egun osoan zehar euren alda-
rrikapenak ezagutzera emateko ekin-
tzak egin z i tuzten.  12:00etan 
Okendon kontzentrazioa egin zuten 
eta 19:00etan eskualde mailako mani-
festazioa, herriko kaleetan barrena. 

Landareen Eguna
2014-03-29 Bigarren urtez 
jarraian, eskualdeko landare ekoizleen 
produktuak sustatu eta hauei salmenta 
bidez aterabidea eman asmoz Landare 
eta Lore azoka arrakastatsua egin 
zuten herriko erdigunean. Lasarte-
Oriako Udalak eta Behemendi Landa 
Garapenerako Elkarteak elkarlanean 
antolatutako ekintza izan zen. Itxura 
alaia eta koloretsua izan zuen Okendo 
plazak.

Fernandez Iradi presoaren 
suspentsio eskaera
2014-03-29 Elkarretaratzea egin 
zuten Ibon Fernandez Iradi Lasarte-
Oriako presoaren eta beste hainbat 
gaixo larriren egoera salatzeko. Ibon 
2011ko urtarrilean Valdemoroko espe-
txean zegoela azaldu zitzaizkion 
gaixotasunaren lehen sintomak, baina 
bi urte beranduago jakin zuen esklero-
si anizkoitza zeukala. Espetxean ego-
teak Ibonen osasun egoera kaltetzen 
duela azpimarratu zuten elkarretara-
tzean; mediku-kontsultak ezin ditu 
behar bezala egin, eta maiztasun alde-
tik ere ez ditu behar beste egiten.
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2013-03-21/23  Larunbat 
eguerdiko elkarretaratzean 40 bat 
lagun bildu ziren 'Martxoak 8, 
emakumeen eskubideen alde', 
lemaren atzean. Afixa moreetan 
hainbat eskubide eskakizun idatzi 
zituzten: “Amatasun libre eta kon-
tzientea izateko eskubidea, gauez 
bakarrik ibiltzeko eskubidea, zain-
tza eta etxeko lanak baloratuak 
izateko eskubidea, beldurrik gabe 
bizitzeko eskubidea, lan baldintza 
duinak izateko eskubidea, esteroti-
porik gabeko emakumeak izateko 
eskubidea eta burujabeak izateko 
eskubidea“, besteak beste.

Beste ekintza batzuk ere egin 
ziren egun honen inguruan: antzer-
kia, hitzaldia edota bazkaria.

Emakumeen eskubideen alde

2014-03-01 Musika izan zen 
aurtengo Inauterien gaia, eta goiz-
goizetik koadrila eta norbanako 
asko irten ziren kalera, ezin hobeto 
prestatutako mozorroekin. Besteak 
beste Michael Jackson eta ‘Thri-
ller’, Andaluziako sevillarrak, gos-
pel koruak, disco starrak, Jamones 
bihurtutako Ramones, Kubatik eto-
rritako Zelia Kruz... Giro ederra 
izan genuen herrian, eguraldiak 
asko lagundu ez bazuen ere.

Gazte Borraste konpainiari ego-
kitu zitzaion aurtengoan Inauterie-
tako pregoia irakurri eta txupina 
botatzea. Euskal Inauteriek hartu 
zuten larunbateko parrandaren 
lekukoa. Goiza ateri egon zen eta 
desfilea egin zuten. Arratsaldean 
dantza berriro, eta hartza errez 
eman zitzaien amaiera aurtengo 
Inauteriei.

Inauteriak, musikaz blai
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Edukiontzi marroia 
gertuago 
2014-04-02 Adostasunera iritsi 
ziren PSE-EE, EAJ, PP eta LOHP mate-
ria organikoa jasotzeko edukiontzi 
marroia herrian jartzeko. Hori adierazi 
zuen ohar bidez 5. edukiontzia jartze-
ko komisio buru Jesus Zaballosek. Era 
berean, jakinarazi zuen Bildu absteni-
tu egin zela komisioan egindako 
bozketan. Erabakia hartu eta gero, 
Mankomunitateko presidenteari hela-
razi zitzaion.

Euskararen Bidegorriarekin 
bat 
2014-04-03 Arduradun politikoek 
Euskararen Bidegorrian daudela adie-
razi zuten, eta kanpainaren leloa jarri 
zuten balkoian. Udaleko hainbat 
arduradun politikok argazkia atera 
zuten euskara zerbitzuaren planari 
atxikimendua adierazteko. Euskara 
sailak komunikazio kanpaina abiatu 
zuen herritarrengana iritsi nahian, 
haien arteko harremanetan lehen eta 
bigarren hitza euskaraz egitera gonbi-
datuz. Euskara sailakoek adierazi 
zuten baita ere Udala prest dagoela 
herritarrak euskaraz hartzeko. 

Elkarlanerako akordioa 
2014-04-03 Akordio bat sinatu 
zuten Aterpea herriko merkatari eta 
ostalarien elkarteak eta Udalak, elkar-
lanean jarraitzeko pausoa emanez. 
Aterpearako bazkide berriak lortzeko 
kanpaina elkarlanean burutzea adostu 
zuten, eta Aterpeak bere aldetik Uda-
lak bultzatutako Guztion Lasarte-Oria, 
Biziberritzen eta Tratu On Bat egitas-
moetan parte hartuko zuela esan 
zuen.
    

Oholtza bete erabakitzeko 
eskubidearen alde 
2014-04-05 Euskal Herriak bere 
etorkizuna erabakitzeko eskubidea 
duela aldarrikatzeko asmoarekin bildu 

ziren hainbat herritar kultur-etxean. 
Besteak beste, Kukuka, Xumela, Patxi 
Etxeberria bertsolaria, Jon Lasa eta 
Lierni Arozena musikariak izan ziren 
oholtzan; aurkezle lanetan berriz, 
Maider Segurola. Erabakitzeko eskubi-
dearen aldeko manifestu bat sinatu 
zuten bertara hurbildu ziren herrita-
rrek. Herritarrak Manuel Lekuonan 
biltzera deituta zeuden larunbat 
eguerdian. 

Amaitu zen II. Aste Musikala 
2014-04-05 Kalakan eta Musikene 
Metal Ensemble taldeek itxi zuten 
Lasarte-Oriako II. Aste Musikala. Ordu 
eta erdiz euren errepertorioko pieza 
nagusiak jo zituzten Kalakanekoek, 
herritarrak kantuan jarri eta atmosfera 
berezia sortuz. Musikene Metal 
Ensemblek garai eta autore ezberdi-
nen hamar pieza jo zituen, Luis Gime-
no zuzendariaren esanetara.

Kirola eta natura bat eginik 
IV. BTT trabesian  
2014-04-06 Eguraldi ezin hobea 
lagun burutu zen BBT trabesiaren IV. 
Edizioa. Goizeko 9:30ean irten zen 
412 txirrindulariz osatutako tropel 
koloretsua. Bi ibilbide zituzten auke-
ran. Erdigunetik hasi eta Andatzan 
barrena 26 kilometro egin ostean, hel-
mugara sartzeko aukera zuen hala 
nahi zuenak. Hala-
ber, ausartenek ibilbi-
deari bost kilometro 
gehituta Buruntza 
mendiaren magalean 
ibiltzeko parada izan 
zuten.

Atxilotua 
bikotekidea 
erasotzeagatik 
2 0 1 4 - 0 4 - 0 7 
Emakume bat erasotu 

zuen bikotekideak Lasarte-Orian, goi-
zaldean. Txartel hotelaren inguruko 
bizilagun batek ertzainei deitu zien, 
emakumea zaur i tu ta  ikus tean. 
Andreak esandakoaren arabera, bor-
txatzen saiatu zen bikotekidea baina 
lortu ez zuenez, kolpatu, dirua lapurtu 
eta autoarekin harrapatzen saiatu zen. 
Gizona Errenterian atxilotu zuten. 
      

Kulturak ezagutuz eta 
elkarbanatuz  
2014-04-07 Kulturartekotasunaren 
astea ospatu zuten Sasoeta-Zumaburu 
ikastetxean. Burunzpe Guraso elkar-
teak antolatuta hainbat ekintza burutu 
ziren kultura ezbedinetako guraso eta 
haurren harremana sustatzeko asmoz. 

Motokros erakustaldi 
jendetsua 
2014-04-07 Giro ezin hobea izan 
zen hipodromoan, Motokros Klasikoaz 
gozatzen. 2.000 lagun inguru gertura-
tu ziren ikuskizunera. Espainiako 
kopako motokros klasikoen lehen 
proba izan zen hau. Lasterketen tar-
teetan freestyle erakustaldia egin zuten 
Pedro Moreno Espainiako txapeldunak 
eta Javi Polok.

Emakumeen egoera 
Palestinan 
2014-04-08 Khitam Sa’afin Palesti-
nako Emakumeen Lantaldeen Bata-
suneko kideak hitzaldia eman zuen 
Villa Mirentxun, Palestinako emaku-
meek bizi duten egoerari buruz. 
Emakumeen eskubideak, eskubide 
nazionalak, Palestinako egoera eta 
errefuxiatuak izan zituen hizpide. 

Udalbatzarrak azken 

asteetako eraso sexistak 
gaitzetsi ditu 
2014-04-08 Pablo Garaikoetxean 
jangela eraikitzea eta genero indarke-
ria izan ziren ohiko udalbatzarreko gai 
nagusiak. 2013 urteko ekitaldiari 
eman  z i t za ion  be r tan .  Pab lo 
Garaikoetxea ikastetxean jangela erai-
kitzeko lehen urratsa eman zen eta 
genero indarkeriaren aurkako premia-
zko mozioa ere aurkeztu zuten alderdi 
guztiek.

Aterpearen kanpaina
2014-04-10 Lasarte-Oriako komer-
tzio, ostalari eta zerbitzu enpresak 
erakarri nahian, bazkide kanpaina 
berria jarri zuen martxan Aterpeak. 
Eskutitz bana bidali zien denei, elkar-
tearekin bat egiteko. Bazkideek 
hainbat onura jasotzen dituzte, hilean 
10 euro ordaintzearen truke: ikasta-
roak, zerbitzuak, informazioa eta 
Udala edo Caja Ruralekin egindako 
hitzarmenen parte izatea.

24.667.827 euroko 
aurrekontua 2014rako 
2014-04-11 Ez ohiko udalbatza-
rrean onartu ziren aurtengo ekitaldi-
rako  aur rekontuak .  A lderd ien 
eztabaida luzearen ostean, Lasarte-
Oriak 24.667.827,57 euroko aurre-
kontua izatea onartu zen. Horietatik 
parte handiena pertsonaleko gastueta-
ra (7 milioi) eta gastu eta zerbitzuetara 
(11 milioi) bideratu ziren. Gizarte Zer-
bitzuak indartu nahian, 3,8milioi euro 
bideratu ziren. 

Hondakinen kudeaketarekin 
ados ez 
2014-04-11 BAI plataformak eran-
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Apirila

tzun egin zion EH Bilduri, hondakinen 
kudeaketa zela eta. Gipuzkoako Foru 
Aldundiak onartutako Hondakin Hiri-
tarren kudeaketarako planaren alde 
egin zuten, Europak eskatzen duen 
%60ko birziklatze tasara iritsi daite-
keelako eta ingurugiroarekin ardura-
tsua delako.

IV. Auzomintegiaren hasiera 
2014-04-12 Xabier Ezeizabarrena 
doktorearen hitzaldiarekin hasi zen 
Ganbo Iturrik antolatutako IV. Auzo-
mintegia. Ezeizabarrenak herrien aska-
tasunaren aldarrikapena eta Europako 
antolaketaren arteko bateragarritasuna 
ikertu ditu, eta ikertutakoa aurkeztu 
zien lasarteoriatarrei, bi ordu inguruko 
hitzaldi batean.

On Egin! antzerkia Manuel 
Lekuonan
2014-04-12 Borobil teatroaren 
eskutik On Egin! obraz gozatzeko 
aukera izan zuten dozenaka haur eta 
gurasok, Manuel Lekuonako areto 
nagusian. Hansel eta Gretelen isto-
rioaren bertsio berritu bat aurkeztu 
zuten Anartz Zuazua, Asier Sota eta 
Arkaitz Gartziandia aktoreek. Hiruko-
tearen jardun ona, eszenografia 
xumea eta argi-joko bereziak nahikoa 
izan ziren lan borobil bat gauzatzeko.

Zambra “8 apellidos vascos”-
en 
2014-04-14 Lasarte-Oriako herritar 
batzuek eta Semblante Andaluzeko 
Zambra dantza taldeko hainbat kidek 
aukera izan zuten “Ocho apellidos 
vascos” film arrakastatsuan agertzeko. 

Filmeko lehenengo minututan hartu 
zuten parte. Bi egun behar izan ziren 
filmeko lehenengo minutuak grabatze-
ko. Casting-a 2013ko maiatzean egin 
zen, Semblante Andaluzen. 

Rafa Lopez herritarraren lana 
Charles Bukowskiren 
omenezko kontakizun 
liburuan
2014-04-16 Rafa Lopez herritarra-
ren “Etxeko jabea” kontakizun laburra 
'Realismo sucio, microrelatos home-
naje Charles Bukowski' liburuan argi-
taratu zuten. Mila partaideren artean 
150 istorio labur hautatu zituen Art-
Gerust argitaletxeak alemaniar jato-
rriko Charles Bukowski idazleari 
egindako omenaldi txikia osatzeko.

Aste Santuko eliz ospakizunak 
2014-04-18 Lasarteoriatar fededu-
nek urteroko elizkizunak ospatu zituz-
ten Aste Santuan. Ostegun Santuan 
eman zitzaion kristauentzat horren 
garrantzitsua den aldiari hasiera San 
Pedro parrokian, Arantzazuko Amaren 
elizan edota Brigidatarren komentuan 
egindako Meza Santuekin. Ostiral 
Santu egunean berriz, Jesusen Kalba-
rio Bidea gogoratu zuten otoitz eta 
kantu artean. Azkenik, larunbat 
gauean Pazko Gaubela egin zuten eta 
igandean Jesusen berpizkundearenga-
tik otoitz egin zuten denek.

100 urte Sole Garro 
Eizmendik 
2014-04-18 1914ko apirilaren 
18an jaio zen Sole Garro Eizmendi, 
Orian. Mendeurrena ospatzeko senide 
guztiak bildu ziren Sasoeta auzoko 
San Marcial kaleko etxean, Soleren 
egungo bizitokian. Pablo Barrio alka-
tearen bisita jaso zuen, “Zorionak 
zuri” kantatu zioten eta xanpainarekin 
topa egin zuten, ez baitira egunero 
100 urte betetzen.

Euskararen egoera Nafarroan 
bertsoen bidez 
2014-04-22 Bertso saio berezia 
izan zen Jalgin, Bertsokleta ekimenak 
Lasarte-Orian geldialdia egin bai-
tzuen. Iban Garro, Xabi Maia eta 
Eneko Fernandez nafarrek Ane 
Labaka, Beñat Iguaran eta Unai 
Muñoarekin batera euskarak Nafa-
rroan bizi duen egoeraren berri eman 
zuten bertsoen bitartez.

Xumela Katalunian 
enbaxadore 
2014-04-26  Herriko Xumela 
koruak Euskal Herriko mugak gainditu 
eta Zarauzko Montetxio koruko zein 
Hondarribiko Olagarro koruko kidee-
kin batera Kataluniara joan zen. Lau 
egun igaro zituzten Girona aldean, 
kanta artean herri desberdinak bisita-
tuz. Bi kantu ikasi zituzten katalanez 
Xumela korukoek. 

Barrokoko doinuez gozatzen 
2014-04-26 Kontzertu berezia izan 
zen Ama Brigitarren komentuan. 
Danok Kide elkarteak antolatu zituen 
IX. Musika Topaketei esker, denboran 
atzera egin eta barrokoan murgildu 
ziren kontzertuko entzuleak. Antonio 
Pascual eta Francisco Herreroren esku-
tik, klabizenbalo eta biolin borrokoaren 
doinuez gozatzeko aukera izan zen.
Maisuki Bach-en hiru lan bakarka, zein 
binaka eta bis bezala Ren egindako 
Suitaren Aria eskaini zituzten. 

Herriko presoak gogoan
2014-04-26 Hilabeteko deialdiari 

erantzunez hainbat herritar bildu zen 
euskal presoen eskubideak aldarrikatu, 
preso larrien askatasuna eskatu eta 
dispertsio politika salatzeko.Okendo 
plazan egin zen elkarretaratzean, Rafa 
Diez eta Jabi Gallagaren egoeraren 
berri eman zuten. Ekitaldi bukaeran 
Diezi eta Gallagari eskainitako ber-
tsoak ere abestu zituzten. 

Dantza eta kantua nagusi 
pailazoen "Bizipoza" 
emanaldian 
2014-04-27 Haur eta ez hain gaz-
teek primeran pasa zuten Pirritx, 
Porrotx eta Marimotots pailazoen 
“Bizipoza” emanaldiarekin. Xirimiri 
elkartearen 25. urteurreneko ekital-
diak, herritar eta inguruko herrietako 
haur eta gurasoak bildu zituen Manuel 
Lekuonan. Hainbat pertsonaia ezagun 
izan ziren ikuskizunean, Pupu eta 
Lore, Panpoxa furgoneta, Txilibito edo 
Loreto. Beste berri batzuk ere ezagu-
tzeko aukera izan zen, hala nola, 
Txernobyl-go Igor haur autista.

Dantzaren eguna
2014-04-29 Nazioarteko dantzaren 
eguna aitzaki, Kukuka Antzerki eta 
Dantza eskolak II. Dantza Topaketak 
antolatu zituen Manuel Lekuonan. 
Hauetan bertako, zein nazioarteko 
dantzak ikusteko aukera izan zen 
Lasarte-Oriako hainbat talderen eskutik.

Ernairen kanpaldia Okendon  
2014-04-30 Herriko Ernaik antola-
tuta, Okendon hiru eguneko egonal-
dia egin zuten. “Larrutu Sistema 
kanpaldia” deitu zioten eta langileen 
eguna maiatzaren 1a eta Ernaik Bilbon 
maiatzaren 3an antolatutako manifes-
tazio nazionalarekin lotu zuten ekime-
na. Hainbat ekintza egin zituzten hiru 
egunetan zehar: hitzaldiak, afariak, 
bideo foruma... 
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2014-04-06 Omenaldi xumea egin zien 
Islada Ezkutatuak taldeak 1936ko gerra 
garaian herrian eta eskualdean gertatu zena 
gogoratu eta argitzeko prestutasuna agertu 
dieten herritarrei, Udaletxe zaharreko pleno 
aretoan. Informazio bilketaren lehen fasea 
amaitutzat eman zuen taldeak, eta fruituak 
berandu baino lehen plazaratuko dituztela 
argitu zuten. Emozio handiko momentuak 
izan ziren omenduentzat; aspaldiko garaiak 
gogoratu eta elkarbanatzeko aprobetxatu 
zuten eguna. Agerraldia arintzeko pare bat 
kanta jo zituen Joseba Tapia herriko 
musikariak, trikitixaz lagunduta. Jarraian 

egin zuten oroigarri banaketa, kristalezko 
botila bat oparitu zieten barnean esker ona 
adierazten zuen grabatu bat zuela eta era-
bat hunkituta jaso zuten denek saria.

Aitortza oroimenaren ahotsei

2014-04-25 Filosofiaz aldatu 
zuen Lasar te-Oriako Emaku-
meen  zen t roak ,  e ta  ho r ren 
erakusle izan ziren zentroaren 
irudi eta ekintza berriak. Aran-
txa Zulaika eta Ainara Altuna 
art is tek diseinatu zuten zen-
troaren irudi berria.  Erakutsi 
nahi izan zuten zentroak ateak 
irekita dituela eta horretarako 
adin, sexu eta kultura ezberdi-
netako pertsonen ilustrazioak 
egin zituzten. Astean behin egi-

ten zirenak mantentzeaz gain, 
ikastaro teknikoago eta laburra-
goak ere eskaini zituzten.

Irudi eta ekintza berriak 
Emakumeen zentroan 



Bestelako eredu baten alde 
borrokan
2014-05-03 Lasarte-Oriako Ernaik 
'Larrutu Sistema' kanpaldia egin zuen. 
Langileen Eguna izan zen maiatzaren 
1a eta sindikatuen aldarriez gain, 
Ernaik kanpaldia egin zuen gazteek 
bizi duten egoera gordina salatzeko. 
Ostegunetik larunbatera arte luzatu 
zituzten herriko hitzaldi, kontzertu eta 
ekintzek Bilbon izan zuten amaiera 
manifestazio nazionalean 'Larrutu sis-
tema, eraldaketa gure baitan' lema-
pean.

Jai giroa nagusi Azkorten
2014-05-04 Urteroko hitzorduari 
jarraiki lasarteoriatarrek erromeria 
eguna ospatu zuten Azkorten. Egural-
dia lagun, jende asko gerturatu zen 
Buruntza mendiaren magalean koka-
tuta dagoen baselizara. Meza berezia 
egin zen eta honetan Alboka abesba-
tzako kideek abestu zuten. Amalur tri-
kiti eta pandero eskolako lagunek 
dantzarientzako doinuak ere jarri 
zituzten. Honen ostean, gehienek 
hamaiketakoa egin eta Ane Labaka eta 
Beñat Iguaran bertsolariek eskainitako 
saioaz gozatzeko aukera izan zuten.

Amalur trikiti eskolako  kideen 
kantekin dantzarako tartea izan zuten 
ekitaldira bertaratutako haur zein hel-
duek. Jarraian, herri kirolen txandan, 
Harria jasotzen izan ziren Urtzi eta 
Beñat Telleria eta erakustaldi polita 
eskaini zuten Ugaitz eta Aratz Muger-
za aizkolariekin batera.

Ostadarreko neskak 
Gipuzkoako txapeldun
2014-05-04 Ostadarren saskibaloi 
alorreko kadete mailako neskek balen-
tria egin zuten Aieteko kiroldegian. 
Txapela eskuratu zuten Aieten jokatu-
tako Lauko Finalean. Denboraldi 
honetan 22-0eko partziala eskuratu 
z u t e n  E r r e n d i m e n d u  L i g a n 
Gipuzkoako txapeldun izateko. Lauko 
Finalean lehenik Atletico SS kanporatu 
zuen larunbatean (62-52), eta final 
handian berriz Añorgari gailendu zi-
tzaion 56 eta 63ko emaitzaz.

Inko Mugika garaile ATG 
txapelketan
2014-05-04 Lasarte-Oriako ATG 
txapelketak martxoan hasi zuen ibilbi-
dea eta larunbat arratsaldean eman 
zioten amaiera Michelingo kirolgune-
ko pistetan. Inko Mugikak irabazi 
zuen txapela Gabriel Zubillagaren 
aurrean, eta Quick finalean berriz, 
Borja Etxarri erraz menderatu zuen Jon 
Iruretagoyena 6-0 eta 6-1eko emai-
tzaz. Giro polita izan zuten arratsalde 
horretan.

Gomez Margallo eta Pili 
Bodegas podiumetan
2014-05-04 III. Kros Berdea laster-
ketan Raul Gomez Margallo herritarra 
irabazle izan zen. 430 korrikalarik 
parte hartu zuten proban eta bi txan-
datan atera ziren korrikalariak. Lehe-
nengoan 15 km. ibilbidea egin zuten 
eta bigarrenean, 5 km. 15 kilometro-
tako lasterketa buruan izan zen Raul 
Gomez ibilbide guztian eta azken 
metroak bakarrik egin zituen. Raul 
Tejado herritarra ere podiumetik gertu 
ibili zen, laugarren izan zen eta 5 kilo-
metrotako proban, Antonio Mazok ere 
postu bera lortu zuen. Larunbatean, 
berriz, Bermeoko Triatloia izan zen. 
Emakumezkoen mailan, Pili Bodegas 
herritarra bigarren postuan izan zen. 

San Pedro jaietako kartela 
erabakitzen
2014-05-05  2014. urteko San 
Pedro jaietarako Kartel Lehiaketara 30 
lan aurkeztu ziren eta Lasarte-Oriako 
udalak herritarren iritzia zein zen jaki-
teko webean jarri zituen. Herritarrek 
euren gustukoena bozkatzeko aukera 
izan zuten.

Gaztelekuaren lehen 
urteurrena
2014-05-07 Agerraldian Taxio 
Arrizabalagak Gaztelekuaren lehenen-
go urteaz balorazio positiboa egin 
zuen. Gazteei baliabideak eman zaiz-
kiela eta hauek zerbitzu ezberdinez 
baliatzen ari direla azpimarratu zuen. 
Baliabide horietako bat dira entsegu 
gelak eta hauetan 19 talde ari zirela 
aipatu zuen.

Itoitz Rodriguezek Bakura 
joateko txartela lortu zuen
2014-05-13 400 m. lasterketako 
Euskadiko Errekor berria ere ezarri 
zuen. LOKEko Itoitz Rodriguez atleta 
gazteak bere helburua lortu zuen eta 
Bakun egingo diren Gazteen Olinpia-

detako Europako sailkapenerako 
marka gutxienekoa.

Valladolid-eko Nazioarteko txape-
lketan izan zen LOKE taldeko Itoitz 
Rodriguez gaztea lehian eta 400 m. 
lasterketan 48,39ko denbora egin 
zuen.

Lizarrusti-Andoain 12 
ordutan
2014-05-10 Maiatzaren 10ean, 
Lizarrusti eta Andoain arteko ibilbidea 
egin zuten 17 herritarrek. Goizean 
goiz Lizarrustitik abiatu eta 12 orduko 
bidea burutu zuten. Eguraldi ederra 
izan zuten arren, lainoari aurre egin 
behar izan zioten ibilbideko tarte 
batean. Gainera, hamar ordu ibili eta 
gero, Tolosara iritsi eta Belabieta men-
dira igotzeko erronka bota zuten. 
Inork ez zuen atzera egin eta mendia 
igo ostean, Andoinera iristeko azken 
kilometroak egin zituzten. Lasarte-
Oriara iristean Xirimiri elkartean inda-
rrak berreskuratzeko afaria izan zuten.

Javier Krahe, Hodeiertz 
abesbatza eta Elebeltzeko 
musika-jaialdia 
2014-05-10 Hiru musika emanal-
diz gozatzeko aukera izan zuten herri-
tarrek. Brigidatarren komentuan 
Tolosako Hodeiertz abesbatzak egin 
zuen kantuan, Zulo aretoan Javier 
Krahe kantautorearen kontzertuaz 
gozatzeko aukera izan zen eta Ele-
beltz Topagunean berriz, Despervicio, 
Hu r to ,  M i l aka  Ko lo re ,  J ok in 
Skywalker, Txuki eta Amatxo Maitia 
Sound Antisystemenen eskutik musika 
jaialdia egin zen.

Danborradaren liburua 
argitara
2014-05-10 ATLO Lasarte-Oriako 
Danborrada elkarteak, bere historiari 
buruzko liburua argitaratu zuen. Hone-
tan danborradaren garai desberdine-
tako datu eta argazkiak aurki daitezke. 
Liburuari atxikia argazkien CD bat .

Udaltop soziolinguistika 
jardunaldia Manuel Lekuonan
2014-05-15 Udaltop Soziolinguis-
tika jardunaldiak herrian. Aurten lehe-
nengoz bat egin zuten Udaltop eta 
Soziolinguistika Jardunaldiak. Alde 
batetik, herri administrazioetako eus-
kara teknikarien mundua, eta, bestetik, 
soziolinguistikarenak, “Euskara erabil-
tzeko planak: elkarrekin berritzen” 
gaiaren inguruan hausnartu zuten. Bi 
egunetako egitarauari hasiera eman 
zioten Pablo Barrio alkateak, Zigor 
Etxeburua Foru Aldundiko Euskara 
zuzendariak eta Olatz Olaso Soziolin-
guistika klusterreko lehendakarior-
deak.

PSE-EE Goiegiko hotelaz 
kezkatuta
2014-05-16 Lasarte-Oriako PSE-
EE-k Goiegi Ibarrean eraiki behar zen 
hotelaren proiektuarekiko Bilduk zuen 
ardugabekeria salatzen zuen. “Alkate-
tzan sartu zenetik, Bilduren asmoa 
Goiegiko ibarrean eraiki behar zen lau 
izarretako hotelaren proiektua bertan 
behera uztea izan da” adierazi zuen 
alderdiak komunikabidei igorritako 
oharrean. “Horretarako proiektua mol-
datu zen eta enpresa sustatzailearen-
tzat bideraezina izatea ekarri zuen. 
Sozialistek aldaketa hori salatu genuen 
eta denborak arrazoia eman digu”. 

Egun osoko festa 
Aterpearen eskutik
2014-05-16 Herriko merkatari eta 
ostalarien Aterpea elkarteak antolatuta 
egun osoan zehar ekintza desberdinak 
egon ziren. Goizetik 26 denda eta 5 
tabernetan eskaintza eta deskontu 
bereziak izan ziren. Dendetako batzuk 
euren produktuak kalera ateratzera ani-
matu ziren eguraldi ona medio. Ekintza-
ren helburua herriko denda txikietan 
erosketak sustatzea zen.

GEDren mosaikoa egin zen
2014-05-17 Herriko Gure Esku 
Dago lantaldeak Kale Nagusian ekaina-
ren 8rako giza katearen entsegu oroko-
rra burutu zuen. Guztira herrian 577 
lagunek erosi zuten euren metroa eta jai 
giroan giza katea, mosaiko erraldoia eta 
Xumelakoek Kataluniatik ekarritako oli-
bondoa landatu zuten Askatasunaren 
parkean. Ekitaldi handiari aurre hartuz, 
Joseba Tapia herritarraren kontzertuaz 
gozatu ahal izan zen Villa Mirentxun.

Maiatza
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2014-05-17 L a sa r t e -Or i ako 
Dinbi-Banda batukadak gidatuta 
eta Udalarekin elkarlanean antola-
tuta, bigarren urtez batukaden 
topaketa egin zen. Danbor, txilibitu 
eta makilen burrunbak hartu zituen 
Lasarte-Oriako txokoak. Egun 
osoan zehar, Taupada, Kulanbaye, 
Bu run t zan t zan ,  Zapa r r ada , 
Kaleanbatu, Batukale, Zo-Zongó 
eta Beriba taldeak jo eta su aritu 
ziren euren instrumentuei doinu 
bizi eta alaiak ateratzen. Perku-
sioaren indarraz, dantzan jarri 
zituzten herritarrak eta goizean 
auzuneetan ibili ostean, bazkari 
herrikoia egin eta arratsaldean 
eskaini zuten emanaldi nagusia 
Okendo Plazan.

Dinbi eta danba!

Buruntzaldea IKTko igerilari  
gazteen lorpenak
2014-05-17 Buruntzalde IKT-ko 
Leire Martin eta Unai G. Somovilla txa-
peldun izan ziren eta Ainhoa Martin 
txapeldunorde. Azpimarratzekoa da, 
Leire Martinek proba guztiak irabazi 
zituela. Hauetaz gain, parte hartu zuten 
gazteek haien markak hobetu zituzten.

Igandean, 2. urteko alebinen txan-
da izan zen, Gipuzkoako XXX. Txape-
lketan. Honetan, igeriketa taldeko bost 
gazte izan ziren eta hiruk Jon Soto, 
Irati Arzallus eta Beñat Alkorta txapela 
eskuratu zuten. 100 m. bular proban 
Jon Soto irabazle izan zen. 100 m. 
estilo proban, berriz, Irati Arzallus eta 
Beñat Alkorta izan ziren garaile.

Xirimiri mende-laurdena 
ospatzen
2014-05-19 Xirimiri elkartearen 
25. urteurreneko ospakizunak hasi 
ziren. Asteburuan adin ezberdineko 
jendearentzat ekintzak izan ziren eta 
hainbat herritarrek bat egin zuten 
hauekin. Besteak beste, zinea, forma-
zio jardunaldiak, ikastaroak, musika 
emanaldiak eta Buruntzara egindako 
mendi ibilaldia antolatu zituzten Xiri-
miri elkarteko kideek.

Bertsolarien harrobia 
lantzen
2014-05-21 Bertsotan euren trebe-
tasuna erakutsi zuten Landaberri eta 
Sasoe ta -Zumaburuko ikas leek . 
Gipuzkoako Bertsozale elkartearen 
ekimena da 'Gu ere bertsotan' eta 
ikastetxeetan bertsolaritza lantzea du 
helburu. Herrian Landaberri eta Sasoe-
ta-Zumaburu eskoletan eskaintzen da, 
udalaren babesarekin, eta honetan ia 
300 ikaslek parte hartu zuten aurreko 
ikasturtean.

5. eta 6. mailan eskaintzen den 
irakasgaia da eta hamabostean behin 
Unai Muñoa bertsolari lasarteoriatarra 
arduratzen da herriko gaztetxoei esko-
lak emateaz. 

'Lanbide heziketa euskaraz' 
esku-orria aurkeztu zuten
2014-05-19  '11 aukera 11 lan' 
lelopean zabaldu zuten Buruntzalde-
ko udalek eskualdean Lanbide 
Heziketa eskaintzen duten zentroen 
eskaintza jasotzen duen esku-orria. 
Andoni Urdanpilleta, Jon Urretabi-
zkaia, Eneko Elosegi, Idoia Iribar eta 
Beñat Esnaola ikasleak Lanbide 
heziketan izandako esperientziaz 
mintzatu ziren. Hauen hitzetan egun 
ikasketak euskaraz egiteko arazorik ez 
dago, hala ere, praktikak egiteko 
garaian edota hitz teknikoak erabiltze-
rakoan, sarri jotzen da gaztelerara. 

Musika Eskolako lagunak 
Olatu Talka Jaialdian
2014-05-22  Lasarte-Oriako Udal 
Musika Eskolako hainbat ikasle, 
Gipuzkoako musika eta dantza esko-
lek antolatutako musika jaialdian izan 
ziren Hondarribian. Ekimena Donostia 
Europako Kultur Hiriburu 2016 proie-
ktuaren Olatu Talka Jaialdiaren 
barruan dago kokatua.

Ikasturteko azken irakurle-
txokoa egin zen
2014-05-23 Irailean hasi zuen bere 
ibilbidea irakurle txokoak eta maia-
tzean egindako saioa izan zen ikastur-
teko azkena. Hileroko hitzorduan 
Uxue Alberdi idazle eta bertsolaria 
izan zuten gidari bertaratutako herrita-
rrek eta hain zuzen, bere azken lana, 
'Euli-giro' aztertzen bukatu zuten. Oso 
balorazio positiboa egin zuten parte 
hartzaileek eta datorren ikasturtean 
ekimenarekin jarraitzeko asmoa azal-
du zuten. 

LOKEko gimnastak 
Gipuzkoako txapelketan
2014-05-25 Senior, jubenil eta 
kadete mailako LOKEko gimnastak 
Gipuzkoako txapelketan lehiatu ziren 
Eibarren. Senior A mailan, Aizpea 
Arroyok hiru domina eskuratu zituen, 
bakoitza kolore batekoa. Batetik xin-
golarekin Gipuzkoako txapeldun izan 
zen, uztaiarekin brontzezkoa eskuratu 
zuen eta sailkapen orokorrean zila-
rrezkoa lortu zuen. LOKEko taldeek 
ere domina eskuratu zuten, bron-
tzezkoa. Jubenil mailako A taldeak 
borrekin egin zuen lan eta Kadete B 
mailako taldeak sokekin.

Dantzari Txiki eguna
2014-05-25 Goizean kalez kale 
ibili ostean, arratsaldean Michelingo 
pilotalekuan egin zituzten emankizu-
nak. Erketz Txiki taldea eta Kukuka 
Dantza eta Eskola izan ziren herriko 
ordezkariak, Errenteriako Ereintza tal-
deko gaztetxoak, Añorgako Arkaitz 
dantzariak, Barakaldoko Erreka-Ortu 
taldeko txikiak eta Nafarroako Faltzes 
herriko Makaia ere gonbidatu gisa 
aritu ziren etenik gabe dantzan igan-
dean.

Guztira 170 bat gaztetxok egin 
zuten dantzan Udalak eta Erketz 
DT-ak elkarlanean antolatutako Lasar-
te-Oriako dantzari txiki egunean.  

Alebinen kirol-sustapeneko 
azken saioa
2014-05-26 Amaitu zen 2013-14 
ikasturtean alebin mailako neska-muti-
lentzat garatzen den kirol sustapen 
kanpaina. Denboraldi osoan deneta-
riko kirolak probatzeko aukera izan 
dute eta ohi bezala, sari-banaketa egin 
zuten azken jardunaldian, atletismoko 
moduluan hain zuzen. 

Herriko Areto-Futboleko 
lehen fasea amaitu zen
2014-05-26 Ostadar SKT-k antola-
tzen duen Herriko areto-futboleko 
azken partidak jokatu ziren aste-
buruan. Play off-etan egongo ziren tal-
deak erabakiak bazeuden ere, 
Txindoki, Izkiña, El Punto, Buenetxea, 
Viña del Mar, Trumoi, Aritza eta Iza-
rra, lehen fase honetako irabazlea ez 
zegoen argi. Txindoki eta Izkiña tal-
deen artean puntu bateko tarte zegoen 
eta horregatik partida interesgarriak 
ikusi ahal izan ziren. Bestalde, Indaux, 
Urdaneta H.K., Ilargi, Balerdi harate-
gia eta Arkupe taldeek kontsolazioa 
jokatuko zuten aurrerago. 

Sasoeta-Zumaburuko guraso 
elkartearen lana, sarituta 
2014-05-26  Guraso Elkarteen 
hezkuntza-jarduera onen 4. lehiake-
tako lehenengo saria eskuratu zuen 
Sasoeta-Zumaburuko Burunzpe gura-
so elkarteak. 2012an lehiaketa hone-
tan bigarren saria eskuratu zuten.

EHIGE-k, Euskal Herriko Ikasleen 
Gurasoen Elkarteak erkidego mailan 
antolatzen duen Guraso Elkarteen 
hezkuntza-jarduera onen 4. lehiake-
tako lehenengo sariaren irabazle hau-
ta tu  zuten Burunzpe.  Herr iko 
Sasoeta-Zumaburu eskolako guraso 
elkartea hain zuzen. 2012an bigarren 
saria jaso zuten Zarautzen.

Aurkeztutako proiektua “Anizta-
suna barneratzea” izan zen eta  
Burunzpe Guraso Elkarteak, bere 
Aniztasun Batzordearen bitartez, ikas-
turtean zehar egindako lanean oinarri-
tutako txostena izan zen.

1.500 euroko saria eskuratu zuten 
eta Euskal Eskola Publikoaren Jaian 
jaso zuten, Balmasedan.

Herriko lasterkarien markak 
proba handietan 
2014-05-27 Lasarte-Oriako atletek 
bi proba garrantzitsu izan zituzten, 
batetik Bilboko Triatloia eta bestetik 
Zegama Aizkorri proba. Igandean 
Zegama-Aizkorri proba ezaguna izan 
zen eta bertan hiru lasarteoriatarrek 
ibilbideko 42,195 Km-ak egin zituz-
ten. Ivan Granadosek 6 ordu 2 min 
egin zituen, Ramon Altunak 6 ordu 9 
min eta Ramon Mendizabalek 7 ordu 
eta 6 min. Larunbat arratsaldean, 
berriz, Bilbo Triathlon proba izan zen. 
Honetan bi herritarrek 1,9 km igeri, 90 
km txirringan eta 21 km korrika egin 
zituzten. Imanol Arteagak 4:55:14 
behar izan zituen eta Eñaut Fernandez 
de Lezeak berriz, 5:00:37.

Palomo Linares Elkartearen 
47. urteurren ospakizuna
2014-05-27 Herriko Palomo Lina-
res elkarteko kideek honen 47. urteu-
rrena ospatu zuten. Bazkari ederra 
egin zuten eta bertan gonbidatu izan 
zuten Pablo Barrio alkatea. Julio San-
chez 90 urteko bazkidea omendu 
zuten. 1972.urtetik elkartean dago, 15 
zenbakia du, eta oraindik elkartean 
lan handia egiten duela azpimarratu 
zuten izan ere, idazkari lanetan jarrai-
tzen du.  Palomo Linaresekoek 
zezenketen inguruko azken debekuak 
izan zituzten hizpide eta debekuen 
aurrean, zaletasuna mantentzera ani-
matu zituen Delfin Cobb elkarteko 
lehendakariak.
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2014-05-25 2009an gertatu 
bezala, PSE-EEk jaso zituen bozka 
gehien Lasarte-Orian 1.656, baina 
duela bost urteko emaitzekin alde-
ratuta 987 boto galduta; 2.683 lortu 
zituen orduan 2009an. Bigarren 
indarra EHBildu izan zen 1.461ekin 
eta 2009an Iniziatiba Internaziona-
listak atera zituenak baino 226 
bozka gehiago lortu zituen.

EAJ 881 bozkekin bere horretan 
mantendu zen 2009an baino 14 

bozka gutxiago jasota. PPren (606) 
beherakada ere nabaria izan zen 
246 boto galduta. Irabazle nagu-
siak, agian, alderdi txikiak izan 
ziren. Bereziki aipagarria Podemos 
alderdiak lortutako emaitza bikaina 
478, UPyDk izan duen gorakada 
251 eta Ezker Batuaren igoera ere 
argia izan zen, 332 bost urteren 
buruan. Errolda 14.156 lagunekoa 
zen arren, parte-hartzea %40 ingu-
rukoa izan zen. 

PSE-EE garaile Europakoetan
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ISU Leihoak Gipuzkoako 
txapeldunorde
2014-05-27 Bilkoin Legorretaren 
aurka 6-4 galdu zuen. Lasarte-Oriako 
ISU Leihoak taldeak Gipuzkoako txa-
pelketako finala jokatu zuen Errente-
rian Bilkoin Legorreta taldearen aurka. 
Lehen zatian txapela eramango zutela 
zirudien arren, bigarrenean Legorre-
tako taldea gailendu zen eta ISUk 
Gipuzkoako Ligako zilarrezko postua 
eskuratu zuen.

Estitxu Alkorta, EAJren 
alkategai 
2014-05-27 Udal hauteskundeta-
rako urte bete geratzen bazen ere, 
bere zerrendaburua aurkeztu zuen  
Lasarte-Oriako EAJk. Berriro ere, Esti-
txu Alkorta alkategai.

PSE enpresa haztegia 
sortzearen beharraz
2014-05-27  Legealdi honetan 
Lasarte-Oriako sozialistek behin baino 
gehiagotan Euskaltegi zaharreko bule-
goan enpresen haztegi edo elkarteen-
tzako gunea sortzeko eskaera egin 
zioten Udal Gobernuari. Hainbat 
udalbatzarretan gobernuari eskaera 

egin eta erantzunik ez jaso izana sala-
tzen zuten sozialistek. PSE-EEk 2014 
urteko aurrekontuak ikusterakoan 
poztu egin zela esan zuen. Gobernuak 
25.000 eurotako partida gorde zuen 
lokal horiek eraldatzeko, baina Bilduri 
lan horien lizitazioa lehenbailehen 
hasteko eta lokal horien kudeaketa eta 
ikuskaritzarako ordenantza lantzeko.

Garrido judoka Euskadiko 
txapeldun
2014-05-27 LOKEko judokek aste-
buru ederra izan zuten. Larunbatean 
Gasteizen ospatu ziren Eskolarteko 
Euskal Jokoetan izan ziren bi judoka 
eta bi domina eskuratu zituzten, bata 
urrezkoa eta bestea brontzezkoa. Gai-
nera, arratsaldean alebinen mailako 
taldekako Gipuzkoako txapelketa izan 
zen Hernanin eta Landaberriko tal-
deak brontzea lortu zuen.

Kukukak Antzerki eta dantza 
astea aurkeztu zuen
2014-05-27 Kukuka Antzerki eta 
Dantza eskolako kideek 12. Antzerki 
eta Dantza astea aurkeztu zuten. Ekai-
naren 3tik 15era, haur, gazte zein hel-
duen antzerki eta dantza saioak 
eskainiko zituzten Manuel Lekuona 

kultur-etxean. Egitarauaz gain, irakas-
leek haien esperientziak ere azaldu 
zituzten.

Birziklapena lantzen
2014-05-30 Ingurumenaren egu-
naren harira, Lasarte-Oriako Udalak 
Aste Berdea antolatu zuen. Aurten bir-
ziklapena eta energia berriztagarriak 
sustatuko zituen Udalak. Horretarako, 
aste honetan birziklapen informazio 
gunea eta Goiener kontsumo koopera-
tibaren hitzaldia izango zirela aurkez-
ten zuten udal ordezkariek.

Intitutuko ikasleek tituluak 
jaso zituzten
2014-05-30 Lasarte-Usurbil BHIko 
ikasleek titutoak jaso zituzten egin-
dako ekitaldia berezian. Miren Arant-
zazu Alkaide, Sara Arruti eta Ander 
Bermejok ohorezko matrikula eskuratu 
zuten. Agurra Jone Hernandez ikasle 
ohiaren eskutik izan zen, egun Jone 
EHUko Gizarte Antropologian dokto-
rea eta irakaslea. Betsolaritza eta 
generoa alde batetik eta bestetik eus-
kararen trasmisioa eta gazteria dira 
bere ikerkuntza lerro nagusiak.

EAJk Udaltopen "erabilpen 
politikoa" salatu zuen 
2014-05-30 Udaleko EAJko 
ordezkariek agerraldia egin zuten 
Zorione Etxezarraga batzarkidearekin 
EHBilduri Udaltop topaketak “kinka 
larrian jarri eta politikoki erabili 
izana” leporatzeko. Estitxu Alkortak 
azaldutakoaren arabera, “Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren euskara zuzendari-
tzak eta Lasarte-Oriako alkatetzak 
arriskuan jarri dute jardunaldien anto-
laketa osoa”. 

Alkortak azaldu zuenez “duela aste 
bete burutu zen Udaltop soziolinguis-
tika jardunaldien antolaketa osoa 
kinka larrian jarri dute Bilduko 
ordezkaritza duten bi erakundeak, 
Aldundiak eta Lasarte-Oriako alkate-
tzak. Ikuspegi baztertzaile eta itxi 
batean oinarrituta, jardunaldien jato-
rrizko antolaketaren eredua eraldatu 
egin dute herri administrazioak uxatuz 
eta beste erakunde batzuk sartuz”. 

Zabaletako 
I. Sorgin Krosa
2014-05-31 Denera 31 korrikala-
rik parte-hartu zuten lehen edizioan. 
Pili Bodegas eta Raul Gomez izan 
ziren Zabaleta auzoko festetan antola-
tu zen I. kros herrikoiko garaileak. 
Eguraldia lagun, giro onean osatu 
zituzten ibilbidearen 4,7 kilometroak 
31 lasterkariek, tartean, bederatzi 
emakumek. 

Bazpiko txirrindulariak 
etxeko proban
2014-05-31 Buruntzazpiko 
mutikoak etxean aritu ziren pedalei 
eragiten Zabaleta auzoko barrutian. 
Alebinek 4,4 kilometroko ibilbidea 
osatu behar izan zuten eta infantilek 
berriz, 11 kilometro egin zituzten.

Gipuzkoako hainbat lekutatik 
Zabaletara joandako 80 gaztetxo 
pedalei jo eta su eragiten aritu ziren 
Zabaletako errepideetan. Alebin mai-
lan, Bazpiko mutilek podiumeko hiru 
koskak berdez jantzi zituzten, Asier 
Pozok, Aimar Unanuek eta Beñat Car-
bayedak hurrenez hurren. Nesken 
artean berriz, Irunes taldeko Nagore 
Lizarraga izan zen azkarrena Irati 
Arteaga eta Naiara Blanco gazteen 
aurretik.

2014-05-24 Maialen Lujanbiok, 
Beñat Gaztelumendik eta Ane 
Labakak jada ohiko bilakatzen ari 
den Udaberriko saio berritzailea 
eskaini zuten. Bertsoak, musika, 
antzerkia eta lasarteoriatarrak 
eurak izan ziren protagonista 
Manuel Lekuonan. 

Guztira 65 herritar oholtzaratu 
ziren eta bakoitzak bere txioa jarri 
zion emanaldiari, amaieran txorro-
txio polit bat osatzeko. Enara Iere-

gi, Uxue Loinaz eta Intza Alkain 
'atso' xelebreak, Maider Oiartzabal 
dantzaria, Zero Sette akordeoi 
orkestraren doinuak, Lierni Aroze-
naren pianoa, Udal Musika esko-
lako ikasleen kolaborazioak, 
Amaia Tejeria, Jokin Ayerregarai 
eta Aitor Atxegaren sevillana eta 
rantxerak, Txalagore txalapartariak, 
Kukuka, Imanol Epelderen bertso-
rapa eta Txorrotxioka taldearen 
saioa izan ziren protagonista.

Bertsotan eta txorrotxioka
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Eskola Kirolaren ikasturte 
amaierako jaialdia 
2014-06-01 Michelingo kirolgu-
nean 200 bat benjamin, alebin eta 
DBHko gaztek eskola kirolaren festa 
egin zuten. Primeran pasa zuten futbo-
la, atletismoa, aerobic, errugbia eta 
joko ezberdinak eginez barre eta alga-
ra artean. Jaialdia amaitzeko ikasleen 
artean opariak eta hamaiketakoa egin 
zituzten.Oparien artean kirolarien 
kamisetak, poster, bandera eta baloiez 
gain, margoak, karterak, pelutxeak 
banatu zituzten herriko merkatariek 
emandako “Tratu On Bat” markako 
poltsetan sartuta. 

Zabaletako festa sorginduak  
2014-06-01 Giro itzela izan zen 
Antonio Blas plazan eta inguruetan 
aurtengo Zabaleta auzoko festetan. 
Ostiralean, maiatzaren 30ean hasi zen 
ekintzaz betetako asteburua Zabale-
tan, Teresa Sorginaren jaitsierarekin. 
Besteak beste, dantza, kontzertuak, 
krosa, jokoak, antzerkia, karta-jokoa, 
txirrindulari lasterketa eta bertsolariak 
izan zituzten aukeran auzotarrek. 
Jende ugari hurbildu zen ekintza 
horietara, eta ederki gozatu zuten 
beste urte batez Zabaleta auzoan.

Bodegas hirugarren 
Gipuzkoako triatloi 
txapelketan   
2014-06-02 Lasarte-Oriako triatle-
tak bi probatan izan ziren: Zarauzko 
Triatloian eta Gipuzkoako sprint txa-
pelketan, Donostiako Triatloian. 
Azken honetan Pili Bodegas herrita-
rrak hirugarren postua eskuratu zuen 
sailkapen orokorrean eta lehenengoa 
beterano mailan. Ez zen lehen 
hogeien artean sailkatu zen herritar 
bakarra izan, Amagoia Fernandez de 
Lezea 16. izan zen eta Noemi Monte-
ro laugarren beterano mailan

Ostadarrek denboraldia   
amaitu zuen 
2014-06-02 Ostadar SKT-k agur 
esan zion 2013/2014 denboraldiari. 
Okendon talde-argazkia atera ostean, 
Loidi-Barrengo pilotalekuan 400 bat 
lagun bildu ziren Ostadarreko kide, 
kirolari, guraso eta entrenatzaileek 
egindako afarian. Islada Ezkutatuak tal-
deak jaso zuen Auzolan saria, eta 
Enara Fernandez ikusmen urriko eskia-
tzaile gazteak Kirolari Onenarena. 

Zahartzaro aktibo eta 
osasuntsua sustatzen 
2014-06-02 Eusko Jaurlaritzako 
Osasun publikoko kideek herritarrek 
zahartze aktibo eta osasuntsua susta-
tzeko Ttipi-ttapa proiektua aurkeztu 
zuten Villa Mirentxun. Plan horren 
helburua arazo larriak dituzten herrita-
rrek ariketa fisikoa egin eta aktibo iza-
tea da. Programa hau burutzeko 
Udaleko sail ezberdinek eta Osasun 
Zentroko kideek elkarrekin lan egiteko 
konpromisoa hartu zuten. 

“Bakearen eraikuntzan 
guztiok gara bidelagun” 
jardunaldiak 
2014-06-03/07 Lasarte-Oriako 
Udalak Baketik-ekin elkarbizitzaren 
inguruko hausnarketarako egunak 
antolatu zituen “Bakearen eraikuntzan 
guztiok gara bidelagun” lelopean. 
Ekainaren 3an, iraganari begiratu zi-
tzaion Pako Etxeberriaren laguntzaz. 
Berak Gerra Zibiletik hasi eta gaur arte 
izan diren hainbat Giza Eskubideen 
urraketa eta biktima guztiek dituzten 
hiru eskubideek duten garrantziaz hitz 
egin zuen. 5ean, orainari heldu zi-
tzaion, Gorka Espiauren “Hablan los 
ojos” dokumentalarekin. Ondoren, 
solasaldirako tartea izango zen eta 
amaitzeko Gorkarekin batera egin zen 
solasaldia. Jardunaldiak amaitzeko, 
ekainaren 7an, etorkizunari begiratu 
zitzaion beste solasaldi batekin.

Egunkariaren auzi 
ekonomikoa itxita 
2014-06-05 Egunkaria-ren auzi 
ekonomikoa artxibatzea erabaki zuen 
epaileak. Honetan akusatuta zegoen 
Fernando Furundarena lasarteoriatarra 
beste sei kiderekin batera. Berarentzat 

13 urte eta bederatzi hilabeteko kar-
tzela zigorra eta 21 milioi euroko 
isuna eskatzen zen. Fiskaltzak helegi-
tea aurkeztu zuen, eta auzia ez zen 
oraindik bertan behera geratu. 

Lehendakaria Michelinen 
2014-06-06 Iñigo Urkullu Lehen-
dakariak Michelin bisitatu zuen, 
fabrikaren 80. urteurrena zela eta. 
Lantegiko arduradun eta langile 
ordezkariek egin zioten harrera. 
Museoa bisitatu zuen, Arantza Tapia 
sailburuaren laguntzaz. Michelinen 
ibilbidea eredugarria dela aipatu zuen, 
bai Euskadin baita atzerrian ere.

Lasarte-Oria final 
laurdenetan  
2014-06-06 Lasarte-Oria taldeak 
herriarteko esku pilota txapelketan 
aurrera egin zuen. Final zortzirenetan 
Beasain 4 eta 2 garaitu ostean, final 

laurdenetarako txartela eskuratu zuen. 
Lasarte-Oriako joaneko jardunaldiaren 
antzera, kadete eta jubenilek garaipe-
na eskuratu zuten eta seniorrek, 
berriz, porrota. Hala ere oraingoan, 
herriko senior bikoteak tanto tartea 
murriztea lortu zuen. Ondorioz, final 
laurdenetarako sailkatu ziren.

Gomez Margallo garaile 
Donostian
2014-06-06 Raul Gomez Margallo 
herritarrak bi lasterketatan nagusi izan 
zen. Larunbatean Zabaleta auzoko I. 
Sorgin krosean garaipena erdietsi 
zuen. Igandean, berriz, Donostian 
burutu zen Ibaia 5 Mi./8 km. Urumea 
lasterketan parte hartu eta lehenengo 
izan zen helmugan. Gomezek laster-
keta burua hartu zuen eta ederki neur-
tu zituen indarrak. Minutu erdiko 
tartea izan zen lasarteoriatarraren eta 
bigarren sailkatuaren artean.  

Giro ederra Euskadiko bola 
txapelketan 
2014-06-07 Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoako bolari eta toka jokalari 
onenak bildu ziren gure herrian, Eus-
kadiko bola-joko eta toka txapelketa-

Ekaina

2014-06-08. Uharte-Arakilen 
kokatutako 89. kilometroa betetzea 
egokitu zitzaion Lasarte-Oriari eta 
antolatzaileen aurreikuspenak aise 
gainditu ziren. Guztira 950 lagu-
nek parte hartu zuten Gure Esku 
Dago ekimenak sustatutako giza 
katean. Herritarren artean jai giroa 
nagusi izan zen.

950 herritar erabakitzeko 
eskubidearen alde
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ren harira. Lehia handia izan zen eta 
Okendo plazan eguzkiari ere aurre 
egin behar izan zioten toka jokalariek. 
Kirol guneko bolatokian Euskadiko 60 
bat bolari bildu ziren goizeko 8:00eta-
tik aurrera lehiaketan parte hartzeko. 
Okendo plazan berriz, eguzkiaren 
begiradapean, toka txapelketa izan 
zen.

Chourraut Europako 
txapeldunorde 
2014-06-09 Maialen Chourraut 
palista Vienan izan zen Europako txa-
pelketan eta K1 mailako taldekako 
lehiaketan txapeldunordetza lortu 
zuen. Banaka ere parte hartu zuen 
herriko palistak, baina ez zuen zorte 
handirik izan finalaurrekoan.

Euskadi eta Gipuzkoako 
txapeldunak atletismoan 
2014-06-09  LOKEko atletak 
lehiaketaz lehiaketa izan ziren maia-
tza bukaera eta ekaina hasieran. Eus-
kadiko junior eta jubenil txapelketa, 
Gipuzkoako txapelketa, Euskal Jokoak 
edo Gazteen Joko Olinpikoetako sai-
lkapen probetan izan ziren parte har-
tzen eta hainbat domina eskuratu 
zituzten, kolore guztietakoak. Zazpi 
urrezko domina, lau zilarrezko eta 
brontzezko bi ekarri zituzten atletek 
herrira.

Texas Lasartearraren 
denboraldi amaiera 
2014-06-09 Texas Lasartearra tal-
deko jokalari eta bazkideak bildu 

ziren denboraldi amaierako bazka-
rian, Txitxarro erretegian. Era berean, 
hurrengo denboraldiko deialdia ere 
egin zuen elkarteak.

“Gobernu Ona"-ren 
inguruko hitzaldia  
2014-06-10 EAJk antolatutako hi-
tzaldi sortaren barruan, Imanol Lasa 
Zarauzko zinegotziak eskaini zuen 
gobernu onaren ingurukoa. Honek 
gobernu on baten zutabe nagusiak 
azaldu zituen besteak beste.Lasaren 
azalpenen ondoren, galderen txanda 
ireki zen eta hitzaldira gerturatu zire-
nen eta hizlariaren beraren arteko 
eztabaida interesgarria sortu zen. 

PSE-EEk udalbatzarra utzi 
zuen  
2014-06-10 Somoto auziaz galde-
tu zuen Jesus Zaballosek galdera eta 
erreguen txandan eta alkateak aboka-
tuaren azterketaren zain daudela 
erantzun ostean, PSE-EEko bozeramai-
leak “alkatearen erantzun eta garden-
tasun falta jasanezina” dela esanaz, 
utzi egin zuen udalbatzarra, bere tal-
deko kideekin batera. Alkateak bere 
egonezina adierazi zuen udalbatzarra 
bukatzera zihoanean.

Elikadurari arreta jartzeko 
konpromisoa 
2014-06-11 Lasarte-Oriako Agenda 
21 egitasmoan herriko Lehen Hezkun-
tzako bi ikastetxeek parte hartzen dute. 
Guztira 1.281 ikaslek hartu zuten parte 
lehengo ikasturtean; elikadura jasanga-
rriaz hausnarketa egitea egokitu zi-
tzaien. Ekainean ikasturte osoan zehar 
egindako lana aurkeztu zieten udal 
ordezkariei udalbatzarrean. 

Kulturartekotasuna 
lantzeagatik saria 
2014-06-13 Sasoeta-Zumaburu 
ikastetxeko Burunzpe Guraso elkartea 
EHIGE-k, Euskal Herriko Ikasleen 
Gurasoen Elkarteak erkidego mailan 
antolatzen duen Guraso Elkarteen 
hezkuntza-jarduera onen 4. lehiaketan 
garaile izan da aurten. Kulturartekota-
suna lantzeko egin zuten proiektua 
saritu zuten, duela urte eta erdi hasi-
tako lana sarituz.

Ostarteren elkartasun 
jaialdia  
2014-06-14 Herriko Ostarte tal-
deak elkartasun jaia antolatu zuen. 
Egun osoan zehar Brigitarren parean 
kokatutako postuan jatekoak izan 
zituzten, tonbola berezia eta bestelako 
tailerrak ere egin zituzten haur eta 
gaztetxoentzat dirua biltzeko hel-
buruarekin.Ostartek ADSIS funda-
zioak, El Alto Bolivian garatzen duen 
UTASA proiektuarentzat dirua biltzeko 
hainbat ekintza burutu zituen.

Albokaren errepertorio 
berria  
2014-06-14 Alboka abesbatzak 
kantutegia berritu zuen eta azken hila-
beteotan egindako lana aurkeztu 
zuen, Brigitarren komentuan eman-
dako ordubete inguruko kontzertuan. 
Jende asko bildu zen herriko abesba-
tza entzutera eta txalo zaparrada han-

diarekin agurtu zituzten sei zati eta 
hamaika doinu eta erritmo uztartu 
zituen larunbat ilunabarreko emanal-
dia amaituta.

Izkiña txapeldun 
2014-06-15 Intentsitate handiko 
partida jokatu zuten Izkiña eta Txindo-
ki taldeek Ostadarrek antolatutako 
herriko areto-futbol txapelketako fina-
lean. Azkenean, Oscar Garciaren 
mutilek irabazi zuten neurketa (5-2 
gailendu ziren) eta iazko txapeldunak 
kiroltasun osoz onartu zuen porrota. 
Txapelketako jokalari onena Ander 
Petxarroman izendatu zuten eta ate-
zain onenak Mikel Godoy eta Jokin 
Alaña.

Elkarlana eta parte-hartzea 
pailazoen emanaldietan 
2014-06-16 Kukuka eta Zambra 
dantza taldeek herriko pailazoekin, 
EOSekin eta Donostiako Orfeoi Txi-
kiarekin batera Euskal Herrian barrena 
bira egin zuten. Honetarako bereziki 
herriko bi dantza taldeek Jon Maiak 
idatzitako Abuela Maria Luisa kanta-
rako dantza bat osatu zuten gure 
herrian dagoen aniztasuna erakutsiz. 
Zambra eta Kukuka antzerki eta dan-
tza eskolako sei kidek parte hartu 
zuten elkarlanean eta sevillana eta 
euskal dantza tradizionala uztartzen 
duen koreografia prestatu zuen Maider 
Oiartzabalek.

Musika eskolakoen kurtso 
amaierako kontzertua 
2014-06-17 Ikasturtea bukatutzat 
eman zuten Udal Musika Eskolako 
ikasleek, kurtso amaierako emanaldia-
rekin. Hilabete luzeetan ikasitakoa 
erakutsi zuten emanaldi horretan ikas-
leek, guraso eta lagunak entzule zituz-
telarik. Horiek txalo zaparrada 
luzeekin erantzun zuten pieza bakoi-
tzaren amaieran. 
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2014-06-15  Lasarte-Oriako 
Semblante Andaluz elkarteak XXI. 
Rocioko erromeria ospatu zuen 
Atsobakar auzoan. Larunbatean 
kontzertuak eta erromeria izan 
baziren ere, festaren egun handia 
igandea izan zen, meza rozieroa, 
birjinaren prozesioa eta ohorezko 
ardoaren ospakizunekin. Ohi beza-
la, aurtengoan ere bisitak jaso 
zituen Semblantek Irun, Errenteria, 
Andoain eta Arrasate aldetik.

Rocioko XXI. erromeria

San Pedro jaiak, 
“politizatuak”
2014-06-18 PSE-EEren ustez, Bil-
duk ia jaien antolaketa Sorgin Jaiei 
utzi zien aurten. “Ezker abertzaleko 
jendea ordezkatzen dute hauek eta 
San Pedro jaiak denenak izan behar 
dira”, adierazi zuen Jesus Zaballosek. 
Zaballosek esan zuen lasarteoriatar 
guztientzat gustagarriak diren ekintze-
kin osatu behar direla herriko festak

Landaberriko tenis taldeak 
finaletan 
2014-06-20 Landaberri ikastolako 
gazteek Gipuzkoako taldekako txape-
lketako finaletan lehiatu zuten. Landa-
berri taldeko mutilek txapela eskuratu 
zuten eta neskak berriz, txapeldunor-
de izan ziren. 

Ibon Fernandez Iradiren 
egoera 
2014-06-21 Zigorren aplikazioaz 
arduratzen den Pariseko epaitegiak 
Ibon Fernandez Iradi presoaren kon-
dena suspentsioa onartu bai, baina 
baldintzak jartzen zizkiola jakin 
ostean, ekitaldi xumea egin zuten 
hainbat herritarrek Okendo plazan. 

Fernandez Iradi askatzeko eskatu 
zuten. 

Erketzen kurtso amaierako 
emanaldia Okendo plazan 
2014-06-21 Eguraldiaren beldur 
baziren ere, azkenean Erketz Dantzari 
Taldeko lagunek Okendon egin ahal 
izan zuten kurtso amaierako emanal-
dia. Musikariak Udaletxeko balkoira 
igota eta behean ikusleentzako eserle-
kuak jarrita dantzan egin zuten Erke-
t zekoek  j an t z i  e t a  a lpa rga t a 
koloretsuak soinean. Hainbat euskal 
probintziatako dantzak dantzatu zituz-
ten dantzari heldu zein txikiek. Itxura 
ederra hartu zuen plazak Erketzen 
kurtso amaierako emanaldian.

Oreindik taldearen azken 
kontzertua 
2014-06-21 Antzerkia eta musikaz 
gozatzeko aukera izan zuten herrita-
rrek. Ilunabarrean Lan eta Lan antzerki 
taldeko kideek 'Las Nueras de Adan' 

obra eskaini zuten. Gauean berriz, 
Lasarte-Oriako Oreindik taldeak bere 
azken kontzertua jo zuen Abend kafe 
antzokian. Bost musikariek barnean 
zuten guztia eman zuten, azken kon-
tzertua zela jakitun. Herriko oholtzek 
nabarituko dute Oreindiken hutsunea.

Kinin Calvo garaile Squash 
txapelketan 
2014-06-22 Aurtengo edizioan 19 
parte-hartzaile izan ziren. Martxoa, 
apirila, maiatza eta ekaina bitartean 
jokatutako txapelketaren f inala 
larunbat arratsaldean jokatu zen Kirol-
degian Kinin Calvo eta Iker Cañedo-
ren artean. 2012ko final berbera izan 
da aurtengoa eta duela bi urte bezala, 
aurtengoan ere Calvok irabazi zuen 
finala. Ordubete inguru iraun zuen 
partidak eta 3-1ekoa izan zen azken 
emaitza (15-7/17-14/12-15/15-9).

LOKEren denboraldi 
amaierako bazkaria  
2014-06-22 Aginaga sagardotegian 
egin zuten bazkaria tenis, judo, atletis-
mo eta gimnastika erritmikoko kirolari, 
guraso eta prestatzaileek. Denboral-
diari amaiera eman zion bazkari 
horrekin Lasarte-Oriako Kirol Elkar-
teak. Sekzio bakoitzeko kirolari nabar-
menduek sariak jaso zituzten, baina 
guztietan bereziena Maite Diez ida-
zkariak jaso zuen, 10 urtez klubaren-
tzat egindako lan guztiagatik. 

Lasarte-Oria, finaletik gertu 
2014-06-22 Herriarteko pilota txa-
pelketako finala jokatzeko urratsa 
eman zuen Lasarte-Oriak, finalaurre-
koetako joanekoan Donostia 2-1 men-
dean hartuz. Donostiako Atano 
pilotalekuan jokatu zuten. Kadeteek 
galdu egin zuten, eta jubenil zein 
seniorrek irabazi.

Atsobakar egoitza 
itxuraldatuta 
2014-06-25 Ate irekien jardunal-
dia egin zuen Atsobakar egoitzak, 
azken hilabeteetan gauzatutako 
aldaketak erakusteko. Bertan dauden 
adineko pertsonei ahalik eta zerbitzu 
onena ematen jarraitzeko, altzari 
berriak erosi eta margotu egin ziren 
hainbat gela. Aldaketak egiteko 
288.000 euroko aurrekontua izan 
zuen Udalak. Jai giroan bisitariei ongi 
etorria emateko kartulinak jarri ziren 
eta musika zein Kukukakoen emanal-
diaz gozatzeko aukera izan zen. 

Hobekuntzak kirol 
zerbitzuan 
2014-06-25 Udal Kirol Zerbitzuen 
eskaintza eta erabiltzaileen erosota-
suna hobetzeko helburuarekin kirol 
instalazioetan hainbat berrikuntza egi-
ten ari direla jakitera eman zuen uda-
lak.  Taki lak ixteko norberaren 
giltzarrapoaren erabilera bultzatzea, 
kirol instalazioen sarrera kudeatzeko 
hatz-marka erabiltzea eta bazkideek 
kirol txartel berriak erabiltzea izan 
dira orain arteko aldaketa batzuk.

Erretiratuen jokoen 
txapeldunak 
2014-06-26 Biyak Bat erretiratuen 
elkarteko lagunek txapelketak amaitu 
zituzten asteartean eta sari banaketa 
izan zuten ondoren. Musa, partxisa, 
eskoba, tutea... hainbat jokotara aritu 
ziren ekainaren 9tik hasita. Sariak 
jasotzeko ordua iritsi zen ondoren: 
Biyak Bateko egoitzan txapeldun eta 
txapeldun ordeek haien sariak jaso 
zituzten. Sariak banatzen elkarteko 
zuzendaritzako kideak eta Pablo 
Barrio alkatea izan ziren. Saribanake-
taren ostean, guztiek batera argazkia 
atera eta txapelketetako parte-hartzai-
leek luntx gozoa dastatu zuten.
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2014-06-23 Arratsaldean euria 
egin arren, San Joan sua piztu 
baino lehen atertu eta emanaldia 
lasai ospatu ahal izan zen azke-
nean. Hainbat herritar hurbildu 
zen Okendo plazara ohiturari 
jarraikiz urteko gauza txarrak erret-
zera. Lasarte-Orian ohiturari eutsi 
eta Erketz eta Erketzeko lagunak 
taldeek hainbat herritar eta udal 
ordezkariekin batera, dantza egin 
zuten Okendo plazan. Ostean sua 
piztu zen.

San Joanek euriari eutsi zion

2014-06-03/16  Ikasturte 
amaiera zen eta hilabete horietan 
ikasitakoa erakusteko garaia zuten 
askok. Kukuka antzerki eta dantza 
eskolak 12. urtez antolatu zuen 
antzerki eta dantza astea. Ekaina-
ren 15a bitartean hainbat emanaldi 
antolatu zituzten. LH6 mailakoek 
ireki zuten egitaraua, ‘Gura/Gu ta/
Gutarrak’ izeneko antzezlana tau-
laratuz ikaskide eta irakasleen 
aurrean.

Kukukaren  Antzerki eta Dantza 
astea
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San Pedro jai jendetsuak

2014-06-26/01 Jai giroan agurtu 
zuten ekaina herritarrek, eta jai 
giroan hasi uztaila. Sorgin Jaiek 
eman zieten hasiera festari, txupina-
zoa botaz ekainaren 26an. Hortik 
hasita eta hurrengo egunetan ez 
zuten aspertzeko aitzakiarik izan 
lasarteoriatarrek. Goiz-goizetik gaue-
ko ordu txikietara arte hamaika eki-
taldi, lehiaketa, bazkari, afari eta 
kontzertu egin ziren herrian.

Festa giroa herri osoan zehar 
hedatu bazen ere, Okendo plaza 
izan zen beste behin San Pedro jaien 
erdigune. Euskal talde ospetsuene-
tako batzuk etorri ziren Lasarte-Oria-
ra: Berri Txarrak, Vendetta, Esne 
Beltza... Horiez gain, primeran pasa 
zuten herritarrek Laiotz, Joxpa eta 
Boston Jai taldeen emanaldiekin. 

Adin-tarte guztientzako antolatu 
zituzten ekitaldiak Lasarte-Oriako 
Udalak, Sorgin Jaiek, elkarteek eta 
tabernek. Adin guztientzat, eta asko-
tariko ekintzak: ur-jolasak, bakailao 
lehiaketa, orientazio lehiaketa, mus 
txapelketa, dantza emanaldiak, 
Correfoc zezen suzkoa, urteroko 
haur eta helduen danborrada...

Urtero legez, Lasarte-Oriako 
Udalak herriko zenbait elkarte 
omendu zituen, Lasarte-Orian egiten 
duten lanagatik. Aurtengoak Kukuka 
dantza eta antzerki eskola eta Texas 
Lasartearra futbol taldea izan dira. 
Manuel Lekuona kultur etxean ome-
naldi beroa jaso zuten, eta ekainaren 
27an helduen txupinazoa bota zuten 
bi elkarteek batera. 2015ean beste 
batzuek hartuko dute lekukoa. 
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San Pedro jaiei agur 

2014-07-01 Su festarekin agur 
esan zitzaien San Pedro jaiei. Egun 
horietan jolas, kontzertu eta ikuskizun 
asko izan ziren, baita azken egunean 
ere. Ane piratarekin batera herriko 
pailazoek egindako ikuskizuna izan 
zen zalantzarik gabe jendetsuena. 
Andatza plaza bete zuten txikienek 
pailazoekin abestu eta dantzatzeko. 

Ander Bardaji Realeko lehen 
taldearekin 
2014-07-03  Ander Bardaji atezain 
lasarteoriatarrak Realeko lehen taldea-
rekin egin zuen aurredenboraldia. Lan 
ederra egiten ari da atezaina denboral-
di honetan, Sanserekin jokatzeaz gain 
lehen taldearekin joan baitzen hainbat 
partidutara, Geronimo Rulli atezaina-
ren lesioa zela eta.

Udako txokoak eta 
kanpaldiak abian  
2014-07-03 Udako txokoak eta 
kanpaldiak hasi ziren, beste urte 
batez. 464 lagun hasi ziren txokoez 
gozatzen uztailean. Udalekuak nahia-
go zituztenen kasuan, Donemiliagara 
joan zen 52 kideko taldea eta 
Bizkaiko kosta ezagutzera abiatu ziren 
egun horretan DBH 1 eta 2ko 51gaz-
tetxo.

Herria euskalduntzen 
jarraitzeko hitzarmen sorta 
2014-07-04 Pablo Barrio alkateak 
eta Euskara Batzordeko lehendakaria 
Boris Nogalesek hitzarmenak sinatu 
zituzten Ttakun Kultur Elkartearekin, 
herriko ikastetxeetako guraso elkartee-
kin eta AEK euskaltegiarekin.

Iragana ikertzen jarraitzeko 
babesa  
2014-07-04 Udalak eta Islada 
Ezkutatuak taldeak elkarlan hitzarme-
na berritu zuten. Pablo Barrio alkateak 
azaldu zuenez, Gipuzkoako Aldun-
diak subentzio programa bat jarri zuen 
abian probintzian Gerra Zibilean ger-
tatutakoak ikertzen eta argitzen 
laguntzeko. Islada Ezkutatuak taldea-
ren jarduna ikusita, Udalak Aldundiari 
eskaera egin eta taldearekin elkarla-
nean jarraitzeko asmoa azaldu zuen.

Magia ikuskizuna Okendo 
plazan  
2014-07-04 Jon Zabalek gidatu-
tako helduentzako “El suceso” kale 
antzerkiaz gozatu zuten herritarrek. 
Ikusleak eurak izan ziren antzerkiko 
protagonistak, magoak uneoro eskatu 
baitzuen ikusleen kolaborazioa ikuski-
zunarekin aurrera jarraitzeko. Deneta-
riko lanak jarri zizkien Jon Zabalek 
lasarteoriatarrei: kartak aukeratzea, 
marraztea, izen, data edo sentimendu 
jakin batean pentsatzea...gero berak 
ikusleek pentsatu edo marraztatutakoa 
asma zezaten. 

Izkiña garaile Mossoren 
oroimenezkoan 
2014-07-05 Herriko areto-futbolari 
dagokionez, denboraldi amaierako 
kopatzat hartua dago Mosso memoria-
la, denboraldiko azken txapelketa 
hain zuzen. Aurtengoan Izkiña izan 
zen parte-hartu duten hamabi talderen 
artetik onena finalean Viña del Mar 
menderatu ostean. 4-0 irabazi zuen 
Izkiñak.

Erketz EDT euskal dantza 
hedatzen  
2014-07-28  Erketz EDT-ko lagu-
nek ez zuten atsedenik izan uztailean. 
Uztailaren 5etik 13ra Italia aldean 
izan ziren bidaian. Florentzia, Erroma, 
Napoles edo Pisa bisitatu zituzten, 
baina Sorrentoko herrian egiten den 
nazioarteko jaialdian ere izan ziren 
euskal dantzak erakusteko. Burgoseko 
Adrada de Haza herrixkan ere eskaini 
zuten emanaldia. Bi bidaia hauetatik 
oso pozik bueltatu ziren dantza talde-
ko kideak. 

Landaberri bikain tenisean 
2014-07-07 Landaberri ikastolako 
gazteak Gipuzkoako taldekako txape-
lketak jokatu zituzten. Ekainaren 
21ean, Intxaurrondoko Mons kirolde-
gian alebin mailako finalak izan ziren 
eta Landaberriko taldeak izan ziren 

garaile. Nesken finalean Landaberri 
ikastolaren bi talderen arteko norge-
hiagoka ikusi ahal izan zen. Landabe-
rr i  A taldeak 3-0 irabazi zion 
Landaberri B taldeari. Mutilen mailan, 
Landaberrik Herri Ametsaren aurka 
jokatu zuen. Mutilek ere ez zuten hu-
tsik egin eta finaleko hiru partidak ira-
bazi zituzten. 

San Ferminak herrian  
2014-07-07 Okendo plaza Iruñea 
bihurtu zuten txokoetako haurrek 
egun batez. Joxe Mari bidaiarik bota 
zuen aurtengo txupina eta entzierroan 
ederki pasa zuten denek hiru zezenen 
aurrean korrikaldi politak eginez. Aur-
ten ere guraso asko gerturatu ziren 
Okendora umeen entzierro berezia 
ikusteko gogoz.

Harrera beroa haur 
sahararrei 
2014-07-07 Abdala, Marabib, Tes-
lem Mohamed, Hilifa, Nazza, Saida 
eta Teslem. Oporrak bakean egitas-
moari esker aurten saharar gaztetxo 
horiek gure artean pasa zuten uda. 
Lasarte-Oriako Udalak eta Udako 
Txokoetako lagunek ongi etorri 
berezia egin zieten. Porrotxen bihu-
rrikeriak, txokoetako haurrek prestatu 
zuten ezustekoa, Udalak egindako 
opariak... Ongi etorri beroa jaso zuten 
Saharako haurrek.

Aritz Borda futbolaria 
Tailandiara 
2014-07-08 Aritz Borda herritarrak 
Tailandiako Premier Ligako Muang-
thong United taldearekin sinatu zuen 
kontratua. Muanthong United taldea 
onenetarikoa da Tailandian. 2010 eta 
2012. urte artean Liga irabazi zuen eta 
bigarren izan ziren 2013 urteko den-
boraldian. Bere defentsa indartzeko 
fitxatu zuen taldeak Borda.

Bikotea mehatxatzeagatik 
atxilotua

2014-07-10 Abisua jaso zuen Er-
tzaintzak, Lasarte-Oriako etxe batean 
gizon batek bikotea erasotzen saiatu 
zela. Ertzaintza eta Udaltzainak berta-
ratu ziren eta etxearen inguruan gizo-
na topatu zuten ai0zkora bat zuela. 
Bere bikotearen arabera, bera iraindu 
eta mehatxatu ostean irten zen kalera.

Ertzaintzak atxilotuta eraman zuen 
gizona genero indarkeria delitua ego-
tzita. Donostiako epaitegira eraman 
zuten gero.

Aniztasuna lantzeagatik 
aitortza 
2014-07-15 Herrian 70 jatorri 
ezberdinetako jendea bizi da eta 
aniztasun hau lantzeko helburuarekin 
udalak lan ildo zehatza gauzatu zuen. 
Lan hori eskertu eta horretan jarraitze-
ko bultzatzeko Martin Garitano Ahal-
dun Nagusiarekin ekitaldia izan zen 
Udaletxean. Horretan parte hartu 
zuten aniztasuna lantzeko bilera eta 
ekimenetako herriko elkarteetako 
kideak besteak beste. 

Jai giroa nagusi Orian
2014-07-16 Karmengo Amaren 
egunean ohikoa den meza eta 
hamaiketakoa egin zuten Orian. Hala 
ere, bertako bizilagun elkarteak 
auzoko jaiak indartzeko ahalegina 
egin zuen eta egun osoan zehar beste 
ekintza batzuk egon ziren. Tartean, 
Sorgin dantza.

Arsuagaenea parkea 
herritarrei zabalik  
2014-07-17  Usurbilgo Udalak 
Lasarte-Oriako Udal eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiko ordezkariekin batera 
Txiki-Erdin dagoen Arsuagaenea par-
kearen irekiera aurkeztu zuen. 15 urte 
itxia egon ostean, Usurbilgo Udalak 

Uztaila



Txokotako umeentzat 
hamaika abentura
2014-08-01 Uztailean txoko eta 
udalekuetan parte hartzen duen ume 
kopurua handiagoa izan arren, abuz-
tuan izena ematen dutenak azken 
urteetan gorantz doaz eta hauek ere 
ederki pasa zuten hilabete osoan 
zehar egindako ekintzekin. 

Tratu On Bat saria 
Hipodromoan
2014-08-10 Lasarte-Oria Tratu On 
Bat saria jokatu zen hipodromoan. 
Udalak Hipodromoarekin sinatu zuen 
akordioa egun honetan “Lasarte-Oria 
Tratu On Bat” saria emateko. Herriko 
merkataritza sustatzeko udaletik lan-
tzen ari diren kanpainaren baitako 
ekintza zela adierazi zuten Hipodro-
moan bertan egindako agerraldian.
Horren bitartez, herriko merkataritza 
eta ostalaritza sustatzeko Tratu On Bat 
kanpainak bere tokia izan zuen udako 
zaldi lasterketetan. Kanpainaren irudia 
Hipodromoan jarri zen eta eskualdeko 
turismo eskaintza azaltzeko informa-
zio gune bat ere. Bestalde, herriko 13 
ostalarik eta Aterpeak bat egin zuten 
ekimenarekin eta lasterketarako sarre-
ren zozketekin babestu eta promozio-

natu zuten. Lasterketa “Sentence” 
zaldiak irabazi zuen. Sari banaketan 
Pablo Barrio akatea izan zen Ater-
peako kideekin batera.

Howdy taldearen 
kontzertua Tximistarretan
2014-08-23 Kultur Kale zikloaren-
baitan, Howdy taldearen eskutik, 
country, folk eta bluegrass abestiak 
dantzatu ahal izan ziren Tximistarreta 
Parkean. Kultur Kale Zikloa 2012 
urtean jarri zen martxan Gazteria eta 
festak sailak eta XpressionK elkartea-
ren eskutik. Asmoa ekintza kultural 
alternatiboei bideak zabaltzea eta 
artista ez profesionalei haien sorkun-
tza hedatu eta promozionatzeko bitar-
tekoak ematea zen. Manuel Lekuona 
kultur-etxeko kafetegian egin ziren 
lehen kontzertuak, baina bi urte haue-

tan, kultura adin ezberdinetako herri-
tarrengana hurbiltzeko asmoz, Udako 
Kultur Kale Zikloak Manuel Lekuona 
utzi eta kalera egin zuen saltoa, for-
matu txiki eta intimora. 

Emakume-zentroak ikastaro 
berriak aurkeztu zituen
2014-08-27  Lasar te-Oriako 
emakume-zentroak sexuen arteko 
bizikidetzarako erreferentziazko espa-
rrua izan nahi zuela aipatuta. Elkartze-
ko toki, ikasteko, parte hartzeko eta 
sareak sortzen diren gune, eta banaka 
eta taldeka ahalduntzearen bidez 
ekarpenak egin gizarte-aldaketa horre-
tan, berdintasun formal batetik bene-
tako berdintasun batera pasatuz. Asmo 
horrekin, era guztietako ikastaroen 
eskaintza bat luzatzen zuela aipatzen 
zen aurkezpen ekitaldian. 

Lasarte-Oriari aitortza 
Donostian
2014-08-31 Egun honetan Donos-
tia erre zela gogoratzeko ekitaldiak 
izaten dira hirian. Aurtengoan 200. 
urteurrena izaki, ekintza egitarau 
zabala izan zen eta horien artean 
eskualdeko herriei, tartean Lasarte-
Oriari,  omenaldia egin zitzaien  
1813. urtean ihesi atera behar izan 
zuten herr i tar  haiei  emandako 
lagun-tza eta babesa eskertzeko. 
Honetan parte hartu zuen Pablo 
Barrio alkateak. Horretaz gain, 
herriko danborradak lekua izan 
zuen ospakizuneko ekitaldi nagusie-
tan.
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parkeari balorea eman ari eta guztien-
tzat erabilgarri izateko asmoa azaldu 
zuen.

Elkarretaratzea Palestinako 
herriaren alde 
2014-07-18  Israelgo ejerzitoa 
“airez, itsasoz eta lurrez” Palestinako 
lurretan eragiten ari den “sarraskia” 
gaitzesteko, 100 bat lagunek elkarreta-
ratzea egin zuten Okendo Plazan. 
“Palestina askatu!” leloa zeraman 
pankarta baten atzean bildu ziren 
hainbat herritar. “Israeli boikot”! “Utzi 
Gazako herria bakean!”, “Netanyahu 
hiltzailea” bezalako aldarriak oihukatu 
zituzten. Palestinako Lagunak taldean 
antolatu zuen ekitaldia.

Eskulangintza Azokaren 
XXX. Edizioa 
2014-07-20 Sendoki Kultur Batzor-
deak XXX. Santa Ana Eskulangintza 
Azoka antolatu zuen Okendo eta 
Antonio Mercero plazetan. Euskal 
Herri osoko txokoetatik etorritako arti-
sau eta eskulangileak bildu ziren 
herrian. Horietako 14 lasarteoriatarrak 
izan ziren eta eguraldi ona lagun, 
gozatua hartu zuten herritarrek han 
eta hemengo produktuak ikusi eta ero-
siz.

Nely Carla Alberto Mios de 
Bleges taldera 
2014-07-21 Nely Carla Alberto 
eskubaloi jokalariak Mios de Bleges 
taldearekin bi denboralditarako kon-
tratua sinatu zuen. Fleury taldean bi 
denboraldi egin ostean, Bordele 
ondoan dagoen Mios herriko taldean 
ari da aurten herriko jokalaria. Taldea 
emakumeen Liga gorenean ari da 
lehian. Bosgarren denboraldia egiten 
ari da Frantziako Ligan. 

Ibarburu Espainiako bigarren 
eta Euskadiko bi errekor 
2014-07-21 Espainia mailako one-
nen aurka borrokatu zuten Buruntzal-
dea IKTko gazteek eta Iñigo Ibarburuk 
esaterako Espainiako bigarren eta 50 
m. eta 100 m. tximeleta probetako 
Euskal Herriko errekorra egin zuen. 
Ostiralean sailkapen proban Euskal 
Herriko marka hautsi zuen herriko 

gazteak eta bere adineko finalerako 
txartela eskuratu zuen. Arratsaldeko 
finalean ere lan ederra egin zuen biga-
rren postua eskuratuz eta Euskal 
Herriko marka berriro hobetuz, 56:23. 
Era honetara, zilarrezko domina ekarri 
zuen herrira.

Danborradaren 67 urteko 
historia laburbilduz
2014-07-21 Lasarte-Oriako danbo-
rradaren sustatzaile izan zen Intza 
elkartean bildu ziren ATLO elkarteko 
lagunak Danborradaren historia jasot-
zen duen liburua aurkezteko. 

Enpresekin euskararen alde

lanean 
2014-07-19 Udalak Baietz gurean! 
egitasmoaren barruko hiru hitzarmen 
sinatu zituen herriko hiru enpresekin, 
Hotelera del Norte, Factory eta 
Aldikar. Laguntza honen bitartez, 
enpresek haien euskara erabilera 
indartzeko konpromisoa hartu zuten. 
Urtebete iraungo du hitzarmenak.

Urrezko ahotsak Lasarte-
Orian  
2014-07-14 Landarbaso abesbatza 
uztailaren 9tik 14ra Rigan, Letonian 
ospatu ziren Abesbatzen Munduko 
Jokoetan izan zen lehian eta bi 
urrezko domina ekarri zituen. Nagusi-
ki Errenteriako gazteez osatutako 
abesbatza izanik ere, Usurbil, Donos-
tia, Lezo eta inguruko abeslariak ere 
badaude eta horietako bi Amaia 
Dorronsoro eta Mikel Urreizti herrita-
rrak dira. Errenteriako abesbatzak eliz 
musika akonpainamenduarekin eta 
abesbatza misto mailetan parte hartu 
eta bietan urrezko domina lortu zuen.

Palestinaren aldeko 
elkarretaratzea    
2014-07-28 Israelgo ejerzitoak 
airez, itsasoz eta lurrez Palestinako 
lurretan eragin zuen sarraskia gaitzes-
teko, elkarretaratzea egin zuten herri-
tarrek Okendo Plazan. “Palestina 
askatu!” leloa zeraman pankartaren 
atzean hainbat herritar batu ziren.

Konstituzionalak Diez 
espetxean jarraitzea ebatzi 
zuen  
2014-07-28 Rafa Diez herritarrak 
preso jarraitzen du, Auzitegi Konsti-
tuzionalak hala ebatzita. Bateragune 
auziagatik Arnaldo Otegi, Sonia Jacin-

to, Arkaitz Rodriguez eta Miren Zaba-
letarekin batera, Espainiako Auzitegi 
Gorenak ezarritako kartzela zigorra 
osorik bete beharko du, sei urte eta 
erdi bere kasuan. Zigortuek Auzitegi 
Konstituzionalean aurkeztutako babes 
helegitea atzera bota zuten.

Rodriguez Espainiako 
txapeldunorde 
2014-07-28  LOKEko atletismo sai-
leko jubenilak Espainiako txapelketan 
izan ziren. Itoitz Rodriguez, Idoia Ola-
sagasti, Ane Galardi, Maria Eugi eta 
Eneritz Busto izan ziren proba ezber-
dinetan parte hartu zuten atleta gaz-
teak. Denboraldiari amaiera ezin 
hobea eman zioten markak hobetu eta 
zilarrezko domina bat ere ekarri zuten 
Valladolidetik. Itoitz Rodriguezek lortu 
zuen Espainiako txapeldunorde titu-
lua. 400 m. lasterketan izan zen. 

Maialen Chourraut 
Espainiako txapeldun 
2014-07-29  Espainiako Slalom 
olinpiko txapelketa ospatu zen La Seu 
d’Urgell-en. Honetan Maialen Chou-
rraut herritarrak K1 mailan bakarka, 
zein taldeka Espainiako titulua eskura-
tu zuen. Nahiz eta gaixorik egon, 
maila onean lehiatu eta bi titulu berri 
eraman zituen etxera. 

Astiazaran eta Arluziaga 
Santa Anan garaile 
2014-07-30  Xenki Astiazaranek 
eta Iñigo Arluziagak irabazi zuten aur-
tengo Santa Ana Pala txapelketa. Fina-
lean Bernaitz Odriozola-Shanti Martin 
eta Xenki Astiazaran-Iñigo Arluziaga 
izan ziren aurrez aurre. Partida oso 
berdindua izan zen, 27-27 egon ziren. 
Xenki Astiazaranen lan onari esker 
Astiazaran-Arluziaga bikoteak 29-35a 
jarri zuen markagailuan. Gainera, 
Xenki Astiazaranek finaleko jokalari 
onenaren saria ere lortu zuen. Aurretik 
hirugarren postua izan zen jokoan. 
Xabier Arteaga eta Beñat Esnaolak 
35-32 irabazi zieten Jon Pello Artetxe 
eta Xabier Etxezarretari. 

San Inazio festak Basaundin 
2014-07-31  San Inazio egunez 
festa egin zuten Basaundin. Aurten 
auzoetako festak indartzeko helburua-
rekin bat egin zuen udalak eta horrela, 
elkarte ezberdinen laguntzarekin 
Oriako Karmenak egin ziren bezala, 
San Ignazio egunez jaia ere berresku-
ratu zen Basaundin. 
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2014-07-26 Lasarte-Oria erdial-
dean ospatu zen egun berezi hori, 
urtero legez. Hamaiketan hasi 
ziren ospakizunak Ama Brigitarren 
komentuan egin zen mezarekin. 
Mezaren ostean, komentuaren 
kanpoaldean hamaiketakoa presta-
tu zuten Ttakun KE-ko lagunek. 
Eguerdian, berriz, Santa Ana karka-
bak hartu zuen protagonismoa. 
Erketz EDT-ko dantzariek agurra 
eskaini zuten eta ostean, fandango 
eta arin-arina ere dantzatu zuten. 
Herritar ugari bildu zen ekitaldia 
ikustera. Parodian, Mikel Kortatu 
Dirulaguntza eta Miren Etxeberria 
Garajegabe epaitu eta sutara bidali 
zituzten Santa Ana gaueko paro-
dian. Arratsaldea azken prestaketa 
lanetarako baliatu zuten parodian 
parte hartu zuten herritarrek. Entse-
gua egin zuten Manuel Lekuonan, 
dotore jantzi eta apaindu eta Lasar-

tearra elkartean afaldu zuten. 
Ondoren, desfilean atera ziren 
denak eta Okendo plazara iritsi 
bezain laster, herritarrak zain zituz-
ten lekua hartuta. Guztiek gozatu 
zuten aurtengo emanaldiaz, eta 
hurrengo urtekoaren zain daude 
jada.

Santa Ana ospakizunak
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2014-08-28/31 Xirimiri elkarteak bosgarren urtez 
Garagardo Azoka antolatu zuen.  Kasu honetan Okendo 
plazan izan zen eta bertan garagardoa edan eta azoka 
hauetako ohiko jakiak dastatzeko aukera izateaz gain, 
herritarrek hainbat kontzertuz gozatzeko parada izan 
zuten. Garagardo azokaren baitan gogoratu zuten Xiri-
miri herriko tabernen auziaren barruan dagoela eta bere 
etorkizuna airean dagoela. 

Xirimiriren Garagardo Azokak jendetza bildu 
zuen Okendon

Abuztua
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Sutea Oriako altzari biltegi 
batean
2014-09-02  Sute batek kalteak 
eragin zituen Oriako altzari biltegi 
batean. Segurtasun sailetik jakitera 
eman zutenez, sutea 4:40 inguru piztu 
zen Oria etorbidean kokatutako bilte-
gian. Ez zen ezbehar pertsonalik izan 
baina goizeko zazpiak aldera erabat 
itzali zuten sua eta kalteak handiak 
izan ziren.

Pili Bodegasen bigarren 
postua, Euskadikoan
2014-09-06 Pili Bodegas Lasarte-
Oriako triatletak zilarrezko domina 
jantzi zuen Euskadiko sprint distan-
tziako txapelketan. Zumaiako triatloia-
ren zortzigarren edizioan 750 metro 
igeri, 20km bizikletaz eta 5km korrika 
egin zituzten. Hirugarren egin bazuen 
ere, bigarren euskalduna izan zen 
Bodegas eta ondorioz podiumeko 
bigarren koskaraino igo zen lasarteo-
riatarra, Zumaian.   

Lasarte-Oriako Podemos/
Ahal Dugu aurkeztu zuten
2014-09-06 Denera 50 bat lagun 
bildu ziren Okendo plazan Lasarte-
Oriako Podemos / Ahal Dugu zirkulua 
aurkezteko. Herritarrekin eginiko 
lehen kontaktu publikoan, besteak 
beste, ekimen herritar horren oinarri 
politiko, ekonomiko eta sozialak azal-
du zituzten. Herritar guztiek “ateak 
zabalik” dituztela adierazi zuten. 

Nonguayaz taldearen 
doinuak Isla plazan
2014-09-06 Nonguayaz taldearen 
eskutik, funky eta rock doinuak izan 
zituzten gozagarri herritarrek Zuma-
buru auzoan. Kultur Kale Zikloaren 
programaren baitan, hamarnaka herri-
tar hurbildu ziren seikotearen jarduna 
ikuster a. Doinu alaiak izan ziren 
nagusi emanaldian, eta gogotik egin 
zuten dantza herritarrek.

Xabier Lizardi saria irabazi 
zuen Ane Labakak
2014-09-08. Sei urtetan izan da 
txapelketan parte hartzen Ane Labaka 
bertsolari herritarra, eta guztietan fina-
lera heldu arren, aurten eskuratu du 
lehenengoz Xabier Lizardi saria Ane 

Labakak. Zarauzko bertso eskolak 
antolatzen du Xabier Lizardi saria eta 
aurtengoa 38. edizioa izan da. Pozik 
azaldu zen Ane Labaka irabazitako 
sariarekin, eta azpimarratu zuen 
garrantzitsua dela bertsolari gazteen-
tzat sari hori irabaztea.

Berrikuntzak Gaztelekuan
2014-09-11 Bi berrikuntza nagusi 
aurkeztu zituen Gaztelekuak, ikastur-
tea hastearekin batera: ordutegia luza-
tu dela eta eraikinean bertan Sexu 
informazioko eta aholkularitzako 
bulego bat ireki dela.

Ordu gehiagoz dago zabalik Gaz-
telekua aurten: goizeko hamarretatik 
gaueko hamabietara. Txartel bidezko 
sarrera elektronikoaren sistemak 
ahalbidetu du hori.

Zerbitzu berri bat eskaintzen du 
aurten Gaztelekuak, ostegunero, 
arratsaldeko seietatik zortzietara: gaz-
teei zuzendutako Sexu informaziorako 
eta aholkularitzarako bulegoa.

Parapetasonik metal 
jaialdiaren IV. edizioa
2014-09-14 Urteroko hitzordu 
garrantzitsua izaten da Parapetasonik 
jaialdia, ez bakarrik musikazale lasar-
teoriatarrentzat, baita Gipuzkoa osoko 
metalaren maitaleentzat ere. Horren 
erakusgarri izan zen Parapetoa beltzez 
jantzi zutela beste urte batez akorde 
eta riff gogorren erritmora. Probintzia-
tik gurera iritsitako Debon, Drop!, 
Meltdown eta Human taldeen kon-
tzertuek osatu zuten kartel ofiziala, 
baina lau talde horiez gain, sorpresa 
ugari izan zituen aurtengo edizioak.

Antolatzaileak gustura ziren emait-
zarekin eta datorren urtean Parapeta-
sonik prestatzeko intentzioa agertu 
zuten.

Extremadura eguneko 
ospakizunak
2014-09-14 Extremadura Etxeko 
lasarteoriatarrek hiru eguneko egitarau 
oparoa izan zuten eta eguraldi ona 
lagun, Jaizkibel plazan eta Adarra 
Kaleko Extremadura Etxean bertan 
denetariko kultur-ekintzak antolatu 
zituzten. Besteak beste, bazkari eta 
afari herrikoiak, banderaren goratzea, 
meza, haur-jokoak, musika kontzer-
tuak, bolo txapelketa, karta-jokoa... Ez 
zuten aspertzeko tarterik izan.

Bazpiko Xuban Errazkin 
bigarren Ibarran
2014-09-15 Ibarran egin zuten 
Bazpi Txirrindulari Eskolako jubenilek 
urteko azken lasterketa atzo. Xuban 
Errazkin bigarren sailkatu zen eta Jon 
Ander Unanue bosgarren.Emaitza on 

horiei esker, taldekako sailkapena ira-
bazi zuten eta amaiera bikaina eman 
zioten jubenil mailan osatutako den-
boraldiari. 

Txiletik Usurbilgo Lanbide 
eskolara
2014-09-16 Txiletik etorritako 
ikasleei ongietorria egin zitzaien Usur-
bilgo Lanbide Eskolan. Hiru talde eto-
rri dira eta energia berriztagarrien 
inguruan eskaintzen diren ikasketetan 
trebatzen ari dira. 30 ikasle etorri dira 
denera, Txileko gobernuak haiei beka 
eman ostean. 

Udalaren eta Argiaren 
arteko hitzarmena 
2014-09-17  ARGIAk udalaren 
Tratu On Bat marka sustatzeko kon-
promisoa hartu zuen, udalarekin sina-
tutako hitzarmen horretan. Horren 
truke, ARGIAk kosturik gabe baliatu 
zuen Manuel Lekuona kultur etxeko 
aretoa, ARGIA eguna ospatu baino 
lehen egin zen kontzertuan.

Lasarte-Oriako I. Padel 
txapelketa
2014-09-17  Irailean hasi zen 
Lasarte-Oriako I. Padel txapelketa. 
Guztira 20 bikotek eman zuten izena 

txapelketa horretan. Antolatzaileak 
pozik azaldu ziren parte-hartzaile 
kopuruarekin, aurreikusi baino bikote 
gehiagok eman zutelako izena. Ala-
baina, emakumeen koadroa osatu ez 
zelako pena azaldu zuten; hurrengo 
urterako erronketako bat izango da.

'Ondo ibili' egitasmoa
2014-09-19 Herriko adineko per-
tsonak sasoi betean egoteko eta ohitu-
ra osasungarriak sustatzeko asmoz, 
'Ondo ibili' egitasmoa jarri zuten mar-
txan herrian. Pare bat ekintza antolatu 
zituzten: ariketak Nagusien parkean 
astearteetan, eta herrian zehar ibilal-
diak ostiraletan. Irailean hasi ziren 
ekintza horiek egiten, astero-astero.

'Antxota' artista elkartearen 
aurkezpena
2014-09-20  “Herriko artista 
guztien bilgune” izateko sortu zen 
Anexota elkartea. Horretarako, topale-
ku moduko bat sortu asmoz, “Emo-
zioak” izeneko proiektua prestatu 
zuten. Villa Mirentxun egindako inau-
gurazio ekitaldia festa antzeko bat 
izan zen. Herriko artisten lanekin 
erakusketa prestatu zuten, photocall 
bat antolatu, musika ere izan zen, 
luntx moduko bat.

Maskoten eguna 
Atsobakarren
2014-09-21 Bigarren urtez, Atso-
bakarreko belazeak herritarren masko-
ten topaleku bilakatu ziren. Goizean 
goizetik hasi eta arratsaldeko 15:00ak 
arte, egitarau oparoaz gozatu zuten 
lasarteoriatarrek. Gehienbat txakurrak 
gerturatu zituzten jabeek, baina ikusi 
zen katu edo untxirik ere Urbarten. 
Jende asko bildu zen animaliak ikuste-
ra eta eguraldi eguzkitsua lagun, goiz-
pasa ederra egin zuten herritarrek 
maskota kuttunen alboan.

Iraila

Raul Gomez garaile Baxurde 
Krosean, bigarrenez jarraian
2014-09-21 . Iaz bezala, Raul 
Gomez lasarteoriatarrak irabazi zuen 
Usurbilgo VII. Baxurde Krossa 36 
minutu eta 20 segundoko denborare-
kin. Atzetik, Asier Martinez urnietarra 
eta Ander Lazkano andoaindarra sai-
lkatu ziren. Denera 21 herritarrek 
osatu zuten 10,75 kilometroko ibilbi-
deko lasterketa, tartean emakumezko 
herritar bakarrak, Kristina Bernalek. 

Zataraingo lurrak 
urbanizatzeko pausoa
2014-09-25 Hitzarmen urbanis-
tikoa sinatu zuten Lasarte-Oriako Uda-
lak eta Kontzertazio Batzarrak, 
Zataraingo lurrei buruzkoa. Lur zorua-
ri eta hirigintzari dagokion 2/2006 
legean oinarritutako peritu-balorazio 
batek dio 443.915 euro jaso behar 
dituela udalak; ordainketa bost epetan 
egingo da. 

Askapen mugimenduei 
buruzko mahai ingurua

2014-09-26 EH Bilduk “Europako 
askapen mugimenduak ezkerretik” 
mahai ingurua egin zuen Manuel 
Lekuonan. Horretan parte hartu zuten 
Pat Rice Irlandako Sinn-Fein alderdiko 
mahai nazionaleko kide ohiak eta Per-
nando Barrena EH Bilduko kideak. 
Moderatzaile lanak independentistak 
sareko Unai Apaolazak egin zituen. 
Mahai ingurua irekia izan zen eta 
hainbat herritar hurbildu ziren Manuel 
Lekuona kultur etxeko hitzaldi aretora.
 

Ongi etorria egin zion 
udazkenari Zabaleta auzoak
2014-09-26  Urtaro aldaketa 
ospatu zuten Zabaleta auzoan, arte-

ro lez. Ohi bezala, Zabaleta Auzolan 
batzordeak antolatuta, sardina-jana 
egin zuten Antonio Blas Plazako 
lokal aurrean. Haurrak, gazteak, hel-
duak... adin guztietako jendea berta-
ratu zen plazara eta ederki pasa 
zuten berriketan edota kantuan. 
Ongi etorria egin zion udazkenari 
Zabaleta auzoak.

Argiaren aldeko doinuak 
Manuel Lekuonan
2014-09-26  Usurbilen ospatu 
zen Argia Egunaren bezperan egin 
zen kontzertua, aldizkaria eta udale-
rriarekin harremana estutu asmoz eta 
Argiak egiten duen euskarazko kaze-
taritza librea babesteko helburuare-
k in .  Er lojuan 22:00ak pasatxo 
zirenean hasi zen ikuskizuna. Hainbat 
musikarik hartu zuten parte: Imanol 
Ubeda Bide Ertzean taldeko kideak, 
Izaki Gardenak taldeko Jon Basagure-
nek gasteiztarrak hartu zion lekukoa. 
Pierre Pau Berzaiz, Anari, Mikel 
Urdangarin, Alboka boskotea eta Petti 
musikariek ere parte hartu zuten. Eder-
ki pasa zuten kultur etxera hurbildu 
ziren herritarrek, Argiaren aldeko doi-
nuak entzuten. 

Ostadar SKTko futboleko 
neskak ere lehian
2014-09-27 Azken unean taldea 
osatzeko arazoak izan bazituzten ere, 
azkenean atera dute aurten ere nesken 
lurralde mailako taldea. Denboraldiko 
garaipen garrantzitsuena eskuratu 
zuten neskek orduan: berdegunean 
egotea. Denera 17 jokalariko plantilla 
lortu dute, hiru atezainekin.
 

El Torrejon eta Aduniaren 
emanaldiak
2014-09-28  Adrada de Haza 
herriko dantzariak Lasarte-Oria bisi-
tatu zuten. Erketz eta El Torrejon 
dantza taldeek emanaldi koloretsua 
eskaini zuten Manuel Lekuonako 
areto-nagusian, ordubete pasatxoko 
ikuskizunean. Ordu berean, Basaun-
din, Adunia taldeak auzoko bazte-

rrak girotu zituen rock doinuak eta 
doinu zeltiarrak nahastuta.

Dantza Okendo plazan
2014-09-28 Beste hainbat herri 
eta hiritan egiten den moduan, aur-
ten gure herriko Okendo plaza dan-
t z a l e k u  b i h u r t u  d a  h i l a b e t e 
bakoitzeko hirugarren igandean. 
Kukukak, Erketzek eta Ttakunek bul-
tzatu dute proiektua, elkarlanean. 
Euskal dantza tradizionalekiko zale-
tasuna piztu eta dantza eginez ondo 
pasatzea dira plaza-dantzaren hel-
buru nagusienak. Irailean egindako 
sainan 50 bat lagun irten ziren pla-
zara dantzaz gozatzera.

Santi Garcia eta Martin 
Egañaren oroimenez
2014-09-28 Gipuzkoa mailako 
txapelketa, Lasarte-Oriakoa eta 
emakumezkoena egin zen Michelin-
go bolatokian. Herritar bolariak 
bakarrik ez; probintzia osoko jendea 
ere hurbildu zen Santi Garcia eta 
Martin Egañaren omenez urtero egi-
t en  den  t xape lke ta ra ,  au r t en 
hamaikagarren aldiz. Jesus Lasa 
herritarra izan zen jaun eta jabe 
Gipuzkoa mailako sailkapenean eta 
baita herritarrenean ere.

Mende erdiko historia
2014-09-30 50. urteurrena ospa-
tu zuen ATC herriko saskibaloi tal-
deak. 1964. urtean kirolak lotu 
zituen neska haiek urteak pasa 
ahala, lagun handi bihurtu dira. 
Larunbatean ospatu zuten mende 
erdia. Lehenik eta behin, Brigitarren 
komentuan meza eman zuten. 
Ondoren, agurra dantzatu zitzaien 
taldeko jokalari izandakoei, eta 
amaitzean Goiegin bazkari eder bat 
egin zuten.  

23
2014-12-29   txintxarri 1215
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2014-09-18  Mugikortasun 
Astea ospatu zen Lasarte-Orian, 
azken urteetan egin bezala. Hiru 
eguneko egitaraua prestatu zuten 
antolatzaileek.

Lehenengo egunean hainbat 
joko egin zituzten herritarrek: herri 
kirolak, Segway-an ibilbidea, 

ONCE elkarteak antolatutako joko 
didaktikoak...

Bigarrenean hirian bizikletaz 
nola ibili ikasteko ikastaroa antola-
tu zuten, eta hirugarren eta azken 
egunean 'Bizikleta Festa' delakoa. 
Bigarren eskuko bizikleten azoka 
ere jarri zuten.   

Mugikortasun Astea herrian

2014-09-22 Sasoeta Sasoitu! 
egitasmoa jarri zuen martxan 
Lasarte-Oriako Udalak, HiriDunak! 
arkitekto taldearekin batera.

Sasoetako zenbait etxabe eta 
pasadizo eraitsiko ditu Udalak, eta 
obra egin ostean bertan geratuko 
diren espazio ireki horietan zer 
egin erabakitzeko abiatu zen parte-
hartze prozesu hori. Sasoetako 

auzotarrekin bilera ireki bat egin 
zuten udaleko zenbait ordezkarik, 
auzoan bizi direnek lehen eskutik 
ezagutu zitzaten egitasmoaren 
nondik-norakoak.

Pablo Barrio alkateak eta Jose 
Manuel Elizegi udal arkitektoak 
eman zizkieten azalpenak Gaztele-
kuko bilerara hurbildu ziren berro-
gei bat lagunei. 

Sasoeta Sasoitu! egitasmoa
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Loidiko tuneleko 
lanak
2014-10-02 Udalak itxi egin zuen 
Loidiko tunela, horretan hobekuntza 
lanak egin zituelako Aldundiko Errepi-
de sailak. Udalak jakinarazi zuen 
tunela itxi zuela juntetako altzairuzko 
armadurak herdoiltzen eta hormigoi 
zatiak erortzen zirelako. Tunelaren 
sabaiko guneak saneatu, hormigoiz 
bete eta pintatu egin zituzten.
  

Zinema digitalaren hasiera
2014-10-02 Urriko lehen aste-
buruan hasi zen zinema digitalaren 
aroa. Proiektorea aldatu zuen udalak, 
eta digital bat jarri zuen. Horrek 
ahalbidetzen du estreinatu berriak 
diren filmak lehenago ikusi ahalko 
dituztela herritarrek Manuel Lekuona 
kultur etxean. Haurrentzako ‘Khumba’ 
filma proiektatu zuten asteburu horre-
tan, eta ‘El niño’ helduentzat.

 

Fran Toquero Ostadarreko 
atezainari omenaldia
2014-10-04 Ostadar SKTk omenal-
dia egin zion Fran Toquero atezainari, 
20 urtez talde urdin-beltzaren atea 
zaintzen aritu den lasarteoriatarrari. 
Ibilbide oparoaren ostean futbola 
uztea erabaki zuen. Ohorezko erre-
gionalaren partidua hasi baino lehen 
omendu zuten Toquero. 

Partida hasi aurretik bi taldeetako 
jokalariek pasilloa egin zioten eta 
zelai erdian kamiseta bat jaso zuen 
opari, bere izena bizkarrean zuela. 
Hori gutxi ez, eta Joxe Kruz Labakak 
egindako makila eman zion Aitor 
Azkonobieta taldekide ohi eta lagu-
nak. Erketzekoek aurreskua dantzatu 
zioten ohorezko sakea egin eta guztiei 
eskerrak eman aurretik.

 

Nagusien Omenaldia
2014-10-09 Beste urte batez, Biyak 
Bat nagusien egoitzak omenaldia 
antolatu zuen. Astebete iraun zuen, 
eta hainbat ekitaldi burutu zituzten 
egun horietan guztietan: jokoak, 
bazkaria, ikuskizunak Manuel Lekuo-
na kultur etxean, aurten urrezko 
ezteiak bete dituzten bikoteei omenal-
dia... Ekitaldiz betetako aste baten 
ostean, banderaren jaitsierarekin eman 
zioten amaiera aurtengo Nagusien 
Omenaldiari. Antolatzaileak oso gus-
tura azaldu ziren aurtengo edizioare-
kin, eta bukatu eta segituan ekin 
zioten datorren urtekoa prestatzeari. 

Andaluzia etxeen egun 
handia gurean
2014-10-11 Michelinen ospatu 
zen herriko Semblante Andaluz elkar-
tearen Aste Kulturala. Larunbata izan 
zen egun handia; FARAE Euskadiko 
Andaluzia etxeen XXV. topaketa ospa-
tu zuten. Euskal Herriko hainbat etxe-
tako kideak etorri ziren herrira. Horrez 
gain, musika emanaldiak, dantzaldiak 
eta bazkari herrikoia egin zen. 600 bat 
lagun hurbildu ziren bazkarira. Anda-
luziako doinuak eta musika nagusitu 
ziren asteburu osoan zehar Michelin-
go tenis pistetan.

Datorren urteko TopaEguna, 
Lasarte-Orian
2014-10-11 Euskaltzaleen Topagu-
neak sustatutako Topa Eguna Derion 
ospatu dute aurten, Derioko Tximintx 
elkartearekin batera, Ein daigun topa! 
lelopean. Euskal Herriko hainbat 
txokotatik iritsitako euskaltzaleek 
hartu zuten parte bertan. Festa ospat-
zearekin batera, Lasarte-Oriako 
Ttakun elkarteari lekukoa pasa zioten 
Derion. Beraz, hurrengo urteko Topa 
Eguna gurean izango da. 

Ttakun Kultur Elkarteko ordezkari-
tza bat joateaz gain, Dinbi Banda 
batukadako kideak bertan izan ziren, 
euren doinuekin festa giroa jartzen.
 

Buruntzaldeako Ibilbideen 
VII. egun jendetsua
2014-10-12 Hainbat herritarrek 
hartu zuten parte Buruntzaldeako 
Ibilbideen VII. edizioan, eguraldia 
lagun. Eskualdeko herrien artean bost 
ibilbidea zeuden aukeran eta hauen 
nondik-norakoak azaltzeko kontrol 
mahai ezberdinak kokatu ziren; 
gurean, Elizatze plazan. Ostadar 
SKTko kideek hitzordua egin zuten 
bertan eta herritik Andoainerako 
ibilbidea euren laguntzarekin egiteko 
aukera eskaini zieten herritarrei. Hiru 
ordu inguruko ibilbidea egin zuten 
herritarrek, zailtasun handirik gabekoa 
izan zena.  

Egunkaria auzia, itxita behin 
betiko
2014-10-14  Hamaika urteren 
ostean, artxibatu egin zuten Egunkaria 
auzia. Gipuzkoako Lurralde Auzite-
giak auzi ekonomikoa behin betiko 
ixtea berretsi zuen. Ondorioz, zortzi 
auzipetuak libre geratu ziren, Fernan-
do Furundarena herritarra tartean.

Xumela abesbatza Pirritx, 
Porrotx eta Marimototsen 
disko berriaren grabaketan

2014-10-14 Pirritx, Porrotx eta 
Marimotots pailazoen azken proiek-
tuan hartu zuten parte herriko Xumela 
koruko kideek. Andoaingo Garate 
Studioan aritu ziren grabaketa lanetan, 
Kaki Arkarazo teknikariaren eta Xabier 
Zabala konpositorearen gidaritzapean. 
Disko berri horretako hiru abestitan 
hartu zuten parte herriko Xumela 
abesbatzako kideek.

Buruntzaldeako Garapen 
Agentziaren proiektua
2014-10-14 Buruntzaldeako sei 
udalerriek duela bi urte ekin zioten 
Garapen Agentziaren proiektuari. Hel-
buruak eskualdeko ekonomia bultza-
tzea eta langabezia-tasa altuari aurre 
egitea dira. Dena dela, lanketa horre-
tan desadostasunak sortu ziren Burun-
tzaldeako EH Bildu, EAJ eta PSE-EEren 
artean. 

Tratu On bat hitzarmena 
Ostadar SKTrekin
2014-10-16 Tratu on bat markan 
eta filosofian eta Lasarte-Oria Bai! 
Krosean oinarritutako hitzarmena sina-
tu zuten Ostadar Saiarre Kirol Taldeak 
eta Lasarte-Oriako Udalak. “Ekonomia 
soziala bultzatzeko urratsa” eman 
zuen Udalak Ostadar SKTrekin hitzar-
men hori sinatuz, udal ordezkariek 
zehaztu zutenez.  

Solaskideen ikasturte 
hasiera
2014-10-16 Solaskideek afari eder 
batekin hasi zuen 2014/2015 ikastur-
tea. Pintxo ezberdinak izan zituzten 
aukeran Arrieskalletan bildu ziren 25 
lagunek eta mingaina euskararen errit-
mora dantzan jarrita afaldu zuten. 
Mintzapraktika egitasmo honek euska-

raz aritzeko ohiturarik ez duten lagunak 
ohitura dutenekin elkartzen ditu, erabi-
leran eragiteko eta hizketarako kon-
fiantza eta gune berriak eskaintzeko. 

ElkarriON kanpaina
2014-10-21 Atzegi adimen urrita-
suna duten pertsonen Gipuzkoako 
elkarteak ‘ElkarriON’ kanpaina jarri 
zuen martxan, esanahi bikoitzekoa: 
batetik adierazi nahi dute elkarri on 
egiten diotela, eta bestetik ON apa-
railuak martxan jartzeko botoia denez, 
gizartea sentsibilizatu nahi dute. 

Horretarako, Atzegiko kide batekin 
selfiea atera eta eskaintzen dizkieten 
balio positiboak zein diren kontatzera 
gonbidatzen dituzte herritarrak. Patri 
Ayo Atzegiko familiak laguntzeko tek-
nikariak azaldu zuenez, jendeari “des-
gaitasuna zer den” azaltzeko eta era 
berean “beldurrak eta mitoak” kentze-
ko asmoz abiatutako kanpaina da 
ElkarriON. Bide horretan, Buruntzal-
deako Andoain eta Lasarte-Oriako 
udalek hartu duten konpromisoa 
eskertu zuen agerraldian.

Lasarte-Oria saretzen
2014-10-24 Ikasturteko lehenengo 

Urria

bilera irekia egin zuen Gure Esku 
Dagok, aurtengorako egitasmoak 
herritarrei aurkezteko asmoz. Nabar-
mendu zuten 2015eko ekainaren 
20koa izango dela erronka handiena: 
57.000 pertsonak postontzi erraldoi 
bat i rudikatuko dute Anoetako 
estadioan. Herritik 1.400 pertsona joa-
tea da Gure Esku Dagoren erronka 
nagusia aurten; kideek azaldu zuten 
Lasarte-Oria “saretu” egin behar dute-
la helburu hori eskuratzeko. 

Aniztasunaren jaialdi 
koloretsua
2014-10-25  Egun osoan zehar 
ekintzak izan zren udalak herriko 
hainbat elkarteekin antolatutako anizta-
sunaren jaialdiaren baitan. Jendetsuenak 
herrialde ezberdinetako dantzen erakus-

taldia eta aniztasunaren kantarentzat 
dantzaren grabazioa izan ziren. Lehe-
nak festa giroa jartzen Dinbi Bandakoak 
izan ziren ostiralean. Iluntzean emanal-
dia eskaini zuten Okendon eta dantzan 
jarri zituzten denak. Larunbat goiza 
berriz, kirolarekin hasi zen. Sasoeta-
Zumaburu eskolako Burunzpe elkar-
teak boleibol eta futbol partidak egin 
dituzte kiroldegian. Horietan jatorri 
desberdineko pertsonek hartu zuten 
parte, eta lehenengo partidan oho-
rezko sakea egin zuen alkateak.

Okendon mintzodromoa egin zen 
Banaiz Bagarako kideekin. Eguerdian 
hasi zen plazan dantza erakustaldia. 
Erketzek zabaldu zuen agurrarekin eta 
ondoren, oholtzatik pasa ziren Ekua-
dor, Sahara, Errumania, Afrika eta 
Nikaraguako dantzariak. Semblante 
Andaluzeko dantza taldeak ere dantza 

bat eskaini zuen, baita Kukukako talde 
batek ere. Hain zuzen, anitzak garela 
aldarrikatzeko, kanta prestatu zuten 
bertso eskola eta Makulu Kenekoek. 
Lehenengo aldiz entzun zen Oken-
don, eta Kukukak prestatutako pau-
suak ahalik eta hoberen jarraituz, 
herritar askok dantzatu zuten. Jaki das-
taketa eta Banaiga Banden musika, 
eliza evangelikoa eta amaiera ekitaldi 
xumea izan ziren ondoren.

Xabi Prieto herritarraren 
debuta Ohorezko B mailan
2014-10-28 Zarauzko Astin egin 
zuen debuta errugbi jokalari lasarteo-
riatarrak. Eibarren aurkako partida 
izan zen, Ligako 6. jardunaldikoa. 
Prietorekin zazpi dira jadanik Beltzak 
Rugby Taldearen harrobian jokatu eta 
Espainiako 2. mailan debuta egin 
duten herritarrak: Ander Rekondo, 
Imanol Galarraga, Unai Urruzola, 
Davis Vega, Xabi Prieto, Xabier 
Rekondo eta Jon Ander Puertas.

Omenaldia Lasarte-Oriako 
odol-emaileei
2014-10-29 Herriko odol-emaileek 
omenaldia jaso zuten aurtengoan ere, 
Gipuzkoako Odol Emaileen Elkarteak 
Urnietako Oianume jatetxean igan-
dean egindako bazkarian. Denera 140 
lagun bildu ziren zonaldeko odol-
emaileen ekitaldira. Horietatik 19 
lasarteoriatarrak izan ziren eta intsig-
niak eta diplomak banatu zituzten 
odola 25 aldiz baino gehiago emana 
dutenen artean. Gainera, emaku-
mezkoetan 40 aldiz eta gizonezkoetan 
50 aldiz odola eman dutenei urrezkoa 
banatu zieten. 

Ibon Fernandez Iradi 
presoaren epaia, atzeratuta
2014-10-30 Parisko auzitegiko 
epaileak beste osasun azterketa bat 
eskatu zuenez, martxoaren 26ra arte 
luzatu zuen Fernandez Iradiren aska-
tasun eskaerari buruzko erabakia. 
Auzia ebazteko egingo dioten hiruga-
rren azterketa medikoa izango da 
agindutakoa. Bi medikuren artean lan-
duko dute txosten hori; otsailaren 
27an aurkeztu beharko dute. Epaia 
atzeratzea jakinarazi zuten aste 
berean 'Oihu Anizkoitza' ordu erdiko 
dokumentala ikusi ahal izan zen 
Manuel Lekuona kultur etxean. Fer-
nandez Iradik kalean zergatik behar 
lukeen azaltzen dute dokumentalean. 
Iradiren senideak, abokatuak, Jaiki 
Hadiko medikuak, legelariak eta 
esklerosi anizkoitza duten zenbait 
pertsona agertzen dira bertan.

Aste horretan bertan Martin Garita-
no Gipuzkoako Ahaldun nagusia 
gaixotasun larriak dituzten presoen 
senideekin bildu zen.

Aterpearen 'Bezeroaren 
hamabostaldia' kanpaina
2014-10-30 'Bezeroaren hamabos-
taldia' kanpaina burutu zuen Aterpea 
elkarteak, urriko bigarren hamabostal-
dian. Herriko komertzio eta ostalariek 
txartel batzuk banatu zituzten, sari 
desberdinekin: deskontuak, zinema-
rako sarrerak... Urriaren 30ean amaitu 
zen kanpaina hori.
 

'Ipuinak' 2015eko 
Inauterietako gaia
2014-10-30 Konpartsa ezberdine-
tako kideek datorren urteko gaia “Ipui-
nak” izango dela erabaki zuten. Gaia 
zabala da eta ipuinen barruan komi-
kiak eta marrazki bizidunak ere sartu 
nahi izan dituzte. Denera 45 proposa-
men jaso ziren eraikin publikoetan 
jarritako postontzietan eta horietako 
hiruren artean izan dute azken ezta-
baida. Beldurra, Ipuinak eta Zinema 
izan ziren finalistak. Azkenean, 
2015eko gaia 'Ipuinak' izatea adostu 
zuten. Datorren urteko Inauterien 
egun handia otsailaren 14a izango da, 
larunbata.
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2014-10-18  Euskal Jaiaren 
bigarren edizioa arrakastatsua izan 
zen oso. Eguraldi ona lagun, 
hainbat eta hainbat herritar atera 
ziren kalera baserritarrez jantzita, 
egunean zehar antolatutako ekin-
tzetan parte hartu eta gozatzera.

Goiz-goizetik giro ederra arnas-
tu zen herrian. Ibilbide historikoa, 
bertsoak eta kantu-dantza jiraren 

ostean, indarrak berritu zituzten 
herritarrek bazkari herrikoian, pae-
lla gozoa dastatuz.

Arratsaldean kirolak, 'Okerra' 
harriaren altxaldiak eta erromeria 
egin ziren. Gauera arte luzatu zen 
festa, 'Izeberg' taldeak kontzertua 
eskaini baitzuen Okendon.

Euskal Jaia

2014-10-26 Kamal Ziani atleta 
zailduak irabazi zuen Lasarte-
Oriako Kros Herrikoiaren XIX. edi-
zioa. Emakumezkoetan Karen 
Ortiz de Guinea hernaniarra izan 
zen irabazlea, eta elbarrien katego-
rian berriz, Jose Antonio Iglesias 
oriotarra. 

Lasterketa jendetsua izan zen 
aurtengoa ere: mila korrikalariren 
langa gainditu zen, nahiz eta egun 
berean beste herri batzuetan ere 
lasterketak antolatu zituzten. 

Eguraldiak ere lagundu zuen, 
eguzkitsua izan zen eguna; zalez 
bete ziren kaleak, eta hamar kilo-
metro t'erdiko lasterketa giro ede-
rrean egin zuten lasterkariek. 

Nagusienaren ostean, XIV. Kros 
Txikia egin zuten etxeko gaztee-
nek, kaleetan marea urdina osatuz.

Antolatzaileak gustura azaldu 
ziren aurtengo edizioarekin, eta 
datorren urtekoa prestatzeko lane-
tan ari dira dagoeneko.

Parte-hartze handia Lasarte-Oria 
Bai! Krosean
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Lorez apainduta hilerria 
Domu Santu egunean 
2014-11-01 Urtero legez, lorez 
apaindu zuten herritarrek hilerria aza-
roaren lehenengo egunean. Eguraldia 
lagun, hainbat herritar hurbildu ziren 
Lasarte-Oriako hilerrira, Santa Barbara 
azpiko gune ederrera, zendutako ahai-
deak bisitatzera.

X. Musika Topaketak herrian 
2014-11-01 Musika Topaketen X. 
edizioa antolatu zuen Danok Kide 
elkarteak. Ikasturteko lehen kontzer-
tuan, Francisco Escudero kontserbato-
rioko kantu korala izan zen entzungai 
Brigidetan. 

Lau pertsona atxilo, lesio 
delituengatik  
2014-11-03 Hernaniko ertzain-
etxeko agenteek 22 eta 32 urte arteko 
lau gizon atxilotu zituzten goizaldean 
taberna batean, borroka batean parte 
hartu ondoren. Borrokan, bi lagun 
zauritu ziren eta horietako bat ospita-
lera eraman zuten. Erasotzaileek bei-
razko bot i lak  erabi l i  z i tuz ten 
borrokan, eta ertzainak haiengana 
hurbiltzean aurre egin zieten.

Aitor Otamendi herritarra 
New Yorkeko maratoian   
2014-11-03 Denera 50.000 las-
terkari irten ziren AEBtako hiri ezagu-
neneko kale eta auzoak zeharkatzeko 
zapatilak estu lotuta eta herritarrak 
1.946. postuan zeharkatu zuen Cen-
tral Parkeko helmuga, 3:15eko denbo-
ra eginda. Lasterketaz “asko” gozatu 
zuela aipatu zuen Otamendik, eta 
bukatu ostean hiriaz gozatzeko aukera 
izan zuen, familiarekin batera.

Lasarte-Oriako Earra! 
garaile lehenengo bertso-
desafioan  
2014-11-07 Bertsolariek ohi duten 
puntualitatearekin hasi zen Jalgiko 
lehen bertso-desafioa eta ia bi orduz 
bertsotan aritu ostean, Lasarte-Oriako 
Earra! Bertso-eskolak garaitu egin 
zuen Tolosaldeko Harituz. Herritarrek 
28 bozka eskuratu zituzten, Tolosalde-
koek 21. 

Garaian garaiko produktuak 
plazan 
2014-11-08 Gure lurreko larre 
oparoek emandako jakiak plazaratu 
zituzten inguruko nekazariek, Okendo 
plazan. Lasarte-Oriako Udalak Behe-
mendi elkartearekin batera antolatu-
tako azoka arrakastatsua izan zen. 
Larunbat goizetik hasita arratsaldeko 
14:00etara arte baserritarren hamabi 
postuetan denetariko produktuak ikusi 
eta erosi zituzten lasarteoriarrek. 

Intzak mailari eutsi zion, 
ozta-ozta 
2014-11-08  Intzako seniorrek 
azken jardunaldian lortu zuten 
Gipuzkoako II. mailan mantentzea, 
Hernaniren aurka 22-15 irabazita. Par-
tidari urduri ekin zioten Jon Pello Arte-
txek eta Aritz Solanok osatutako 
bikoteak, eta 7-1 galtzen hasi ziren. 
Gero, ordea, norgehiagoka 10-9raino 
berdintzea lortu zuten Intzakoek, eta 
hortik aurrera partiduaren jaun eta 
jabe izan ziren, 22-15 irabaziz eta 
maila mantentzea lortuz. 

Behobia-Donostia, 
atletismoaren festa 
2014-11-09 Denera 239 lasarteo-
riarrek eman zuten izena, eta Boule-
va rdeko  he lmuga-mar ra  219k 
zeharkatu zuten. Gizonezkoen artetik, 
Raul Gomez Margallo izan zen herri-
tarrik azkarrena. 61. postuan helmuga-
ratu zen, 1:09:41eko denborarekin. 
Emakumezkoei dagokienez, Naiara 
Mendiluce izan zen azkarrena, bere 
kategoriako 224. postuan, 1:36:07ko 
denborarekin. 

"Eraso sexistarik ez!" 
lelopean elkarretaratzea 
2014-11-10  Urriaren 24ean 
herriko emakume batek egindako bor-
txaketa salaketaren aurrean, elkarreta-
ratzea egin zen Okendon erasoaren 
aurka, ordu erdiz, ‘Eraso sexistarik ez!’ 
lelopean. Herritar asko bildu ziren 
plazan, tartean herriko alkate Pablo 
Barrio eta hainbat alderdietako zine-
gotziak. 

Jolasteko eta jokatzeko 
egitasmoa 
2014-11-12 Herriko kirol eta jar-
duera fisikoa orokorki aztertzea eta 
plan estrategiko bat egiteko asmoz, 
Udaleko kirol departamentuak ‘Jolas-
teko eta jokatzeko plana aurkeztu 
zuen. Murua enpresarekin elkarla-
nean, herriko kirolaren azterketa bat 
egin zuen Udalak. Ondoren, dinamika 
batzuk jarri zituen abian, adin tarte 
desberdineko biztanleei zer nolako 
kirol proposamenak egin aztertzeko. 
Emaitza horiek guztiak hartu eta etor-
kizunera begira plan bat diseinatzea 
da egitasmoaren helburu nagusia.

KOOPeratzen proiektua 
Beterri eskualdean 
2014-11-14 Ekimen “sozial” gisa 
aurkeztu zuten KOOPeratzen proiek-
tua, Lasarte-Oriako Lanbide Eskolan. 
Tokiko garapen sozioekonomikoan 
“eragin” eta eskualdeak bizi duen 
“langabezia egoerari” aurre egiteko 

egitasmo honek 20 proiektu, enpresa 
sozial edo kooperatibo bihurtzeko hel-
burua du, aholkularitza eta jarraipen 
gune bat ematearekin batera. 

Emakumeen pala txapelketa 
arrakastatsua  
2014-11-15 Bigarren aldiz herriko 
emakume talde batek neskentzako 
pala txapelketa antolatu zuen Loidi-
Barrengo frontoian. Guztira hamaika 
bikote aritu ziren lehiatzen. Antola-
tzaileak pozik azaldu ziren erantzuna-
rekin, eta nabarmendu zuten adin 
tarte zabaleko jokalariek hartu zutela 
parte, 17 eta 40 urte artekoek. 

Sasoeta Sasoitu!-ren azken 
saioa Andatza plazan  
2014-11-15 Andatza plazan egin-
dako saioarekin eman zitzaion amaie-
ra  Lasar te -Or iako Udalak  e ta 
Hiridunak arkitekto taldeak garatutako 
Sasoeta Sasoitu! parte-hartze proze-
suari. Irailetik azarora bitarte Sasoeta 
auzoan libre geratuko diren espazioak 
nola diseinatu erabakitzeko ideiak 
bildu dituzte, auzotarrekin elkarla-
nean. Jokoak eta kirola egiteko espa-
zioak izan ziren herritarrek gehien 
eskatutako guneak. Berdeguneak eta 
atsedena hartzeko lekuak ere eskatu 
zituzten auzotarrek, adineko pertsonei 
begira batez ere.

Akordeoia protagonista 
Zero Setteren jaialdian
2014-11-15 Zero Sette Akordeoi 
Orkestrak antolatutako XI. akordeoi 
jaialdiaz gozatu ahal izan zen Manuel 
Lekuonan. 

Ohi bezala gonbidatu bereziak 
izan ziren herriko taldearekin ohol-
tzan, Joxan Goikoetxea soinujole her-
naniarraren doinuak izan ziren batetik 
eta Joao Frade akordeoilariak eta 
Munir Hossn gitarrajoleak osatutako 
bikotea bestetik. 

Lasarte-Oriako akordeoi jaialdian 
bereziki aipagarria izan zen doinuen 
ezberdintasuna. Pieza klasikoagoak 
batetik eta erritmo afrikar, brasildar eta 
portugaldarren fusioa bestetik. Jaialdia  
jendetsua izan zen.

Gastronomiatik elkar 
ezagutza lantzen 
2014-11-16 Eskolan dagoen kul-
turaniztasuna lantzen ari da azken 
urteetan Burunzpe guraso elkartea 
ekintza desberdinekin. Horietako bat 
izan zen Sasoeta-Zumaburu esko-
lako jantokian egin zuten jaki das-
take ta .  Ku l tu ra  ezberd ine tako 
gurasoek prestatu zi tuzten jaki 
horiek. Horretan parte hartu zuen 
Pablo Barrio alkateak, eta baita eki-
menean izena eman zuten 22 fami-
l i ek  e re .  Ekuador,  Tx i l e  edo 
Marokoko jakiak Euskal Herria, Gali-
zia edotan Extremadurakoekin dasta-
tu ahal izan zituzten. 

Atsobakarreko 
zaharren egoitza, 
Diputazioaren esku
2014-11-17 Udalbatzarrak onartu 
egin zuen Atsobakarreko zaharren 
egoitzaren kudeaketa eskuz aldat-
zea. Ordura arte Udaletxearena 
i zan  zen  a rdu ra  ho r i ,  ba ina 
Gipuzkoako Batzar Orokorretan 
adostu ostean Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren eskuetara pasa zen 
Atsobakar. Eskualdatze hori onartu 
zuten gero udalbatzarrean; EH Bil-
duk,  PSE-EEk,  EAJk eta LOHPk 
bozkatu zuten horren alde. PPrena 
izan zen aurkako bozka bakarra. 

Michelingo Hauteskundeak
2014-11-19 Michelinen hautes-
kunde sindikalak ospatu zituzten eta 
LABek irabazi zituen, CCOOri 57 
bozkako aldea aterata. Denera 181 
bozka bildu zituen LABek eta sei dele-
gatu eskuratu zituen Enpresa Batzor-
dean ordezkaritza izateko. Bigarren 
egin zuen CCOOk, 124 bozka eta lau 
delegatu lortuz. Atzetik, CSI (77 
bozka, bi delegatu), ELA (76 bozka, bi 
delegatu) eta UGT (54 bozka, bi dele-
gatu) geratu ziren.

Errigorako 149 
saski gurean 
2014-11-19 Errigoraren udazkene-
ko kanpainan bere aletxoa jarri zuen 

Azaroa

Lasarte-Oriak; 149 saski eskatu zituz-
ten guztira herritarrek. Iaz baino ia 50 
otarre gehiago. 

LOKE, Gipuzkoako talderik 
onena 
2014-11-19 Urtea joan eta urtea 
etorri oinarrizko atletismoan erein-
dako haziek fruitua eman zuten 
2013/14 sasoian. Gipuzkoako talderik 
onena izendatu zuten Oscar Goi-
koetxeak eta Amaia Andresek zuzen-
tzen duten LOKE kluba. I toi tz 
Rodriguez gazteak ere etorkizuneko 
atleta onenaren saria jaso zuen 
Gipuzkoako Atletismoaren galan.

Urtzi Telleria, Euskadiko 
azpitxapeldun 
2014-11-20 Harri txikien Euska-
diko azpitxapeldun, eta 80 kiloz 
azpikoen mailan txapeldun izan zen 
Urtzi Telleria harri-jasotzailea aza-
roaren 9an Aiako probalekuan. Egin 
beharreko lana honakoa: 125 kiloko 
errektangularra, 125 kiloko zilindroa, 
112,5 kiloko kubikoa eta 100 kiloko 
bola hiru minutuko saioetan ahalik eta 
gehienetan berdintzea. Inhar Urruzu-
no ondarrutarrak irabazi zuen proba, 
eta bigarren postuan geratu zen Urtzi 
Telleria herritarra.

2014ko Literatur Sariak 
2014-11-22. Literatur Lehiaketako 
sarituek euren sariak jaso zituzten, 
Manuel Lekuona kultur etxeko hitzaldi 

aretoan. Ekitaldiaren sarreratxoa egin 
zuten udal ordezkariek, eta horren 
ostean ekitaldira bertaratu zirenek bi 
irakurketa entzun zituzten. Aitor Teje-
dorrek eta Maria Perezek egin zituzten 
errezitaldiak; Roberto Yabenek 
musikatu zituen bi errezitaldi horiek, 
gitarra elektrikoa joz. 

Natalia Gonzalez Cañok 
100 urte 
2014-11-22 1914ko azaroaren 
22an jaio zen Natalia Gonzalez Caño, 
Salamancako El Maillo herrian. 
1988an etorri zen Lasarte-Oriara, eta 
bertan bizi da egun. Bertan ospatu 
zuen Nataliak 100. urtemuga, familia 
giroan. Kazetarien galderak gustura 
erantzun zituen Nataliak, familiako 
kideen laguntzarekin. Xanpainarekin 
topa egin eta pasta gozoak dastatu 
zituzten ospakizunera joandakoek. 
Ekitaldia bukatzean, Nataliak eskerrak 
eman zituen omenaldiarengatik.

Metal gaua Elebeltzen 
2014-11-22 Metal musika zale 
asko gerturatu ziren Elebeltzera. Metal 
gauaren kartela osatzen zuten lau tal-
deek musikaz astindu zituzten Elebel-
tzeko hormak, eta baita ikus-entzuleen 
emozioak ere. Meltdown, Izu Nauk, 
Hilotz eta Gabezia taldeek eskaini 
zituzten kontzertuak.

Emakumeen aurkako 
indarkeriaren kontra

2014-11-25. Emakumeen aurkako 
indarkeriaren kontrako nazioarteko 
egunean, Euskal Herriko herri eta 
plaza gehienetan bezala, ekimen 
berezia egin zen gurean indarkeria 
hau salatzeko helburuarekin. Okendo 
plazan Kukukako kideek hiru dantza 
eskaini zituzten eta ondoren puntu 
morea irudikatu zuten bertan bildu-
tako herritarrek. Txalo artean amaitu 
zen egun horretako ekitaldia. 

Txinan Asier Suberbiola 
herritarra, 'Aupa Quartet 
Soka' laukotearekin 
2014-11-27. Biolina jotzen du 
Asier Suberbiola herritarrak, eta kon-
tzertu-sorta eskaini zuen Txinan zehar, 
'Aupa Quartet Soka' taldearekin bate-
ra. Sei kontzertu eman zituen Asier 
Suberbiola biolinjole herritarra kide 
den 'Aupa Quartet Soka' taldeak, Txi-
nan. Pekinen, Shanghaien eta beste 
zenbait hiritan eskaini zituen emanal-
diak laukote horrek.

Manuel Lekuona saria 
Aguirre Sorondorentzat 
2014-11-28 Antxon Aguirre Soron-
do etnografo gipuzkoarrari eman zio-
t e n  M a n u e l  L e k u o n a  s a r i a . 
Lehenengoz, herritarren bozkekin eta 
kultura eta zientzia alorreko sei 
erakundek osatutako epaimahai insti-
tuzionalaren bidez hartu zen erabakia. 
Urtarrilaren 30ean hil zen Antxon 
Aguirre Sorondo etnografoa. 

Herriko edukiontziak 
zigilatzen 
2014-11-28 Lasarte-Oriako zenbait 
edukiontzi zigilatu zituen Lasarte-Oria 
Zero Zabor elkarteak, adierazteko edu-
kiontzi horien aurka daudela eta ‘Zabor 
edukiontzia birziklatzera!’ kanpainare-
kin bat egiteko. Udaleko ordezkariei 
eskatu zieten “besoak gurutzaturik” ez 
geratzeko, eta zabor edukiontzi horiek 
“kaleetatik kentzeko”, “zaborra eta osa-
sun arazoak” sortu besterik egiten ez 
dutela argudiatuta. 

Iturriaga eta Egaña 
bertsolariak, irudia eta 
emozioa Arrieskalletan 
2014-11-28 Hiru osagai horiek 
izan zituen Arrieskalletan egindako 
bertso-afariak. Bi bertsolari on, “disti-
ra” bereziarekin aritu zirenak. Bideo-
irudiak, ikus-entzuleak aldarte jakin 
batera bideratzeko jarriak eta azkenik, 
aurreko bien batuketa, emozioa.

Oroimenaren Ibilbidea, 
herriko txokoetan barrena 
2014-11-29  Lasar te-Oriako 
txokoetan bakarrik ez, herritarren 
gogorapenetan barrena bidaia antola-
tu zuen oroimen historikoa berresku-
ratzea helburu duen Islada Ezkutatuak 
elkarteak. Gaur arte, 1936ko altxa-
mendu frankistaren garaiko pertsonen 
testigantza ugari bildu dituzte Lasarte-
Orian, baina gune fisikoak berresku-
ratzeko lanetan ere ari dira, horietako 
batzuk Buruntza edota Txaldatxur 
mendietan daude, sastraka artean, 
baina beste asko eta asko herriko 
kaleetan bertan, orain arte ilunpean, 
isilean egon direnak. Islada Ezkutatuak 
taldeak argitara atera dituen arte.

Zortzigarren miraria egin du 
Jalgunek Manuel Lekuonan 
2014-11-29 Jalgune elkarteko 
kideak edozertarako gai  direla 
erakutsi zuten beste behin. Egiptoko 
piramideen edota Txinako harresia-
ren pare jartzea lortu zuten, Manuel 
Lekuona munduko zortzigarren 
mirari bilakatuta. Jendez lepo egon 
zen kultur-etxeko areto nagusia, eta 
bertaratuek sekulako gozatua hartu 
zuten Jalguneko lagunen dantza, 
bertso, bideo, esketx eta koreogra-
fiak ikusi eta entzuten. 

Hemezortzi herritarrek 
amaitu zuten Donostiako 
Maratoia  
2014-11-30 I zena  emanda 
herriko ia 30 atleta bazeuden ere, 
Maratoiarenak hitz handiak dira. 
Gorputzari 42 kilometro sartzea ez 
da txantxetako gauza eta ondorioz, 
herriko hemezortzi korrikalarik soilik 
lortu zuten atletismoaren distantzia 
mitikoa osatzea.
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2014-11-10 Biktima guztiak 
gogoan izan zituzten Lasarte-
Oriako alderdietako ordezkariek, 
Askatasunaren plazan. Ekitaldian 
ez zuen parte hartu PPko zinego-
tziak. Arratsaldeko seietan puntuan 
hasi zen omenaldia. Agurra dan-
tzatu zuten Erketzeko dantzariek 
lehenbizi. Horren ostean, udale-
txeak onartutako adierazpena 
irakurri zuen Pablo Barriok.

Testua irakurri ostean, lore-sorta 

utzi zuten udal ordezkariek Go-
t z o n  H u e g u n e k  e g i n d a k o 
'Geroaren Memoria' eskulturaren 
oinetan. 

Memoriaren egunean ekitaldi 
xumea 

2014-11-22 Aurten lehen aldiz 
herri mailan antolatu zen Beldur 
Barik lehiaketa. Herritar talde des-
berdinek hartu zuten parte, lau lan 
aurkeztuz denera, bi kategoriatan 
banatuta. 

‘Altxa emakumea, hautsi zure 
kateak’ lanak irabazi zuen 12 eta 
17 urte mailako lehen saria, eta 
‘(Hel)mugak’ lanak 18 eta 30 urte 
bitartekoa. ‘Eta gu, zer?’ eta ‘Bazen 
behin neska bat beldur barik’ izan 
ziren aurkeztutako bi lanak. 

50 herritar inguruk ikusi zituz-
ten lau lanak, eta epaimahaiaren 
iritzia ere entzun zuten: “Bideo 
gutxi jaso ditugu, baina lan bikai-

nak izan dira, maila handikoak 
zuten denbora-tartea kontutan har-
tuta. Zabaldu nahi dugun mezue-
tako bat jasotzen dute denek, 
genero indarkeriari positiboki aurre 
nola egin alegia”, adierazi zuten 
Okendo Zinema taldeko epai-
mahaikideek. 

Beldur Barik sariak 



Auzo Konposta egiteko bi 
gune berri  
2014-12-02 Iaz Sasoeta eta Atso-
bakar auzoetan bi etxola jarri ziren 
bertako bizilagunek auzo konposta 
egin ahal izateko. Udalak bi etxola 
gehiago jarriko zituen, bata Zapategi 
kalean eta bestea Basaundin. Bertan, 
40 familiek parte hartu ahalko dute.

Sasoetako pasabideen 
eraisketa lanak esleitzeko 
prozedura martxan 
2014-12-02 Udaletik jakitera eman 
zenez, azaroaren 25ean Gipuzkoako 
aldizkari ofizialean argitaratu ziren 
pleguen bitartez Sasoetako hainbat 
pasabide eraisteko lanak egingo 
dituen enpresa aukeratzeko prozedura 
martxan jarri zen. Enpresa ezberdinek 
dute orain proposamenak aurkezteko 
epea abenduaren 21a bitartean eta 
hortik aurrera esleipena egiteko lanak 
hasiko dira. Prozedura administrati-
boak bi hilabete inguru irautea 
aurreikusten du Udalak eta “beste ara-
zorik ez balego” erreplanteoa egin 
ondoren, obra burutzeko enpresa 
arduradunak hiru hilabete eta erdiko 
epea izango du.

Santi Arrospide aske geratu 
zen
2014-12-04 Auzitegi Nazionaleko 
Zigor Aretoko lehen sekzioak onartu 
egin zuen Santi Arrozpideri Frantzian 
preso egin zituen espetxe urteak ain-
tzat hartzea. Ondorioz, herritarra aske 
uzteko agindu zuen Madrilgo epaite-
giak. Denera 27 urte egin ditu preso.

"Guk Kirola euskaraz" 
hitzarmena
2014-12-03 Lasarte-Oriako udale-
ko euskara sailak hitzarmena sinatu  
zuen herriko kirol elkarteekin. “Guk 
kirola euskaraz” leloarekin bat egin 
dute Intza, Ostadar SKT, Texas, LOKE 
eta herriko hiru ikastetxeetako guraso 

elkarteek. Honen bitartez euskara sus-
tatzeko konpromisoa hartu zuten 
herriko kirol taldeek eta ikasturte 
honetan besteak beste, hizkuntzaren 
diagnosia egingo dute. Euskararen 
egunean egin nahi izan zuten hitzar-
menaren sinadura ekitaldia eta hone-
tan kirolari gazteen babesa ere izan 
zuten.

Axier Arteaga txapeldun 
Gipuzkoako I. mailan
2014-12-04 Gipuzkoako Txape-
lketa amaituta, eta seniorretan ozta-
ozta azken jardunaldian mailari eustea 
lortu ostean, Intzako pilotariek emai-

tza pozgarriak eskuratzen jarraitu 
zuten. Izan ere, seniorren lehenengo 
mailan Axier Arteagak Gipuzkoako 
txapela jantzi zuen Jon Erasun zizur-
kildarrarekin bikotea osatuz. Lasarteo-
riatarrak Aurrera-Saiaz taldean jokatu 
du utzita eta txapelketa osoan ez 
zuten partida bakar bat ere galdu. 

Villa Mirentxuko trinketea 
irekia
2014-12-05 Trinketea eraberritu 
eta ireki zenetik bere erabilera kirolde-
giko abonatuentzako bakarrik muga-
tua egon da. Orain ordea, araudia 
aldatu egin da eta hemendik aurrera 
edonork erabil ahal izango du kirolde-
giko ordutegiaren barruan.

Bigarren bertso desafioa ere 
herrian geratu zen
2014-12-06 Tolosaldea garaitu 
ostean, Earra! bertso eskolako Ane 
Labakak, Unai Muñoak eta Asier Azpi-

rozek Hernaniri irabazi zioten Jalgin 
egin zen bertso desafioa. Hernanitik 
gurera etorritako Arnaitz Lasartek, Iker 
Osak eta Oier Iurramendik ezin izan 
zuten ezertxo ere egin etxekoen nagu-
sitasunaren aurrean eta ikusleen 35 
bozketatik, 26 izan ziren lasarteoriata-
rrentzat.

Trumoi tabernak irabazi 
zuen Aterpearen II. pintxo 
lehiaketa 
2014-12-09 Trumoi tabernak iraba-
zi zuen Aterpeak antolatutako II. Pin-
txo Lehiaketa, Arkuperen lekukoa 
hartuz. Urdaiazpikoa, perretxikoak, 
piper berdea, oliba olioa eta gazta 
urtua biltzen zituen ogi txigortu xerra 
izan zen pintxo irabazlea. 

Babyauto Zarautz-Beltzak 
rugby taldea, Ohorezko B 
mailako lider 
2014-12-09 Ohorezko B mailako 
lehen postua erdietsi zuen Babyauto 
Zarautz-Beltzak rugby taldeak, Duran-
go 8-13 garaitu ostean. Partida 
borrokatua eta zaila izan zen, baina 
Lasarte-Oriatik eta Zarautzetik Bizkaia 
aldera joandako bi autobusek eman 
zieten mutilei partidua irabazteko 
beharrezko berotasuna. 

Erakusleiho berria herriko 
merkatarientzat  
2014-12-12 Udalak erakusleiho 
digital bat zabaldu zien herriko 
merkatariei. Atari bat jarri zuen mar-
txan, eskaintzak.lasarte-oria.eus. Ater-
peako kide diren denda eta tabernek 
osatu dute hasieran sarea, baina gai-
nontzeko merkatariek ere badute 
aukera euren eskaintzak bertan txerta-
tzeko. Atarian sartu eta eskaintza 
guztiak agertzen dira zerrendan. 
Hauen gainean klikatuta, produktua-
ren ezaugarriak, eskaintzaren iraupe-
na, salneurria eta dendaren kokapena 
mapa baten bidez azaltzen zaio era-
biltzaileari besteak beste. Informazio 
gehiago nahi izatekotan, dendaren 
informazio laburra ere aurki daiteke. 

Herriko parkeak berritzen 
2014-12-01 Herriko zenbait haur 
parke berritu ditu Udalak: Dorre Par-
keta eta Brunetekoa, hain zuzen. 
Segurtasun lur berria jarri eta haurren 
jolasak aldatu ditu. 41.400 euro inber-
titu ditu Udalak zeregin horretan. Bi 
parke horiek berritzeaz gain, Tximista-
rretan haur parke berria egin du.

Urrezko garaipena 
2014-12-13 Urrezko hiru puntu 
eskuratu zituen Ostadarreko erregio-

Abendua

2014-12-29   txintxarri 121528           Urtekaria

2014-12-19 Bederatzi bozka 
alde eta sei abstentzio. Horixe izan 
zen Ana Urchueguiaren aurka 
Udal gisa kereila jarri edo ez era-
bakitzeko bozketaren emaitza. Bil-
duk, EAJk, LOHPak eta adskribatu 
gabeko Marisa Zubirik alde bozka-
tu dute; PP eta PSE-EE abstenitu 
egin ziren.

Eguneko gai-zerrendari bi 
puntu gehitzeko proposamenare-
kin hasi zen urteko azken ez ohiko 
udalbatzarra. Lehen puntuan, 
Somoton diru publikoen prebarika-
zio eta bidegabeko ustezko erabil-
p e n a  e g i n  d u e n  A n a 

Urchueguiaren edota beste edono-
ren aurka kereila jartzeko eskume-
na eman zaio alkateari bozketa 
bidez. Bigarrenean, zeregin horre-
tarako abokatuak izendatzeko 
eskumena aitortu zitzaion.

Ana Urchueguia alkate ohia 
auzitara eramango du Udalak

nal taldeak Antzuolan. Hil ala bizikoa 
zen partida hori, bi taldeak berdinduta 
baitzeuden sailkapenean, 7 punture-
kin. 2-4 irabazi zuten herritarrek, eta 
garaipen horrekin indarra hartu zuten 
maila eusteko borroka horretan, eta 
zuloan utzi zuten Antzuolaren gisako 
arerio zuzen bat.

Mikel Goñi Michelinen  
2014-12-13 Xirimiri elkarteari 
babesa emateko pilota jaialdia antola-
tu zen herrian, eta Mikel Goñi Orono-
zko p i lo ta r i  handia  izan zen 
gonbidatu berezia. Aitor Gorrotxategi 
hernaniarrarekin osatu zuen bikotea, 
eta Asier Arteaga eta Mikel Elola herri-
tarren aurka neurtu zituzten indarrak. 
Goñi eta Gorrotxategik irabazi zuten 
azkenean, 17-22. Hala ere, Xirimiri 
eta ikuskizuna izan ziren garaile nagu-
siak, herritar ugari hurbildu zirelako 
frontoira eta pilotariek euren onena 
eman zutelako kantxan.

Alboka eta Ertizkaren 
doinuak Brigitarren 
komentuan  
2014-12-14 Musika doinuak en-
tzun ziren Brigitarren komentuan aste-
buru osoan zehar. Añorgako Ertizka 
otxoteak eskaini zuen emanaldia osti-
ral arratsaldean, eta Alboka Abesba-
tzak Gabonetako kontzertua ospatu 
zuen igande eguerdian. Brigitarrenera 
hurbildu ziren herritarrek gogotik 
gozatu zuten bien emanaldiekin. 

Antonio Merceroren 
omenez 
2014-12-14  Antonio Mercero 
Yarza musikari herritarraren omenez 
(1910-1973) kontzertu bat eskaini 
zuten Usurbilgo San Salvador parro-
kian. Antonioren biloba Ainhoa Mer-
zero sopranoa izan zen emanaldiko 
protagonistetako bat. Irakaslea da 
Donostiako Francisco Escudero 
kontserbatorioan; haren ikasleek hartu 
zuten parte kontzertuan, Urmaiz eta 
Goratzar abesbatzekin batera. 

LOKEko judokak 
Valladoliden  
2014-12-15 Alex Saleta LOKEko 
judokak brontzezko domina kolkoratu 
zuen Valladoliden ospatutako Espai-
niako Infantilen Kopan. Hiru konbate 
egin zituen Saletak. Lehena irabazi 
egin zuen Gaztela-Leongo judoka 
baten aurka, bigarrena galdu madril-
dar baten aurka eta podiumeko hiru-
garren koska zapaltzeko borrokan, 
beste madrildar bat garaitu zuen.

Udalaren balorazio 
inkestak 
2014-12-15 Inkesta batzuk burutu 
zituen Udalak abenduan zehar, azter-
tzeko zeintzuk diren herritarren 
merkataritza ohiturak. Siadeco enpre-
sa arduratu zen galdeketa horiek egi-
t e az ;  e t xez  e t xe  j oan  z i r en 
inkestatzaileak lasarteoriatarrei galde-
rak egitera. 

Sorturen elkarretaratzea 
Okendon
2014-12-17 Espainiako Auzitegi 
Gorenak osoko bilkura egin zuen 56 
euskal preso politikoren zigorraren 
luzapenaz erabaki eta estatutik kanpo 
betetako penak konputatu ala ez era-
bakitzeko. Ez zuen halakorik egin eta 
urtarrilaren 13ra atzeratu du erabakia. 
PPren gobernuaren jarrera salatu zuen 
Sortuk agerraldian: “PP prest dago 
Europatik datozen arauak eta Espai-
niako legedia bera urratzeko, euskal 
preso politikoei ezartzen dien salbues-
penezko espetxe politikari eutsi ahal 
izateko”.

Jostailu hezkideen 
dekalogoaren aurkezpena
2014-12-17 Merkatuak eskain-
tzen dituen jostailuak modu kritiko 
eta koherentean aztertzeko, “jostailu 
hezkidetzai lea ez sexis ta,  ezta 
belikoa ere” tailerra antolatu zuten 
ikasturte hasieran emakume zen-
troan. Bertan parte-hartzen aritu 
ziren emakumeen ekarpenekin osatu 
zen diptikoa eta, etxez etxe banatu 
zen. Jolas eta jostailuen aukeraketa-
rako erabilgarria izan dadin nahi du 
Udalak.

Eguberriei musikarekin ongi 
etorria eginez
2014-12-17 Udal Musika eskolako 
kideek Eguberri kontzertua egin zuten 
Manuel Lekuona kultur etxean. Egita-

raua zabala eta oparoa izan zen. 
Kontzertua Eguberrietakoa zela argi 
uzteko, 'Eguberria popurri' izeneko 
ikuskizuna eskaini zuten hainbat ikas-
lek, gabonetako hainbat kanta ezagun 
abestuz: 'Horra Mari Domingi', 
'Gaueko izar', 'Hator hator'... Hortik 
aurrera, instrumentuen txanda izan 
zen. 

Martin Garitano Diputatu 
Nagusiaren bisita
2014-12-18 Lasarte-Oriako herrita-
rrek eta eragileek dituzten kezkak, ara-
zoak  e ta  p ro iek tuak  ge r tu t i k 
ezagutzeko etorri zen Martin Garitano 
Diputatu Nagusia. “Herritarrekin herri-
ra” izeneko ekimenaren baitan, egun 
osoa igaro zuen herrian. Goizean udal 
ordezkari eta langileekin bilera egin, 
eguerdian KOOPeratzen egitasmoa 
gertutik ezagutu eta bazkalostean 
Aterpea, Islada Ezkutatuak, Banaiz 
Bagara eta kirol elkarteetako kideekin 

bildu zen Gaztelekua bisitatu aurretik. 
Herritarrek ere Garitanorekin hitz egi-
teko aukera izan zuten iluntzean 
Udalbatzarrean egindako bilera ire-
kian.

Herriko talde batek 
eskuratu du Motxian Eby 
lehiaketan bigarren saria
2014-12-19  Oarsoaldea edo 
Buruntzaldean DBH 1, 2, 3 edo 4ko 
ikasleentzat esketx lehiaketa antolatu 
zuen mankomunitateak. Astigarragan 
egin zen Buruntzaldeko taldeen arteko 
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2014-12-21 Santo Tomas igan-
de goizean jende ugari gerturatu 
zen baserritarrez jantzita Oken-
dora. Uztaro nekazaritza koope-
r a t i b a k o  k i d e a k , 
Lasarte-Usurbilgo batxilerreko 
ikasleak, Alboka Abesbatza, far-
delekin osatutako fardel tarten eta 
gantxilozko arropa postuak izan 
ziren Ttakun Kultur Elkarteak jarri 
zituen postuekin batera Oken-
don. Urtero bezala, taloak eta 
txistorrak izan zuten arrakasta 
gehien. Txerrama eta kumeak eta 
kalez kale ibili ziren Beterriko 
talogile taldeak borobildu zuten 
musika eta dantzaz girotutako 
goiza.

Santo Tomas jai jendetsua

2014-12-10 “Bizikidetzaren lorea 
zaindu eta ureztatzeko” deia eginez 
eman zion hasiera Pablo Barrio alka-
teak Giza Eskubideen eguneko ekital-
diari. 1936ko Gerra Zibiletik gaur 
egunera arte eskubide horien urrake-
tak pairatu dituzten herritarrak identi-
fikatzen daramatza Udalak hiru urte, 
hainbat elkarterekin batera.

Hiru urte horietan zehar egin-
dako lana jendaurrean azaltzeko 
antolatu zuten ekitaldi hori. Euskal 
Memoria fundazioa, BakEtik eta 
herriko Islada Ezkutatuak taldea 
elkarrizketatu zituen Maider Seguro-
lak, eta talde horiek herritarrei azal-
du zieten orain arte zertan aritu 
diren.

Elkarrizketa bakoitzaren ondoren 
beste emanaldi batzuk egon ziren, 
arinago eta bisualagoak: Joseba 

Tapia herriko musikariaren doinuak, 
Joxe Mari Carrereren istorioak eta 
Kukai taldearen dantza garaikidea.

Bizikidetzaren lorea ureztatuz
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sari banaketa eta Landaberri BHIko 
DBH2 mailako ikasle talde batek 
eskuratu zuen bigarren saria “Udarako 
memoriak” izeneko minutuko lanaga-
tik. 

'Sare' egitasmoa aurkeztu 
zuten Lasarte-Orian
2014-12-19 Ekainaren 15ean aur-
keztu zuten Sare egitasmoa Donos-
tian, “euskal preso, iheslari eta 
deportatuen eskubideen aldeko sare 
herritarra”. Herriz herri hedatzen ari 
da apurka-apurka. Lasarte-Oriara ere 
iritsi zen gaur aurkezpen ekitaldia.
Hipodromoko zubian hasi zen aurkez-
pen ekitaldia. Zehatzago esanda, 
Hipodromoan bertan hasi da, bertatik 
etorri baitira egitasmoari buruzko 
informazioa eman duen furgoneta bat, 
kriseilu eta argiak zeramatzaten herri-
tarrak eta hainbat kidek osatutako 
dantzari talde bat. Zubian elkartu 
ziren bi taldeak, eta lerro luze bat osa-
tuz Okendo plazarantz bidea hartu 
zuten bertan prest zegoen jada esze-
natokia, aurkezpen ekitaldiko ekintza 
nagusiak bertan egiteko.
 

Geroz eta tutore gehiago 
herrian
2014-12-20 Guztira 20 tutore zeu-
den Lasarte-Orian gaurko ekitaldia hasi 
baino lehen eta antolatzaileen arabera 
dagoeneko 600 herritar daude “saretu-
ta”. Kopuru hori igotzeko asmoz, 
Okendo plazan elkartu ziren hainbat 
herritar erabakitzeko eskubidearen alde 
urratsak ematen jarraitzeko.

Gabonetako haur parkearen 
irekiera
2014-12-20 Gabonetan Micheli-
nen eta lehenengoz, Antonio Mercero 
plazan, joko eta jolasak jarri ditu uda-

lak haur eta gaztetxoentzat ohiko 
Gabonetako haur parkea osatuz.. 

Presoen aldeko brindisa
2014-12-24 Presoen Lagunak tal-
deak antolatuta, Okendon ekitaldia 
egin zen preso eta iheslarien alde. 
Bertan bildutako herritarrei presoen 
egoeraren berri eman zitzaien eta 
ostean, topa egin zuten hauen alde.

Ur festa igerilekuan
2014-12-26 Urteroko hitzordua 
bilakatu da igerilekuko ur festa. Hone-
tan ederki pasa zuten gaztetxoek 
Gabonetako oporraldien baitan. 

Fabrimusikalaren bigarren 
edizioa Elebeltzen
2014-12-26/27 Elebeltz topagu-
nean Fabrimusikalaren bigarren edizio 
arrakastasua izan zen. Bi egunetan 
asko izan ziren bertan parte hartu 
zuten taldeak. Musika estilo ezberdi-
nak eta lehenengoz, Elebeltz sariak 
banatu zituzten.

Jaiotza lehiaketako sariak 
banatu ziren
2014-12-28 Danok Kide elkarteak 
antolatutako jaiotza lehiaketako sari 
banaketa ekitaldia izan zen atzo 
eguerdian. Honetan adinaren arabera 
lau mailatan banatu zituzten lanak eta  
eta hauetako bakoitzean banatu ziren 
sariak.

Urteari amaiera emateko 
Buruntzara
2014-12-31 Ostadar SKT-k eta 
Ttakunek hirugarren urtez Buruntza 
mendiko gainaldean dagoen San Roke 
baselizara txangoa prestatu dute. 2014. 
urteari bukaera emateko goiz-pasa ede-
rra egitea da asmoa. Bakoitzak bere 
kaxa egingo du ibilaldia eta antolatzai-
leak San  Roke baselizaren ondoko ater-
pean hamaiketakoa eta giro ederra 
jarriko dituzte 10:00etatik 12:00etara. 

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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2014-12-24 Olentzero, Mari 
Domingi eta Xixukori harrera beroa 
egin zitzaien. Kalejira kiroldegi 
paretik atera zen eta jendea bidetik 
gehitzen joan zen. Okendo plazan 
harrera ekitaldia egin zitzaien eta 
ondoren, Xixuko eta Olentzero 
umeen eskutitzak jasotzen aritu 
ziren. Mari Domingi plazan geratu 
zen ere eskutitzak jasotzen batetik 
bestera.

Olentzeroren 
bisita
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