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Hiru helburu nagusi ditu 
Super H proiektuak. 
Haurren minbizia eta 

gaixotasun arraroak ikertzen 
dituzten proiektuak babestea, 
batetik. “Gizartea konzien-
tziatzearen garrantzia” ere 
azpimarratu dute. Azkenik, 
gaitz hauek pairatzen dituzten 
umeak eta euren familiak 
laguntzeko asmoa dute.

Liburua
Ekintza asko egin dituzte gai-
xotasun hauek ikertzeko dirua 
lortu nahian. Aipagarriena 
‘Super H Hontz Zuriaren 
Lurraldean' liburua da. Almu-
dena Salasek alabari gaixo 
zegoenean kontatutako istorio 
batean oinarritua dago. Miren 
Amuriza bertsolariak idatzi du 
eta marrazkiak Salasek berak 
egin ditu.

Gaixotasun arraroa diag-
nostikatu dioten haur baten 
istorioa kontatzen du ipuinak. 

Ametsen mundu batean mur-
giltzen da, eta bertan aurkitu-
takoak eta bizitako abenturek 
gai tza hobeto eramaten 
laguntzen diote.

Super H hitz jokoa da 
Udaletxean diseinatzaileak 
azaldu duenez. 

Gaixotasun arraroak paira-
tzen dituzten ume guztiak 
“superheroiak” dira, marraz-
kilariaren ustez, haien ausar-
dia eta indarrarengatik. Hortik 
dator ‘Super '. ‘H' hizkia, 
aldiz, ‘histiozito' terminotik 
eratorri dute. Denok dugun 
zelulak dira horiek, izatez 
kaltegarriak ez direnak, baina 
leku jakinetan pila daitezkee-
nak tumoreak sortuz. 

‘Merchandasing'-a ere 
kaleratu dute. Besteak beste, 
esaldi positibodun pultserak.

Bi proiektu
Salasek nabarmendu duen 
moduan, bi proiekturekin ari 
dira lanean momentu haue-
tan.

Bartzelonako San Joan de 
Deu ospitalean Jaume Mora 
doktoreak zuzentzen duen 
ikerketa babesten dute. 
Lagernhans-en histiozitosisa, 
umeen minbizi mota bat, tra-
tatzeko modu baten bila ari 
dira.

Bestalde, Biodonostia Iker-
keta Institutuarekin ere lanean 
jardute. Tumore pediatriko 
arraroen karakterizazio mole-
kularra ikertzen dute, Idoia 
Garciak zuzenduta.

Salasek aipatu duenez, 
beste ikerketa lerro batzuk ere 
ireki dira Barakaldoko Guru-

tzetako Ospitalean. Hortaz, 
laguntza inoiz baino beha-
rrezkoago dute.

Zailtasunak
Ezohikoak diren gaitzen iker-
ketek dituzten oztopoak azal-
du dituzte Super H elkarteko 
k ideek.  Umeen kasuan, 
7.000tik behin ematen diren 
gaixotasunak hartzen dira 
arrarotzat. Ondorioz, “farma-
zia industriarako ez dira 
errentagarriak”, Salasen ustez. 
Bestetik, haiei buruz gutxi 
dakigunez, diagnostikoa zai-
lagoa da.

Lasarte-Oriako Udalak 
Urnieta, Hernani eta Astiga-
rragakoarekin batera babestu 
du proiektua. Alkate Jesus 
Maria Zaballosek zehaztu du 
“instituzioek eta, batez ere, 
Estatuak babestu beharko 
lituzkeela proiektu hauek”. 

Saltoki hauetan erosi ahal-
ko da: Aritza mertzeria, Arku-
pe taberna, Iturbe oinetakoak, 
Ormazabal loradenda, Asmae 
zapatadenda, Urruzola mer-
tzeria, Alcar lehioak, Olmi 
mertzeria, Santana informati-
ka, Alba moda, Maya lentze-
ria eta Noelia fisioterapia.

2015-12-22   txintxarri 12884 Gabonak

Udalak eta Aterpeak laguntza eman diote Super H elkarteak publikatutako liburuari.

Ezohiko gaixotasunen kontrako superheroia

Ez ohikoak edota onkologikoak diren gaitzak dituzten umeei 
laguntza emateko 'Super H Hontz Zuriaren Lurraldean' liburua 
aurkeztu dute. Miren Amurizak idatzi du eta kontzeptua eta 
marrazkiak Almudena Salasek egin ditu. Lasarte-Oriako Uda-
lak, Urnieta, Hernani eta Astigarragakoarekin batera lagundu 
du proiektua. Aterpea merkatarien elkarteak ere  babesa eman 
dio, eta liburua erosi ahal izango da zenbait saltokietan.

‘Super H Hontz Zuriaren Lurraldean’ liburuak gaixotasun arraroen ikerketarako dirua bilduko du

Saridunak Udal eta alderdietako ordezkariekin. 

2015eko kirolari onenak

Aurtengo kirolari onenak 
omendu ditu Udalak, 

larunbat goizeko ekitaldian. 
Alkate Jesus Maria Zaballosek 
azpimarratu zuen “lasarteoria-
tar guztientzako eredu” direla.

Sei kirolari omendu dituz-
te. Eneritz Busto atleta, body 
fitness txapeldun Eva Crespo, 
Axier Arteaga pilotaria, Maia-
len Chorraut piraguista eta 
Xabier Elizegi eta Iñigo Ibarbu-
ru igerilariak.

Eneritz Busto Caliko gazte 
mailako munduko txapelketan 
aritu da 100 hesidun metroko 
txapelketan. Espainiako txa-
peldun ere izan da.

Eva Crespo Espainiako txa-
peldun izan da laugarren aldiz 
body fitness modalitatean.

Axier Arteagak bihar joka-
tuko du Bankoa-DV txapelke-
tako finala, eta aurki igoko da 
profesional mailara, Asegarce 
enpresaren eskutik.

Maialen Chorraut hiruga-
rren izan da test olinpikoan, 
eta aurretik brontzezko domi-
na lortu zuen 2012ko Joko 
Olinpikoetan, besteak beste.

Iñigo Ibarburu gazte maila-
ko Espainiako txapeldunorde 
izan da 100 metroko tximeleta 
estiloan.

Xabier Elizegi Manhattan 
Island Marathon Swim laster-
keta ospetsuan hirugarren izan 
zen.
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Zeresan mediatiko han-
diko hauteskundeak 
izan dira  2015eko 

Espainiako Gorteetakoak. 
Hautagaien arteko eztabaiden 
ondorengo irakurketekk eta 
inkestetako gorabeherek ez 
zuten ikuspegia argi uzten.

Gipuzkoan bezala, Lasar-
te-Orian ere Ahal Dugu-Pode-
mos izan da a lderdi r ik 
bozkatuena, 2.883 lasarteo-
riatarren konfiantza lortuaz, 
bozkatzaileen %28,17a.

Gure herrian parte hartzea 
%72,42koa izan da. Hortaz, ia 
hiru puntuko gorakada izan du, 
duela lau urtekoen aldean. 

2011koekin aldea
2011ko hauteskundeetan 
PSE-EE eta Amaiur izan ziren 
boto gehien lortu zituzten 
alderdiak. Oraingoan, berriz, 
beherakada nabarmena izan 
dute. Lehenek 2.541 boto 

lortu dituzte, duela lau urte-
baino 768 gutxiago. 

EH Bilduk, aldiz, 1.465 
eskuratu ditu. Amaiurrek 
orduan baino 981 gutxiago. 
EAJk eta PPk ere emaitza oker-
tu dute. Lehenek 91 eta biga-
rrenek 592 boto galdu dituzte.

Ciudadanos lehen aldiz 
aurkeztu da, 486 boto iraba-
zita. Unidad Popularrek, 
PACMAk, UPyDk, Recortes 
Cerok eta Libertate Nafarrak 
ere bozkak izan dituzte.

Lidergo aldaketa
Lehen aldiz, PSE-EE ez den 
alderdi batek lortu ditu boto 
gehien Lasarte-Orian. Gipuz-
koako beste hainbat herritan 
antzeko joera eman da. Izan 
ere, Donostian, Eibarren, 
Pasaian, Irunen, Oreretan 
edota Andoainen Ahal Dugu 
izan da bozkatuena.

Halaber, Udal Hauteskun-
deetako emaitzak nabarmen 
hobetu dituzte, orduan baino 

1.400 boto inguru gehiago lor-
tuaz.

Ondorioz, Lurralde histori-
koan nagusitasuna eskuratu 
du Pablo Iglesiasek zuzentzen 
duen alderdiak. Nagua Alba 
zerrendaburuaz gain, Fernan-
do Iglesias izango da Kongre-
suan. EAJko Joseba Agirretxea 
eta Iñigo Barandiaran ere 
egongo dira bertan, baita EH 
Bilduko Marian Beitialarran-
goitia eta PSE-EEko Odon 
Elorza ere.

Senatua
Borroka estuagoa egon da 
Senatuari dagokionez. Ahal 
Duguko Josetxo Arrietak lortu 
ditu boto gehien Lasarte-O-
rian, baina PSE-EEko hiruak 
gertu izan ditu.

Gipuzkoari dagokionez, 
EAJ izan da garaile, eta aur-
keztutako hiru hautagaiak, 
Maria Eugenia Iparraguirre, 
Victoriano Gallastegui eta 
Imanol Querejeta bertan izan-
go dira. Ahal Duguko Josetxo 
Arrietak ere lortu du eserlekua.

EAE eta Nafarroa
Euskal Autonomia Erkidegoari 
dagokionez, EAJk eskuratu 
ditu kongresukide gehien, sei 
alegia. Ahal Dugu-Podemos 
izan da bozkatuena oroko-
rrean, baina eserleku bat 
gutxiago lortu dute. PSE-EEk 
hiru izango ditu, EH Bilduk bi 
eta PPk beste hainbeste.

Alderdi abertzaleek ez 
dute ordezkapenik eskuratu 
Nafarroako Foru Erkidegoan. 
UPN-PPk bi izango ditu, Ahal 
Duguk beste bi eta PSNk 
bakarra.

Hala, aldaketa nabaria da 
orain dela lau urteko egoera-
rekin alderatuta. Orduan 

Amaiur izan zen Hego Euskal 
Herrian eserleku gehien esku-
ratu zituen alderdia, zazpire-
kin. UPN-PPk, PSE-EE/PSNk 
eta EAJk bost lortu zituzten 
bakoitzak, eta Geroa Baik 
bakarra.

Ziurgabetasuna Espainian
Alderdi Popularrak irabazi 
ditu hauteskundeak Espai-
nian, 123 kongresukiderekin. 
PSOEk 90 eskuratu ditu, eta 
Podemos eta  bere aliatuek –
En Marea, En Comú Podem 
eta Compromis – 69. Ciuda-
danosek, aldiz, 40. 

Ez dago garbi oraindik 
presidente nor izango den. 
Hauteskundeak errepikatzeko 
beharra egon liteke, akordio-
rik ez balego. 

Urtebetean, Legebiltzarra
2016ko udazkenean herrita-
rrek Eusko Legebiltzarraren 
osaketa hautatu beharko dute 
eta, ondorioz, bertatik aterako 
den Lehendakaria.

Jakiterik ez dago zenbate-
raino estrapola daitezkeen 
igandeko datuak,  baina 
Madrilen hartutako jarrerak 
erabakigarriak izan daitezke 
EAEn.

Ahal Dugu garaile Lasarte-Orian
Parte-hartzea %72koa izan da herrian, 2011ko bozetan baino hiru puntu gehiago

Lasarte-Orian eta Gipuzkoan nagusi izan da Ahal Dugu-Po-
demos alderdia. Lehenengo aldiz, PSE-EE ez den beste alder-
di batek lortu du botoetan nagusitasuna herrian. Bigarren 
izan dira, %24,83a lortuta, eta EH Bildu hirugarren 
%14,31rekin. Ahal Duguk eta EAJk bi kongresukide lortu 
dituzte Gipuzkoan, eta EH Bilduk eta PSE-EEk bana. Hala, 
2011ko hauteskundeekin alderatuz aldaketa ugari egon dira. 

Lasarte-Oriako bozken ehunekoen kopurua alderdika.

Parte hartzeak ia hiru puntutan egin du gora Lasarte.-Orian
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Sally Mann argazkilari 
estatubatuarrak esan 
zuen: “Argazkiek iraga-

neko ateak irekitzen dizkigute, 
baina baita etorkizunari begi-
rada botatzea ahalbidetu”.

Erretratuek leku jakin 
baten historia eta bilakaerari 
buruz asko esan dezakete. 
Zero Sette akordeoi orkestrak 
hala pentsatu du, eta Julian 
Sagardia herritarraren lagun-
tzaz ‘Gogoratzen duguna 
gara’ diaporama eskaini zuen 
larunbatean Manuel Lekuona 
kultur etxean.

Lasarte-Orian egindako 300 
argazki bildu eta doinu ezagu-
nez lagunduta erakutsi zituzten. 

Herriaren bilakaera
Lasarte-Oria zenbat aldatu 
den ikusi ahal izan zuten ber-
taratutako ikusleek.

Herriko historiako gune 
adierazgarriak erakutsi zituz-
ten. Esaterako, golf zelaia, 

aerodromoa edota 20ko eta 
30ko hamarkadetan Europako 
erreferentetako izandako auto 
zirkuitoa.

Kaleak, baserriak eta herri-
ko beste hainbat gune garai 
batean nolakoak ziren ikuste-
ko aukera ere egon zen. 

Bloketan banatu zuten 
emanaldia, lehenik airetik 
ateratako irudiak erakutsiz. 
Ondoren, kale, plaza eta 
etxeak ikusi zituzten, eta 
azkenik, baserri eta saltokiak. 

Musikaz lagunduta
Zero Sette akordeoi orkestrak 
eskusoinu doinuekin girotu 
zituen argazkiak. Herriarekin 
zerikusi zuzena dutenak 
batzuk, Sorgin Dantza eta 
Lasarte-Oriako ereserkia kasu, 
eta Dire Straits bezalako talde 
modernoen bertsioak besteak.

Irudi eta musikaren arteko 
sintonia erabatekoa zen, eta 
momentuan momentuko 
argazkiak hobeto ulertzeko 
balio izan zuen.

Harrera beroa
‘Gogoratzen duguna gara’ dia-
poramak ikusmin handia piztu 
zuen. Manuel Lekuonako audi-
torioa herritarrez bete zen.

Argazki bilduma ikusten 
zuten ahala, oroitzapen asko 
etorri zitzaizkien burura asko-
ri. Besteak beste, zine zaharra, 
Dorre Etxea eta Gure Etxea 
taberna pantailan agertu zire-
nean, marmarra entzuten zen.

Dudarik gabe, askorentzat 
memoria ariketa emankorra 
izan zen, eta besteentzat 
Lasarte-Oriaren eboluzioa 
ezagutzeko parada egokia.
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Herriko kale, plaza, etxe, baserri, saltoki eta leku adierazgarrien argazkiak erakutsi zituzten.

Argazkiekin Lasarte-Oria gogoratuz

Urteari era berezian eman diote bukaera Zero Sette akordeoi 
orkestrako kideek. ‘Gogoratzen duguna gara’ diaporama eskai-
ni zuten larunbatean Manuel Lekuona kultur etxean. Herritar 
ugari gerturatu zen Lasarte-Oriako argazki zaharrez osatutako 
erakustaldiaz gozatzera. Eskusoinu doinuek lagunduta, herriko 
kale, plaza, etxe, baserri, saltoki eta leku adierazgarri asko nola-
koak ziren gogoratu edota ezagutu ahal izan zituzten.

Julian Sagardiak bildutako argazkiak Zero Sette orkestraren doinuek lagunduta erakutsi zituzten

Mozanbikeko bidaia kontatu zuen Amurizak.

Mozanbike hizpide Miren Amurizak

Kapulana Bat Zintzilik' ize-
neko emanaldia eskaini 

zuen Miren Amurizak igan-
dean Abend Kafe Antzokian.

Mozanbiken bizitako espe-
rientziak plazaratu du haus-
narketa,  kontakizun eta 
bertsoen bitartez.

Emakumeek erabiltzen 
dituzten oihal koloretsuak dira 
kapulanak. Amurizak lasarteo-
riatarren aurrean bat zabaldu 
zuen.

Hasierako planak aldatuz
Amurizari Mozanbikera joan 
eta emanaldia prestatzeko pro-
posamena egin ziotenean, 
aldez aurretik ideia batzuk 
pentsatu zituen.

Lurrarrekin loturiko gaiak, 
kontu politiko eta emozionale-
kin nahastuko zituen. 

Bidaiean konturatu zen 
planteamendua ez zela ego-
kiena, eta deskribapenera 
jotzea erabaki zuen.

Izan ere, ez du uste argu-
dioak ematea edota Afrikari 
buruz hitz orokorrak esatea 
egokia denik.

Bizitakoa eta ikusitakoa 
deskribatzea eta azaltzea izan 
da Amurizaren hautua. Berta-
ratutakoek adi entzun zituzten 
haren kontakizun, bertso eta 
errezitaldiak. 

Amaitzean, entzuleek sola-
saldia egin zuten bertsolari 
berriztarrarekin.

Doinu klasiko eta modernoak uztartu zituen Zero Sette orkestrak.
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Abendua denik ez ziru-
d i e n  l a r u n b a t e a n 
Lasarte-Orian. Goize-

tik hasi eta gauera arte, egu-
raldi onak lagundu zuen 
Kalera Fest jaialdia.

11:00ak aldera hasi ziren 
ekintzak. Okendo plazan pati-
naje tailerra, mural margoketa, 
jolas kooperatiboak eta, 
gehien bat, umeei zuzenduak 
ziren ekintzak egin zituzten.

Lorena Garciak zuzenduta-
ko zunba emanaldiak jende 
andana bildu zuen plazan, eta 
bai helduak baita umeak ere 

animatu ziren gorputzak astin-
tzera.

Arratsalde musikatua
Musikak hartu zuen lekukoa 
bazkalostean. 13:30etatik 
aurrera, 'Oaintxe In Deu' txa-
ranga aritu zen poteoa giro-
tzen.

Estilo askotako kontzer-
tuak entzuteko aukera egon 
zen.  Punka Sagardotegi 
kalean, rocka eta bluesa Kale 
Nagusian eta hardcorea Lan-
daberri Institutu aurreko pla-
zan, beste hainbaten artean.

Kuadrillategiren eskutik 
rezibatukadarako materialak 

prestatzen eta kantak jotzen 
ikasi zuten bertaratutako gaz-
teek. Perkusio soinuak Dinbi 
Banda batukadak jarri zituen 
kaleetan.

Txikienek ere ederki pasa 
zuten arratsean. Puzgarrietan 
saltoka aritzeko parada izan 
zen Okendon eta Tonny 
magoak erakustaldia eman 
zuen Elurtza tabernan.

Zoramena gauean
Kontzertuak bukatu ahala, 
Burrunba elektrotxarangak 
jarri zuen giroa tabernetan 
zehar. Gazte ugarik egin zuen 
dantza eta kanta Irungo tal-
dearekin.

Tabernetan, aldiz, DJen 
sesioekin gozatu zuten herri-
tarrek. Besteak beste, hip-ho-
pa, punk-rocka, reggae-a eta 
elektronika entzun ziren.

Antolatzaileek nabarmen-
du zuten asmoa “urteroko 
jaialdi” bihurtzea zela. Arra-
kastak animatuko ditu, ziur.

Lasarte-Oria, kalean
Harrera bikaina izan zuen Kalera Fest jaialdiak

Jendetza ibili zen Lasarte-Oriako kaleetan larunbatean. Egu-
raldia lagun, I. Kalera Fest jaialdiak arrakasta izan zuen. Goi-
zean pertsona mordoa ibili zen, batez ere, Okendo plaza 
inguruetan, zunba eta patinaje tailerrak egin ziren lekuan. 
Arratsaldean, berriz, gune ezberdinetan gozatu ahal izan zen 
estilo askotako kontzertuekin eta kalean zehar jo zuten batu-
kada eta txarangekin.

Burrunba elektrotxarangak gazteak jarri zituen dantzan.                                                                    Junkal apodaka

Txalagore taldeak bermua girotu zuen, eta Rock Kambrum-ek afalostea.

Goiko argazkian Liher taldea, behekoan zunba.
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Ibon, Santi, Rafa, Jabi, Pello, 
Aitzol eta sakabanatuta 
erbestean zein sasian diren 

euskal preso guztiak gogoan 
izango dituzte urtarrilaren 
8an, ostirala, Manuel Lekuo-
na kultur etxean.

Seigarrenez, 'Harresi guz-
tien gainetik, sarraila guztien 
azpitik' errezitaldia egingo da 
herrian eta beste behin, eus-
kal presoen idatzi eta lanak 
ikusgai izango dira Manuel 
Lekuonako oholtzan. 

Aurten, espetxe borroka 
eta kaleko sostengua izango 
da emanaldiko ardatza. 

Izan ere, antolatzaileek 
nabarmendu moduan, luzea 
da senideek, presoek eta 
hauen eskubideen alde herri-
tarrek egin duten bidea.

 “Gatazkaren konponbi-
dean urratsak eman ahala iri-
tsiko da bestelako ekimenak 
antolatzeko garaia, bien bitar-
tean Harresien bestaldetik 
jasotako hitzak ilusioz eta 
artez jantziko eta zuekin par-
tekatuko ditugu,” atxiki dute 
antolatzaileek. 

Emanaldiko sarrerak 5 
euro balioko ditu eta salgai 

izango dira kultur etxeko 
leihatilan.

Gonbidapena
Era berean, hurrengo egunean 
Bilbon izango den manifesta-
ziorako deia ere luzatzen 
dute. 

Bilbora autobusez joateko 
txartelak Ilargi, Gure Etxea, 
Artizar, Trumoi eta Insaustin 
daude salgai. 10:00etan irteten 
den autobuserako txartel bakoi-
tza 12 euro balio ditu; 
15:00etan irteten den autobu-
serako txartelak berriz, 10 euro.

50. UrteUrrena
Erketz EDT-ren bilera
Erketz EDTk gaur egungo taldekideak eta urte guzti hauetan 
taldeko partaide izan diren guztiak gonbidatu nahi ditu aben-
duaren 29an 19:30ean Lasarte Oriako Manuel Lekuona kultur 
etxean egingo den bilerara.

Bileraren gaia 2018an Erketz EDT taldearen 50. Urteurrena 
izango da eta prest dagoen jendearekin ospakizun berezi hau 
behar den moduan antolatzeko, komisio bat sortzea da helburua.

Kirol instalazioaK
Kiroldegi eta kirol guneko ordutegia 
Eguberrietan
Lasarte-Oriako Kirol Zerbitzuak Eguberri eta Errege eguneko 
ordutegiak jakitera eman ditu. 

Udal Kirol Instalazioak 2015 eta 2016 urtetarako onartua 
duen egutegiak dioena betez, abenduaren 24 eta 25ean, 
abenduaren 31n eta urtarrilaren 1 Kirol Instalazioak itxita 
egongo. Urtarrilaren 5ean, berriz, irekita izango da 7:00tatik 
13:00etara eta Errege egunean itxia. 

 

libUrUtegia
Eguberrietako ordutegia martxan
Atzo jarri zen martxan Eguberri garaiko ordutegia Udal 
Liburutegian. Gaur, bihar eta 28tik 31ra goizez 10:00etatik 
13:00etara bakarrik izango da martxan. Urtarrilan, 1 eta 5 izan 
ezik, goiz eta arratsalde izango da irekia. Urtarrilaren 1an itxia 
egongo da eta 5ean goizez bakarrik.

eUsKara
Motxian eby lehiaketa Usurbilera
Abenduaren 17an, 'Motxian eby' lehiaketako sari banaketa burutu 
zen Astigarragan. Sari nagusia, 300 euro, 'Usurbilgo Udazkena' 
esketxak eskuratu du eta bigarren saria berriz, 'Euskal euria' bideoa-
ren egileek eraman dute, 200 euro. 

Herri bakoitzeko bideo onenek ere 50 euroko sariak eskuratu 
zituzten. Lasarte-Oriako bideo onenaren saria 'KMK2015' bideoak 
lortu zuen, Usurbilgoa 'Plastifikatuak' taldeak eta Astigarragakoa 
berriz, 'Euskal euriak' eraman du.

Bigarren urtez jarraian, Motxian eby esketx lehiaketa antolatu du 
Oarsoaldea eta Buruntzaldean gazteen artean euskararen erabilera 
sustatzeko asmoarekin eta gazteak pozik agertu dira egitasmoarekin.

behemendi
Oinezko ibilbideak Sagardoaren 
Lurraldean
Eskualdeko zenbait udalek “Oinezko ibilbideak Sagardoaren 
Lurraldean” mapa plazaratu dute, eskualdean turismoa promo-
zionatzeko. Bertan, hogeitik gora oinezko ibilbide deskribatzen 
dira, eskualdea osatzen duten udalerrietan barrena igarotzen 
direnak (Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta eta 
Usurbil), paraje naturalez, bista panoramikoez, monumentu 
megalitikoez eta abarrez gozatzeko. 

Ibilbideek profil, zailtasun eta distantzia desberdinak dituzte, 
eta deskripzio txiki bat, abiapuntuarekin eta helmugarekin. 

Mapa hori garatzeko, Behemendi Donostialdea Turismogunea 
udaleko teknikarien lankidetza izan du, besteak beste.

Aurtengo errezitaldia prestatzen ari dira dagoeneko herritarren laguntzaz.

Askatasun hitzak

Euskal Preso politikoen hitzek 
leku izango dute berriro ere 
Manuel Lekuona kultur 
etxean. Urtarrilaren 8an, osti-
rala, 19:00etatik aurrera, VI. 
'Harresi guztien gainetik, 
sarraila guztien azpitik' erre-
zitaldia izango da. Aurten 
espetxe borroka eta kaleko 
sotengua izango da emanal-
diaren ardatza.

'Harresi guztien azpitik' errezitaldia urtarrilaren 8an

errezitaldia

Fabrimusikala larunbatean Elebeltzen

Hirugarren urtez, Fabrimu-
sikala 10 (multimusikala) 

+ 3 (fabrimusikala) antolatu 
da abenduaren 26an, larun-
bata  Elebetz Topagunean. 

Antolatzaileek jakitera 
eman dutenez, Txorimalo 
Gazte Kolektiboaren eta Ele-
beltz Eztabaida eta Sorkuntza 
Askerako Topagunearen 4. 
urtemuga ospatu nahi dute 
ekintza honekin. 

Era berean, herrian ezarri-
tako asialdiari alternatiba bat 
sortze bidean ospatzen zen 

Multimusikala jaialdiari jarrai-
pena eman. 

Kontzertu eta DJak
Horretarako arratsaldeko 
18:00etatik ordu txikiak arte 
iraungo duen jaialdia izango 
da Elebeltzera hurbiltzen dire-
nen gozamenerako.

Hainbat talde eta bakarlari 
izango dira topaguneko ohol-
tzan, Anitruta, Eneritz Furyak, 
Kaxianoren alabak, Ventura, 
Zona Especial Norte eta 
Superdozer. 

Plateretan diskoak jartzen, 
berriz, Aural Mode, Xabeat, 
Iban Device, Furonia eta 
Paolo Solo.
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Eguberriko festen aurrekari 
arrakastatsua izan zen 
atzo ospatutako San 

Tomas azoka. Herritar andana 
gerturatu zen txistorra dastatze-
ra eta Ttakun KEk prestatutako 
egitarauaz gozatzera. Ohikoa 
den moduan, Telleri baserriko 
txerramak eta bederatzi 
kumeek piztu zuten ikusmira 
gehien lasarteoriatarren artean.

Bi urteren ostean, arratsal-
dean ospatu zen berriro ere 
San Tomas azoka. Herritarrek 
ez zuten inolako arazorik izan 
ordutegia moldatu eta Okendo 
plazara gerturatzeko.

17:30ean Ttirriki-Ttarrakako 
kideak hasi ziren plaza giro-

tzen, pandero eta eskusoinue-
kin duten abilezia erakutsiz. 
Bien bitartean, hainbat herritar 
aritu ziren txistorra taloak eta 
antzekoak eskatzen, Okendon 
zeuden postuetan. Ttakun KE 
bera, Batxilergoko 2. mailako 
ikasleak, DBH 4. mailakoak eta 
Alboka abesbatzakoak aritu 
ziren produktu desberdinak 
saltzen atzo. Posturen batean 
eskaintzeko zuten guztia saldu 
zuten, azokak izandako arra-
kastaren seinale. 

Seietan bertsolarien txanda 
izan zen. Patxi Etxeberria, Ane 
Labaka eta Beñat Iguaran aritu 
ziren oholtza gainean. Ikusleek 
txalo zaparradekin saritu zituz-

ten hirukoteak abestutako ber-
tso guztiak.

Ondoren, Xumela abesba-
tzako kideek girotu zuten 
plaza. Errepertorioko kanta 
ezagunenak abestu zituzten 
ikusleen gozamenerako. Arra-
tsaldeko unerik onenetakoa 
etorri zen orduan: Hainbat gaz-
tetxo taula gainera igo eta 
koruko kideekin batera aritu 
ziren kantuan eta dantzan, 
herrian zaletasun horrek etorki-
zuna duela erakutsiz. Talogin-
tzak ere bai, hainbat haur aritu 
baitziren zeregin horretan Tta-
kunek prestatutako postuan. 

Arratsaldea primeran amai-
tzeko, Erketz eta Kukukaren 
eskutik gorputza dantzan jarri 
zuten herritarrek. Plazadantza 
saioa egin zuten, giro ederrean, 
dagoeneko freskoa zen tenpe-
raturari aurre egiteko. Bertan 
aritu ziren ordu eta erdiz, etxe-
ra gustura erretiratu aurretik. 

San Tomas azoka jendetsua
Atzo arratsaldean zehar ospatu zen egun berezia

Bi urteren ostean, arratsaldean ospatu da aurten San Tomas 
azoka. Herritarrek ez zuten arazorik izan atzo ordutegia 
aldatu eta Okendo plazara gerturatu, txistorra dastatu eta 
sagardo trago bat edateko. Ttakun KEk prestatutako egita-
rau zabalaz gozatu zuten ehunka lasarteoriatarrek. 

Erketz eta Kukukak gidatutako plazadantza saioan hainbat herritarrek mugitu zuten gorputza. 

Azokak iraun bitartean hainbat emanaldik girotu zuten arratsaldea. Horren 
adibide izan ziren bertsolarien zein Xumela abesbatzaren ikuskizunak. 

Telleri baserriko txerramak eta Ttakun KEren postuan tentuz prestatutako 
taloek arrakasta handia izan zuten.
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Hiru egun besterik ez 
dira geratzen Olentze-
rok Lasarte-Oriako 

etxeetan dotore apaindutako 
zuhaitzen azpia opariz edo 
ikatzez betzeko. Dagoeneko 
batek baino gehiagok nahi 
dituen opariak eskatzeko 
eskutitza bidali dio Olentze-
rori eta azken egun hauetan 
txintxo portatzen saiatzen ari 
da eskatutakoa lortzeko.

Eskutitza oraindik prestatu 
ez dutenek, ostegunean Olen-
tzero berari emateko aukera 
izango dute Okendo plazan 
Ttakun KEk antolatutako 
harrera jaialdi berezian. 
Olentzerorekin batera, Mari 
Domingi, Xixuko ahatea eta 
Porrotx ere izango dira.

Baina Okendo plazara iri-
tsi baino lehen, Loidi-Barren-
go pilotalekuan hasi eta 
herritik barrena kale jira egin-
go dute.

Hiru suziri
Antolatzaileek jakitera eman 
dutenez, aurten berrikuntza 
bat izango da, suziriak botako 
dituzte Olentzeroren etorrera 
jakinarazteko, “Lehenengoa 
Lasarte-Oriara hurbiltzean 
botako da, bigarrena Loidiko 
tunela igarotzen dutenean eta 
hirugarrena, desfileari hasiera 
ematean”.

Hirugarren suziriarekin 
batera, beraz, kalejira erral-
doiari hasiera emango zaio 
17:00ak aldera. 

Kuadrillategi, Gazte Kluba, 
Amaraun ludoteka eta ikaste-
txeetako gazteek parte hartu-
ko dute kalejira honetan, nahi 
duten herritar guztiekin bate-
ra.

Erritmoa eta musika
Kuadrillategiko lagunek gai-

nera, Loidi-Barrenen, Tajamar 
biribilgunean eta Okendo 
plazako sarreran erritmoa 
ezarriko diote rezibatukadari 
esker. 

Gainontzeko bidean, Tti-
rriki Ttarraka-ko trikitilariek 
jarriko diote doinua desfileari. 

Hitzordua 16:45ean izan-
go da puntual abiatu ahal iza-
teko herriko kaleetan barrena 
desfile koloretsu eta alaia.

Bi karroza
Iaz bezala, Olentzero, Mari 
Domingi, Xixuko eta Porro-
txek Okendo plazarainoko 
ibilbidea karrozan egingo 
dute. Berrikuntza modura, 
aurten bi karroza izango dira. 

Gainera,  lau lagunek 
Olentzeroren etorrerako bere-
ziki menditik jaitsitako galtza-
gorri  bihurrien laguntza 
izango dute haurrak agurtu 
eta goxokiak jaurtitzeko.
Hainbat animalia ere, hala 
nola arkumetxoak ikusi ahal-
ko dira.   

Tailerrak
Honetaz gain, Amaraun Klu-
beko haurrek kriseiluak eta 

2016 urterako amets kolore-
tsuak eramango dituzte desfi-
lean.

Bi elementu hauek egiteko 
gaur eta bihar,  goizeko 
11:00etatik 12:30era tailerrak 
izango dira Amaraun Ludote-
kan. 

Gaur kriseiluak egingo 
dira eta bihar, berriz, 2016 
urteko ametsak.

Antolatzaileek gogoratu 
dute, txikiek gaur linternak 
eraman behar dituztela eta 
biharko ametsak egiteko kar-
toi kutxa txiki batekin nahi-
koa dela. 

Gainera, gaur kriseilurik 
egiteko aukera ez dutenek ibil-
bidea linternekin argitu ahal 
izango dutela ere adierazi dute.

Pertsonaia ugari
Kuadri l lategiko lagunek, 
berriz, argi-zuziriak eramango 
dituzte desfilean.

Kalejiran hainbat pertso-
naia mitologiko ere izango 
da. Akuilu-makuiludun sorgi-
nak eta Tartalo, Basajaun, 
Basandere, Mari Teilatuko eta 
lamiak ere ikusteko aukera 
izango da.

Olentzero, Mari Domingi eta Xixuko iristear
Desfilea, musika, bertsoa eta ezustekoak Olentzeroren harrera jaialdian

Etxeko txikiak dagoeneko Olentzero iristeko irrikitan daude. 
Ostiralean irekiko dituzte opariak, baina ostegun arratsal-
dean Olentzero, Mari Domingi edo Xixukori eskutitzak ema-
teko aukera izango dute, Olentzeroren harrera ekitaldian. 
Porrotx bihurria ere tartean izango da bihurrikeriak egiten. 
Musika eta bertsoei ere lekua egingo zaie ekitaldian. Baina 
lehenik, haur, gazte eta helduek lagunduta Lasarte-Oriako 
kaleetatik barrena ibiliko dira lau lagunak. Eguraldi txarra 
egitekotan, jaialdia, Loidi Barrengo frontoira mugituko litza-
teke antolatzaileek jakitera eman dutenez.

16:45ean hasiko da Mari Domingi, Olentzero, Xixuko ahatea eta Porrotx pailazoaren desfile koloretsua.

Olentzero, Mari Domingi eta laguntxoek emanaldia eskainiko dute Okendo plazan ostegun arratsaldean.



Herriko txikiek Xixuko 
ikusteko aukera izan 

zuten lehengo astea, Olen-
tzeroren laguntzaileak ikas-
te txeetara  bis i tak egin 
baitzituen. 

Harrera beroa egin zio-
ten etxeko txikiek. Negar 
malko batzuk entzun ziren 
arren, txikitxoek adi jarraitu 
zituzten Xixukoren azalpe-
nak. Sasoetako LH1 eta 
LH2ko lagunek abesti eta 
dantzak ere prestatu zizkio-
ten eta Xixukok haiekin egin 
zuen dantza.

Landaberri eta Sasoetako 
ikastetxeetako HH3 eta LH2 
mailetako haurrek ahate 
bereziaren eskuetatik Olen-
tzerok prestatutako eskuti-
tzak jaso zituzten. Hauek 
trukean Olentzerori zuzen-
dutako marrazkiak eman 
zizkioten Xixukori.

Marrazki horiek guztiak 
Olentzeroren etorrera jaial-
dian izango dira ikusgai. 
Izan ere, ikazkinari eta bere 
lagunei ongi etorria egiteko 
dotore apainduko baita 
Okendo plaza.
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Jalguneko lagunak ere 
izango dira desfilea koloretsu 
eta alai honetan.

Kalejirak hiru ordun laur-
den iraungo ditu eta aipatu 
legez, Okendora iristean 
Rezibatukadaren emanaldi-
txoa izango da. Olentzero, 
Mari Domingi, Xixuko eta 
Porrotxek ordurako haur guz-
tiek haien eskutitzak prest eta 
eskura izatea espero dute. 

Emanaldia
Olentzeroren etorrera jaial-
dian, musika ez da faltako.
Gabon kantak, bertsoak, erro-

meria...izango dira harrera 
beroa egiteko. 

Alboka abesbatza izango 
da oholtzan Olentzero Oken-
dora iristerako. Hainbat eus-
kal gabon abesti eskainiko 
ditu Olentzero, Mari Domin-
gi, Xixuko eta Porrotx ohol-
tzara igo bitartean.

Hauek emanaldi txikia 
egingo dute eta ostean, bertso 
eskolako kideek Olentzerori 
bertsoak kantatuko dizkiote 
oholtza txikitik.  

Ondoren, Olentzero eta 
Xixukok eskutitzak jasoko 
dituzte 18:15etatik aurrera. 

Bitartean jaiak ez du etenik 
izango. Ttirriki Ttarrako lagu-
nen eskutik, gabon kanta 
gehiago entzun ahalko dira.

20:00ak aldera, Olentze-
rok agur esango die Okendo 
bildutako haurrei. Izan ere, 
gau nekeza izango baitu. 

Mendira bueltatuko da 
haur guztien eskutitz eta ilu-
sioekin. Azken orduko opari 
aldaketak egin, afaldu, guztia 
zakuetan antolatu eta bere 
astoaren laguntzaz etxe guz-
tietan opariak banatuko ditu.

Eguraldi txarra egitekotan, 
jaialdia Loidi-Barren pilotale-

kuan egingo litzatekeela jaki-
tera eman dute antolatzaileek.

Gabon kantak 
Hala ere, Gabon giroa goiz 
goizetik izango da gure 
herrian. Eskean ateratzen 
diren haur eta gazteez gain, 
hainbat elkarte eta talde ohi-
turari jarraikiz, gabon bezpe-
rako erronda egingo dute 
herriko kaleak gabon doinuez 
betez.

Goizean,  10:00eta t ik 
aurrera, Antonio Blas plazatik 
irten eta auzoan, zein auzo 
inguruko baserrietan gabon 
kantak abestuko dituzte Zaba-
letako lagunek. 

Ordubete beranduago, 
11:00etan, Okendo plazatik 
aterako dira Landaberri ikas-
tolako ikasle eta gurasoak 
Olentzeroarekin  kantuan. Jon 
Lasa eta hainbat trikiti eta 
pandero jole ere izango dituz-
te lagun.

Arratsaldean Alboka abes-
batza ere Atsobakar zaharren 

egoitzan hasi eta herriko 
kaleetatik barrena ibiliko da 
kantuan. Herriko zahar egoi-
tzako egoileentzat saiotxoa 
eskainiko du abesbatzak 
hauei ere egun berezi hauek 
alaitzeko helburuarekin.

Bestalde, Erketz Euskal 
Dantza Taldeko kideek base-
rriz baserri egingo dute erron-
da. 

Beraz Eguberrietako giroa 
herriko etxe, baserri eta txoko 
guztietara zabalduko da.

Entseguak
Erketz EDT eta Zabaleta auzo-
ko lagunek ahotsak prestatze-
ko entseguak egingo dituzte 
bihar.

Zabaletako auzotarrek 
19:30ean dute hitzordua 
Antonio Blas plazako loka-
lean. Erketz EDT-k, berriz, 
20:00etan, Zumaburuko ikas-
tolako lokalean.

Herritarrak gonbidatu nahi 
dituzte taldeekin batera Gabon 
bezperako erronda egitera.

Kalejirari hasiera ematean suziria 
botako da. Rezibatukadaren 
erritmora lehen pausoak emango 
dira. Olentzero, Mari Domingi, 
Porrotx eta Xixukok bi karroza 
izango dituzte.

Xixuko ikastetxeetan bisitan

Olentzerok eta Xixukok herriko gaztetxoenen eskutitzak jasoko dituzte Okendon,, 18:15ean hasita. 

Xixuko Landaberri-Garaikoetxea ikastolako zein Zumaburu-Sasoetako haur eta gaztetxoekin bildu zen.
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Gabonetarako egitarau 
oparoa antolatu du 
aurten ere udalak 

herriko hainbat elkarterekin 
batera. Eguberrietako Haur 
parkea, zinea, San Silvestre 
lasterketa... etxeko txikiek 
egun hauek ederki pasatzeko 
hamaika ekintza izango 
dituzte aukeran. Hala ere, 
helduentzako ekintzak ere 
izango dira.

Haur parkea
Igandean Eguberrietako Haur 
Parkeak bere ateak ireki 
zi tuen Michel ingo kirol 
gunean. Abenduaren 31ra 
arte zabalik izango da Lasar-
te-Oriako haur eta gazteek 
ederki goza dezaten.

P a r k e a r e n  o r d u t e g i a 
11:00etatik 14:00etara izango 
da eta arratsaldez, 17:00etatik 
20:00etara. Abenduaren 24an 
goizez bakarrik egongo da 
irekita eta Eguberri egunean 
itxita egongo da.

Kirol guneko pilotalekuko 
aforoa 250 pertsonetara eta 

karpa 100era mugatua dagoe-
nez, goiz eta arratsaldeak 
ordu eta erdiko bi txandatan 
banatuko direla jakitera eman 
dute antolatzaileek.

Adin guztietarako guneak
Eguberrietako parke berezi 
honek hiru gune ezberdin  
ditu aurten. 

Kirol guneko pilotalekua 
koloretako oihal eta moketez 
apaindu da, 1-12 urte tarte-
koen gunea hartzeko.

Bertan ludoteka, puzga-
rriak (olagarroa, kiroletakoak, 
zirkuitua, pista amerikarra, 
oihana….), adin ezberdineta-
rako 4 tailer eta WII bideo-jo-
koen gune bat dago. 

Kanpoko tenis  pis tan 
berriz, 300 m2ko karpa kli-
matizatua dago, 12 urtetik 
gorako neska-mutilei zuzen-
dutako ekintzekin. 

Giza-futbolina, zezen 
mekanikoa, Salto-salto puzga-
r r i a ,  b ideo- jokoe ta rako 
gunea, DJ-arentzako tokia, 2 
ping-pongeko mahai, 2 futbo-

lin, eta 2 Air-Hockey daude 
gaztetxoen gozamenerako. 
Karpatik kanpo, gainera roko-
dromoa, balantzaka dabiltzan 
bizikletak eta beste puzgarri 
bat ere badaude.

Oria auzoan ere
Iazko bideari jarraituta, kirol 
guneko mugak gainditu eta 
Eguberrietako parkeak bere 
lekua izango du herriko beste 
lekua batean ere, Oriako 
Bitarte tenis-pistan. 

Honetan 225m2ko karpa 
klimatizatua jarri da. Bertan 
familian egiteko jokoak izan-
go dira, hauek joko tradizio-

nal erraldoiak izango dira. 

Ikuskizunak
Hau guztiaz gain, hainbat 
ikuskizun izango dira Egube-
rrietako Haur Parkeko agerto-
kian. 

Gaur, 'Amona Josepa' hau-
rrentzako antzerkia izango 
da. Abenduaren 27an, igan-
dean, 'Ines eta bere kontuak' 
ipuin-kontalari saioaz gozatu 
ahalko dute etxeko txikiek eta 
30ean, berriz, 'Pirata Garra-
pata' haurrentzako antzerkiaz.
Emanaldi guztiak 19:00etan, 
izango dira

Urteari eta Eguberrietako 

Haur Parkeari amaiera emate-
ko, abenduaren 31n, jaialdi 
txikia izango da. Honetan, 
dantzaldiaz eta beste joko 
batzuez gozatu ahalko dute 
haur eta gaztetxoek.

ASIDEL-entzat sarrera
Lasarte-Oriako Udalak herri-
ko elkarteek Gabonetako 
parkeko sarrera eta taberna 
kudeatzeko deialdia egin 
zuten eta hirugarren urtez 
jarraian, Lasarte-Oriako Lan-
gabetuen plataforma izango 
da arduraduna.

Hitzarmenaren sinaketa 
ekitaldian Jesus Zaballos 

Aspertzeko astirik ez Eguberrietan
Haur eta helduentzat hamaika ekintza izango dira Lasarte-Orian

Egunerokotik ihes egin eta gertukoekin une alaiak bizitzeko 
diren egun hauetan hainbat ekintza izango dira Lasarte-O-
rian. Gabonetako haur parkea, ur-festa, zinea, San Silvestre 
lasterketa, Errege Magoak... familian, lagunekin edo bakar-
ka, kultura eta kirol egitarau interesgarria dago herrian. 
Haur, zein helduei zuzendutako ekimenak izango dira, baina 
bereziki gaztetxoek dute gozatzeko aukera zabala. Berrikun-
tza batzuk ere izango dira aurten, I. San Silvestre lasterketa, 
esate baterako.

Michelingo Kirol gunean adin ezberdinetarako bi gune ditu Haur Parkeak. Oriako Bitarte tenis-pistan beste gune bat dago.
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alkateak, ekimen hau herriko 
elkarteentzat positiboa dela 
azpimarratu zuen. 

Sarrerar i  dagokionez, 
herritar guztien eskura egon 
dadin nahi du Udalak, horre-
gatik helduek euro 1eko 
sarrera ordaindu beharko 
dute eta haurren kasuan doa-
koa izango da parkera sar-
tzea.

Irteerak
Bestalde, Ttakun Kultur Elkar-
tearen eskutik, Gazte klubeko 
lagunek ere badute zer egin.

Gaur eta bihar, goizeko 
11:00etatik aurrera, Esne Bel-
tzaren 'Euskaraz bizi nahi dut' 
abestiaren flashmob grabake-
ta izango dute.  

Bestet ik,  Barakaldoko 
BEC-eko Eguberrietako Haur 
Parke erraldoiera egingo dute 
txangoa abenduaren 28ean, 
astelehenean. 

9:30ean abiatuko dira 
Zumaburuko geltokitik Bara-
kaldora. Parkean dauden 
jolas eta atrakzioetaz gozatu 
ahalko dute gaztetxoek eta 
18:30rako bueltan izango 
dira.

Ur-festa
Gaur bertan kiroldegiko igeri-
lekura joaten diren etxeko 
txiki eta gaztetxoeek ere eder-
ki gozatzeko aukera izango 

dute goizeko 10:00etatik 
12:00etara.

2005-2011 urteen bitar-
tean jaiotako haurrek parte 
hartuko ahalko dute ur-festan.
Kiroldegiko arduradunek 
gogoratzen dute umeak baka-
rrik sartuko direla igerilekuan 
eta igeri egiten jakin behar 
dutela parte hartzaile guztiek. 

Bazkideek doan parte 
hartu ahal izango dute eta ez 
bazkideek 3,7 euro ordaindu 
beharko dituzte.

Jaiotza lehiaketa
Hau guztiaz gain, Danok 
Kide elkarteak antolatzen 
duen Jaiotzen Lehiaketako 
sari banaketa izango da aben-
duaren 27an, igandean, 
12:00etan elkartearen egoi-
tzan. 

Abenduaren 18 eta 19a 
izan ziren jaiotzak aurkezteko 
egunak. 

Antolatzaileek gogoratu 
dutenez, lehiaketara aurkeztu 
diren lan guztiak San Pedro 
elizan ikusgai izango dira eta 
irabazleak, berriz, Muebles 
Azpeitian.

Antzerkia eta zinema
Manuel  Lekuona kul tur 
etxean ere kultura eskaintza 
izango da. 

Bihar, abenduaren 23a, 
'Soulshine Voices' taldearen 

emanaldia izango da. Laukote 
frantses honek gospel kantuak 
eskainiko ditu, baita blues, 
jazz, funk edo soul kutsua 
duten doinuak ere. Sarrerak 
5, 50 euro balio ditu.

Bestalde, haur, zein hel-
duentzako zineak ere ez du 
kalerik egingo.

Etxeko txikienek abendua-
ren 27an, igandea, 'Pixels' 
animazioko filma izango dute 
ikusgai.

Urtarrilaren 3an, berriz, 
'Hotel Transilvania 2' 3Dn 
gozatu ahalko dute.

Sarrerak abenduaren 27an 
3,80 euro eta urtarrilaren 3an 
4,80 euro balio dituzte.

Helduen zinema atalean, 
ospe handia izan zuen 'Ocho 
apellidos vascos'-en bigarren 
zatia, 'Ocho apellidos catala-
nes' eskainiko da.

Hiru egun, abenduaren 

27a, 28a eta 29a, izango 
dituzte lasarteoriatarrek hone-
taz gozatzeko eta gainera, 
egun bakoitzean bi sesio 
izango dira, bata 19:30ean 
eta bestea 22:00etan.

Film honetaz gain, urtarri-
laren 3an, 'Sicario' filma ere 
izango da Manuel Lekuonako 
karteldegian.

Saio guztiek, 5,50 euro 
balio dituzte. 

Urtea lasterka amaitu
Urtea kirola eginez amaituko 
du herritar ugarik. abendua-
ren 31ean, hainbat herrietan 
San Silvestre lasterketa antola-
tzen da eta aurten lehenengo 
Lasarte-Orian ere izango da 
aukera.

Texas Lasartearrak eta 
herritako lasterkari talde batek 
antolatu du lasterketa. Lasar-
te-Oriako hainbat komertzio-

r e k i n  e t a  U d a l a r e k i n 
elkarlana izan dute horretara-
ko.

Baina lasterka egiteaz 
gain, Ipar Martxa edo Nordic 
Walking kirolean aritzen dire-
nek ere tartea izango dute 
San Silvestre honetan.

Arratsaldeko 16:00etan 
hasiko da lasterketa. Baina 
ordu erdi lehenago aurkezpen 
ekitaldia egingo da, Okendo 
plazan. 

Bertatik aterako dira parte 
hartzaile guztiak eta bertan 
helmugaratuko dira, 6,2 kilo-
met roko ib i lb idea  eg in 
ostean.

Helmugaratutakoan inda-
rrak berritu ahalko dituzte 
herritarrek. Hainbat edari eta 
jaki edukiko dituzte aukeran: 
ura, garagardoa, fruta, pas-
tak... Ondoren hasiko da sari
-banaketa ekitaldia.

Aurten lehengoz, San Silvestre lasterketa antolatu da Lasarte-Orian. Irudian, lasterketako antolatzaile eta udal ordezkariak.

 Kirola eginez 2015 urteari amaiera 
emango diote herritar ugarik, 
abenduaren 31ko arratsaldean, 
Lasarte-Oriako I. San Silvestre 
lasterketari esker
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Herritarrek abenduaren 
27a arte izango dute kirolpro-
bak.com atarian izena emate-
ko. 

Interneten nabigatzen ari-
tzeko ohitura edo baliabiderik 
ez duten pertsonengan ere 
pentsatu dute antolatzaileek 
eta bi egunez Manuel Lekuo-
na kultur etxean ere inskriba-
tu ahalko dira, baina oraindik 
zehazteke daude datak eta 
orduak.

Erregeen harrera
Urtarrilaren 5ean, berriz, Erre-
ge Magoak etorriko dira 

Lasarte-Oriara. Eta erregeen 
etorrera antolatzen duen 
MEGABA elkarteak aurten 
hainbat berrikuntza izango 
direla aurreratu zuen Udala-
rekin hitzarmena sinatzean.

Kabalgata berritua ikusiko 
da Errege egun bezperan. 
Izan ere, karroza eta jantzie-
tan hobekuntzak egingo baiti-
tuzte MEGABAko lagunek.

Bestalde, Endika Amilibia 
zenaren omenezko izarra ere 
itxuraldatu egingo dutela 
aurreratu zuten. 

Hori dena gutxi balitz, 
aurtengo jaiotzan benetako 

idi bat ikusi ahalko dute lasar-
teoriatarrek. 

Errege eta pajeekin batera 
APG lerroko patinaje taldea 
eta Ostargi  konpartsako 
buruhandi eta erraldoiak ate-
rako dira kabalgata girotuz. 

Ekitaldia amaitu ostean, 
indarrak berrituko dituzte par-
te-hartzaileek, Jalgune elkar-
teko gurasoek prestatuko 
dituzten ogitartekoak dasta-
tuz.

Brigitarretan eskutitzak 
jaso
MEGABAko lagunek aurrera-

tu dutenez, goizean, Atsoba-
kar Zahar egoitzako lagunek 
Errege Magoen bisita izango 
dute. 

Erregei eskutitza emateko, 
berriz, 16:00ak arte itxaron 
beharko dute haurrek. Harre-
ra Ama Brigitarren komentuko 
kaperan izango da.

Gurasoei gomendio bat 
egin diete antolakuntzatik, 
“ez dezatela azken momentu-
rako utzi”. Izan ere, komentu-
ko a teak i tx iko di tuzte 
“Erregeak prestatu eta Oria 
auzorantz joateko”.

Kabagalta
Era honetara, 18:00etan, 
Oriatik hasiko da kabalgata. 

Ohi bezala erregeek goxo-
kiak botako dituzte. Era 
berean, baserritarrak, erre-
geen laguntzaileak, zuzi era-
ma i l eak  e t a  J a l guneko 
lagunek parte hartuko dute 
desfilean.

Urtero bezala, geldialdia 
egingo dute  Br ig i ta r ren 

komentu aurreko jaiotzan eta 
ostean, bidearekin jarraituko 
dute, Hipodromo etorbidea, 
Iñigo de Loyola eta Geltoki 
kaletik Okendo plazara iritsi-
ko dira su artifizil eta musika 
artean.

Ohi bezala Mercero pla-
zan suziriak izango dira Erre-
g e  M a g o a k  p l a z a r a 
iristerakoan. Balkoitik eskuti-
tzak irakurri eta goxokiak 
botako dira harrerari amaiera 
emateko. 

Zuzi eramaileak 
MEGABA elkarteak azpima-
rratu du zuzi eramaile bezala 
atera nahi dutenek gaur  
izena emateko aukera izango 
dutela.

Hitzordua Gaztelekuan 
izango da 18:30ean.

Bertan eskainiko zaie 
informazio guztia eta haur eta 
gaztetxoen gurasoak ere hur-
biltzea nahi dute, kabalgata-
r e n  n o n d i k - n o r a k o a k 
ezagutzeko. 

Urtero legez, Ekialde Urruneko Magoek Ama Brigitarren komentuko jaiotzean opariak utzi eta komentuko mojei bisita egingo diete. 

Errege Magoen desfileak itxura 
aldaketa bat izango du, karrozak eta 
jantzi berrituak izango baitira. 
Jaiotzan benetazko idia ikusteko 
aukera ere izango da
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Iñigo Gonzalez

Añorgako futbol taldean 
aritzen da urtean zehar 
Izaskun San Aniceto 

herritarra. Iazko denboraldiko 
entrenamendu batean, Etio-
piari buruz hizketan entzun 
zituen bi taldekide, Kattalin 
eta Olatz. Aurtengo udaran 
Wukro hirira joateko zuten 
asmoaz ari ziren. Izaskunek 
“txiki-txikitatik” eduki du Afri-
kara joan, bertako egoera ger-
tutik ezagutu eta ahal denean 
laguntzeko grina eta, horrega-
tik, ez zuen bitan pentsatu eta 
abentura horretan murgiltzea 
erabaki zuen.

Hiru aste igaro zituen ber-
tan Izaskunek, 21 egun dene-
ra, uztailaren 7tik 28ra arte. 
Angel Olaran misiolari herna-
niarrak duela 20 urtetik abia-
tutako egitasmoak ezagutu 
eta horietan parte hartu zuen 
herritarrak.

Lehen eskuko informazioa 
jaso zuen Izaskunek Wukrora 
abiatu aurretik. Kattalin talde-
kidearen osaba da Olaran, eta 
hark lagundu zien bidaiaren 
tramiteak egiten, hark azaldu 
zien misiolari baten bizitza 
nolakoa zen bertan... “Aurre-
tik ideia bat egiteko primeran 
etorri zitzaigun Angelekin 
harremanetan jartzea”, gogo-
ratzen du Izaskunek.

Dena den, ez zituen ordu 
gehiegi igaro Interneten araka-
tzen eta Wukrori buruzko 
datuak biltzen: “Nolabait esa-

tearren, nahiago nuen bertara 
itsu joan, aurretik egindako 
ideia eta irudipenik gabe. Beti 
irudikatzen duzu bertan aurki-
tu dezakezuna, baina ariketa 
hori Mendebaldeko hedabi-
deek proiektatzen duten irudi-
tik abiatuta egiten dugu sarri. 
Espero nuenak eta han topatu 
nuenak ez dute zerikusirik 
izan, inondik ere; harrigarria 
izan da esperientzia”. 

Lehen gaueko bisita
Iritsi eta berehala, lehenengo 
gauean bizitu zuen Izaskunek 
egonaldia horren harrigarri 
bilakatu zuten egoeretako bat.

Olaranek herriko familia 
bat bisitatzen du gauero. Hori 
gertutik ezagutu zezaten, aile-
gatu berriak etxe horietako 
batera eraman zituen, Izaskun 
barne. “Hamar metro koadro-
ko etxetxo batean ama eta lau 
seme-alaba bizi ziren. Erabat 
txundituta geratu nintzen egin 
ziguten harrerarekin”, oroi-
tzen du. ”Banan bana aurkez-
tu zituzten euren buruak; 
umeek bina muxu eta eskua 
eman ziguten eta, gero, gure-
kin hitz egiten zuten. Berdin 
bukatzen zuten denek: 'Nire 
etxea maite dut, ongi etorri 
bertara, maite zaitut'. Ikasita 
dute nola jokatu bisitan etor-
tzen direnen aurrean”. 

Bisita horretan abestu ere 
egin zuten, hango kantuak eta 
baita euskaldunak ere, Ange-
lek urteotan erakutsitakoak, 
'Xuabe-xuabe' eta Pintto-Pin-

tto', esaterako. ”Angelek fami-
liekin duen harreman berezi 
eta gertukoak eta etxe horre-
tan egin ziguten harrera sutsu 
horrek benetan harritu nin-
duen”, dio Izaskunek.

Eguneroko jarduna
Bisitak gauetan egiten zituz-
ten. Eguzkia ezkutatu aurretik 
berriz, beste hamaika gauza. 

Angel eta taldearekin bate-
ra misio lanetan aritzen zire-
nak St Mary's College izeneko 
zentroan bizi ziren. ”Goizean 
goiz” jaiki eta zazpi t'erdietan 
gosaltzen zuten, denek elka-
rrekin. Horren ostean, bara-
tzeetara joaten ziren lanera; 
bi orduz aritzen ziren bertan 
gutxi gorabehera, belar txa-
rrak kentzen eta soroak urez-
tatzen batez ere. 

Horren ostean, 11:00ak 
aldera, eskola-saioak egiten 
zituzten Wukroko haurrekin. 
Oinarrizko ingelesa irakasten 
zieten, jokoen bitartez nagusi-
ki: ”Metodo hori zen eragin-

korrena, bertako haurrek ez 
dituzte barneratuta hemengo 
ikasketa metodoak. Egiari zor, 
gure ingeles maila ez zen oso 
altua, baina haiei irakasteko 
adinakoa bai”.

Goizean zehar lan eta lan 
aritu ostean, indarrak hartzen 
zituzten, bazkari-legea egi-
nez. 12:30ean elkartzen ziren 
mahaiaren bueltan: ”Otor-
duak egin aurretik otoi egiten 
genuen, ez erlijio edo jainko 
zehatz bati; eskerrak ematen 
genituen Wukron geneukan 
guztiagatik”. Afarian ere erre-
pikatzen zuten errezua, arra-
tsaldeko zazpiak aldera.

Hori baino lehen, bosteta-
tik zazpietara bitartean, hau-
rrak eskolara bueltatzen ziren 
berriro. Patioan jolasean ari-
tzen ziren denak. Futbolean 
jokatzen zuten, besteak beste: 
”Atzerritik gentozenek berta-
ko biztanleen aurka jokatzen 
genuen normalean. Sekulako 
lehia genuen elkarren artean, 
indartsu sartzen zuten hanka! 
Hori bai, ez ginen inoiz ere 
haserretzen. Jenio handikoak 
dira haurrak; elkarrekin hase-
rretzen direnean sutu egiten 
dira 15-20 segundoz, baina 
segituan pasatzen zaie eta 
lagunak dira berriro”. 

Añorga taldean aritzen da futbolean 
Izaskun; entrenamendu batean jakin 
zuen bi taldekidek Wukrora joateko 
asmoa zutela, eta bitan pentsatu gabe 
animatu zen abentura horretara

Izaskunek aipatzen duenez, biztanle asko hamar metro koadro inguruko etxoletan bizi dira Wukron. Familiak sei
-zortzi pertsonakoak izan ohi dira; “ia-ia batak bestearen gainean jarri behar izaten zuen”.        Izaskun san anIceto

Hiru aste ahaztezin Wukron
Misio lanetan aritu zen uztailean Izaskun San Aniceto herritarra, Etiopia iparraldean

Izaskun San Aniceto Bidaiaria

“Txiki-txikitatik” eduki du Izaskun San Aniceto herritarrak 
Afrikara joan, bertako egoera ezagutu eta ahal denean 
laguntzeko grina. Etiopiako Wukro hirira joateko aukeraren 
berri izan zuenean, ez zuen bi aldiz pentsatu. Hiru aste igaro 
zituen bertan, aurtengo udan; uztailaren 7tik 28ra egon zen 
han, Angel Olaran hernaniarrak duela 20 urte hasitako misio 
lanaren nondik-norakoak ezagutzen eta parte hartzen. Espe-
rientzia “%100ean gomendagarria” dela dio; Txintxarri 
aldizkariko irakurleekin partekatu du orriotan.
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Wukrotarren izaera eta 
kanpotarrekiko jarrera
”Pozik daudenean azaleratu 
egiten dute, haserre daude-
nean ere bai; egia daramate 
beti aurretik eta oso argi hitz 
egiten dute, barruan ez dute 
ezer gorde eta ezkutatzen”. 
Modu horretan deskribatzen 
du Izaskunek Wukroko biz-
tanleen izaera. ”Mendebal-
dean bizi garenok asko dugu 
ikasteko haiengandik; inteli-
gentzia emozionala askoz ere 
garatuagoa dute haiek, euren 
arteko erlazioak askoz ere ire-
kiago eta garbiagoak direla 
iruditzen zait”. 

Endekapenezko gaixotasun 
kronikoak zituzten bi wukro-
tarren adibidea ekartzen du 
gogora herritarrak: ”Etxetik 
ezin zuten mugitu baina egu-
neko hogeitalau ordutako 
bakar batean ere ez zeuden 
bakarrik. Bete-beteta zegoen 
beti euren etxea, pertsonak 
sartu eta irten egiten ziren 
etengabe handik. Elkarrekin 
egon nahi zutelako biltzen 
dira han; gure gizartean inte-

res pertsonalak presenteago 
daudela esango nuke. Menta-
litatea desberdina da oso”. 

Wukrotarrek hitz espezifi-
ko bat erabiltzen dute kanpo-
tarrei buruz aritzean: 'Farenji' 
(tigriña hizkuntzan, 'atzerrita-
rra'). ”Iritsi ginen egunean, 
kalera irtetean, arretaz begira-
tzen gintuzten bertako biztan-
leek: berria zara han, kolore 
desberdineko azala dauka-
zu... Inpresio pixka bat eman 
zigun, egia esan. Berehala 
gerturatzen dira umeak zure-
gana, 'farenji, farenji!' oihuka-
tuz. Izena galdetzen dizute, 
besarkatzen zaituzte, gainera 
igotzen dira... Helduak apur 
bat mesfidatiagoak dira hasie-
ran, baina euren etxeetara 
joaten zarenean abegiz har-
tzen zaituzte”, azpimarratzen 
du Izaskunek. 

”Pertsona zuriak Angelekin 
lotzen dituzte segituan; erres-
petu eta estimu handiz joka-
tzen zuten gurekin, jainko bat 
bezalakoa da Angel beraien-
tzat, urteotan egin duen guz-
tiagatik”, aipatzen du. 

'Abba Malaku'
Angel Olaran hernaniarrak 76 
urte ditu eta jada 40 darama-
tza Afrikan, misio lanetan. 20 
igaro zituen Tantzanian; beste 
hainbeste daramatza Wukron.

”Kalkulaezina da Angelek 
eta enparauek bertan eginda-
ko lana. Errespetu ikaragarria 
dut harekiko, sekulakoa izan 
da niretzat horrelako pertsona 
bat ezagutzea”, onartzen du 
Izaskunek. ”40 urte daramatza 
ematen, behin eta berriro, tru-
kean ezer ez jasotzeko asmo-
rik gabe. Miresgarria da”. 

'Abba Malaku' izenez eza-
gutzen dute Olaran Wukron. 
'Malaku' hitzak 'nire ainge-
rua' esan nahi du. Izenari 
ohore egiten dio misiolariak, 
Izaskunek dioenez: ”Nekaezi-
na dela dirudi, denetik egiten 
du: goizetan meza ematen 
du, nekazaritzan aritzen da, 
haurrekin jolasten du, fami-
liak bisitatzen ditu gauetan, 
martxan dituen proiektuetan 
lan egiten du buru-belarri...”. 

Haurrekiko duen harrema-
na nabarmentzen du: ”Gertu-

koa da oso haurrekin, baina 
horiek errespetu handia diote 
aldi berean. Erreferente bat da 
haientzat, hango haur gehie-
nek ez baitaukate aitarik; rol 
hori betetzen du Angelek”, 
dio Izaskunek.

”Angel etorri zenetik asko 
aldatu da Wukro. Hainbat egi-
tasmo jarri ditu martxan: bara-
tzea, eskola, ura kudeatzekoa, 
errepideen eraikuntza. Lanbi-
dea eman die herritar askori, 
haurren irakasle ere bada... 
Ikaragarria da”, nabarmentzen 
du.

Wukroko egoera nabar-
men hobetu den arren, horrek 
ez du esan nahi bertako arazo 
denak amaitu direnik, herrita-
rrak aipatzen duenez: ”Ange-
lek behin eta berriro esaten 
zigun moduan, burutu diren 
bezainbeste gauza geratzen 
dira oraindik egiteke”. 

Arazo nagusiak
HIESa, tuberkulosia, lehorteak 
eta gosea izendatu ditu herri-
tarrak Wukro astintzen dituz-
ten arazoez galdetzean.

”Hirian egindako misio 
lanak direla-eta, gosez ez da 
jenderik hiltzen Wukron. Jate-
ko adina badute, ez soberan, 
baina bizitzeko adina bai. 
HIESaren heriotza-tasa ere 
asko jaitsi da, preserbatiboak 
doan ematen dira biztanleen 
artean; horrek lagundu du. 
Hori bai, laguntza oso beha-
rrezkoa da han oraidik; hobe-
tzeko gauza asko daude”, 
ohartarazten du herritarrak.

Adibidez, lehorteek eragi-
ten dituzten arazoak. Uztai-
lean egon zen Izaskun bertan 
eta, haren harridurarako, euri 
dezente egin zuen tarte horre-
tan. ”Uztaila eta abuztua hila-
bete euritsuak dira Wukron; 
orduan jausitako ur-kopurua-
rekin egin behar diote aurre 
urte osoari ia”.

Urteak daramatza Angel 
Olaranek bertan. Hark egin-

dako aurreikuspenen arabera, 
tarte horretan egindako euria 
”ez zen nahikoa”, Izaskunek 
berak dioenez: "Gure ustetan 
ur dezente jausten zen zerutik 
baina Angel ez zegoen pozik, 
zioen apenas sortzen zela 
putzurik lurrean, eta arazoak 
edukiko zituztela hurrengo 
hilabeteetan”. 

Abba Malakuren aurrei-
kuspena bete egin zen; Etiopia 
iparraldeko Tigray izeneko 
eskualdetik hilabeteotan etorri 
diren albisteen arabera, arazo 
asko eragin ditu lehorteak hiri 
horretan. Biztanleen %90a 
nekazaritzatik bizi dela kontu-
tan hartuta, zer esanik ez. Argi 
asko definitzen du herritarrak 
lehorte-egoerak dakarrena: 
”Ur eskasiak gosea esan nahi 
du Wukron”. 

Izaskunek azaldutakoaren 
arabera, gosearen arazoa han-
ditzen zihoan hiritik aldendu 
eta inguruko herrietara joan 
ahala: ”Tarteka Wukrotik kan-
poko txangoak antolatzen 
genituen, alboko herrietara; 
gose-zantzuak agerikoagoak 
ziren, sabela puztuta zeukaten 
ume askok esaterako. Hori 
bai, apenas jatekorik ez bazu-
ten ere, zeukatena albokoekin 
partekatzen zuten”. 

Bidaiatxo horietako batean 
gertatutakoarekin ilustratu du 
ideia hori: ”Txangoei ekin 
aurretik, fruta eta beste zen-
bait jaki erosten genituen, 
bidean jateko. Bidaiatzen ari 
ginen bitartean ordea, topa-
tzen genituen haurrekin par-
tekatzen genituen. Gogoan 
dut platano bat eman geniola 
haur talde bati; hartu zuenak, 
gose asko eduki arren, gai-
nontzekoekin banatu zuen; 
denek jan zuten zatitxo bat”.

Mendebaldeko herrialdee-
tako mentalitatea ez da berdi-
na herritarraren iritziz. ”Gure 
zilborrari begiratzen diogu 
gehienetan, daukaguna parte-
katu eta ondoan daukaguna 

Wukroko hamar biztanletik bederatzi 
nekazaritzatik bizi da; lehorte-garaia 
dute han orain, uztaila eta abuztuan 
zehar nahikoa euri egin ez duelako

Lehenengo egunetik harreman bikaina egin zuen Izaskunek Wukroko herritarrekin.                 Izaskun san anIceto



apur bat zoriontsuago egin 
ordez. Gauza asko ez dauz-
kate Wukrokoek, baina irriba-
rrea ez dute sekula galtzen”. 

Aurrez aipatutako bidaia-
txo horietan, 6-7 urteko 
umeak ikusten zituzten asko-
tan abeltzain lanak egiten. 
”Bakoitzak hiru abere gober-
natzen zituen gutxienez: 
idiak, ardiak, etab. Hemen 
pentsaezina litzateke horrela-
korik egitea”.

Kultura berri bat
Orain arte aipatutakoez gain, 
beste hainbat gauza 'pentsae-
zin' topatu zituen Izaskunek 
Wukron, bertara iritsi aurretik 
imajinatuko ez zituenak.

Esaterako, justizia egiteko 
duten modua. Hirian gertatu-
tako istripu bat erabiltzen du 
adibide gisara. ”Kamioi batek 
eta auto batek istripua izan 
zuten, eta kotxeko gidaria hil 
egin zen. Horrelako kasuetan 
modu honetara jokatzen dute: 
Kamioilaria espetxera eraman 
zuten, hura izan zelako istri-

puaren erruduna. Ondoren bi 
gidarien familiak elkartu egi-
ten dira eta haien artean era-
bakitzen dute justizia nola 
egin. Hildakoak familia bal-
din badu eta errudunak ez, 
azken hau egiten da zenduta-
koaren emazte eta seme-ala-
ben kargu espetxetik irtetean”. 

Herritarrak esaten duenez, 
”bi astetan” gauzatzen dute 
prozesu hori guztia: ”Ondo-
ren, ez dago bi aldeen arteko 
ezinikusi edo gorrotorik. Aste-
bete irauten du doluak, bar-
nean daramaten min guztia 
orduan kanporatzen dute, eta 
bizitzak aurrera jarraitzen du 
horren ostean”. 

Politikari dagokionean, ez 
dago hemengoen tankerako 
alderdi politikorik, herritarren 
ordezkaritza bat baizik. 110 
pertsona inguruk osatzen dute 
talde hori. ”Herritarrek auke-
ratzen dituzte ordezkariak; 
irizpide gisara errespetua era-
biltzen dute, haiek gehien 
errespetatzen dituzten pertso-
nak proposatzen dituzte”.

Ortodoxoa, musulmana eta 
katolikoa. Erlijio horiek dira 
Wukron jarraitzaile gehien 
dituztenak, lehenak bereziki. 
“Funtsezkoa da haientzat erli-
jioa, baina liskarrik ez dute 
beraien artean, errespetu han-
dia dute alor horrekiko ere”. 

Egutegia eta orduak neur-
tzeko sistema ere desberdinak 
dira, Izaskunek esplikatzen 
duenez: “Hamahiru hilabete 
dituzte haiek denera. Orduen 
sistemara egokitzea kosta egin 
zitzaigun. Eguzkia ateratzen 
den momentutik hasten da 
martxan erlojua; '0 ordua' da 
hori haientzat, gurean goize-
ko seiak direnean gutxi gora-
behera“.

Herritarrak espero ez zuen 
beste gauza bat honakoa izan 
zen: Wukroren erliebe mendi-
tsua. “Egia esan behar badut, 
lautada lehorrak espero nituen 
nik eta mendiak topatu nituen 
han. Itsas-mailaren gainetik ia 
2.000 metrora kokatuta dago 
Wukro; lanak izan genituen 
altitude horretara egokitzen, 
ariketa fisiko apur bat egitea-
rekin asko nekatzen ginen: 
baratzearen alde batetik bes-
tera joaten, umeekin futbo-
lean jokatzen...”. 

Tigray estatuaren ekialdean 
dago kokatua Wukro. Denera 
80 hizkuntza desberdin hitz 
egiten dira estatuan. Hirian, 

zehazki, tigriña izenekoa min-
tzatzen dute bertakoek. “Oso 
zaila egiten zitzaigun hizkun-
tza hori ikastea. Haurrek iraka-
tsi ziguten zerotik hamarrera 
artean zenbatzen eta oinarriz-
ko hitz batzuk ere bai, 'agur' 
eta 'zer moduz zaude' bezala-
koak. Komeriak genituen hitz 
horiek esateko; barre egiten 
ziguten haurrek, asko esker-
tzen zuten egindako ahalegi-
na“. Euskal Herritik joandako 
bidaiariak ere saiatu ziren 
wukrotarrei euskaraz irakas-
ten, baina haientzat ere ez 
zen erraza izaten, Izaskunek 
zehazten duenez. 

Zaila izanagatik, pertsona-
ren batek Wukron tigriña ika-
siko balu, apunte eta abarren 
aurrean ez litzateke lokartu-
ko, kafea Etiopiako gastrono-
miako oinarrietako bat baita. 
Hutsa hartzen dute edari hori, 
esnerik gabe. Bisitariak dato-
zenean edo etxekoak elkar-
tzean, erritual berezi bat egin 
eta hiruna kafe edaten ditu 
bakoitzak. Plater tipikoena 
'wot' izenekoa da. Haragi edo 
barazki erregosia zerbitzatzen 
dute 'injera' izeneko ogiaren 
gainean; eskuekin jaten dute 
nahasketa, pixkanaka. “Das-
tatu genuen ogi hori; nutriti-
boki oso ona izan arren, 
baina ez zitzaidan gehiegi 
gustatu egia esan, saltsa min 
batekin hornitzen zuten. 
Negar malkoak irten zitzaizki-
dan koilarakada soil bate-
kin!“, oroitzen du Izaskunek, 
irribarretsu.

St Mary's College zentroko 
dieta arrozak, pastak eta entsa-
ladak osatzen zuten, Izasku-
nek azaldu lez. “Jateko dena 
oso goxoa zegoen, sukaldariak 
artista hutsak ziren. Haragirik 
ez genuen jaten apenas, abe-
reak lanerako dituzte han, ez 
jateko. Eguneroko jardunera-
ko zaharregiak zirenean hil 
eta jaten dituzte animaliak“.

Mendebaldeko gizarteekin 
alor askotan ez du zerikusirik 
Wukroko kulturak, baina zen-
bait ohitura ari dira hartzen, 
eta ez bereziki onenak, Izas-
kunen hitzetan. “Biztanleen 
%70ak dauka han sakeleko 
telefono bat. Atsekabetu egin 
ninduen horrek apur bat, iru-
ditzen baitzait gure gizarteak 
daukan ezaugarririk txarrene-

tako bat dela; mugikorrari so 
pasatzen dugu denbora asko. 
Wi-Fi konexioa ere doakoa da 
tabernetan, eskumuturreko 
erloju handiak dituzte zenbai-
tek, arropa eleganteak ere 
bai... Beste zenbait behar 
oinarrizkoagoak dira“. 

Esperientzia gomendagarria
Izaskunen esanetan, esperien-
tzia “%100ean gomendaga-
rria” da: “Kultura desberdin 
bat ezagutu dut, begiak ireki 
ere bai, gertutik ezagutu dut 
nolakoa den egoera Afrikako 
zona jakin batean. Batez ere, 
ikusi dut guk baino laguntza 
dezente gehiago behar duen 
jendea dagoela munduan”.

Ingurukoekin partekatzen 
ari da uztailean zehar bizita-
ko esperientzia eta bat baino 
gehiagori asko interesatu 
zaiola dio herritarrak. Adibi-
dez, amari.

“Dena den, ez da beha-
rrezkoa Wukrora bertara joa-
tea laguntza emateko, azken 
finean edonork ezin baitie-
zaieke bidaiaren gastuei aurre 
egin gaur egun. Laguntzea da 
kontua, bakoitzak ahal duen 
neurrian. Krisi ekonomikoa-
ren eraginez erakundeen diru 
laguntzak murriztu egin dira, 
beste diru-iturri batzuk ditu 
orain Angelen egitasmoak. 
Esperientzia gertutik bizitu 
duen jendea, Euskal Herrian 
antolatzen diren ekimen des-
berdinak... Pertsona batek 
beharbada 10 euroko lagun-
tza baino gehiago ezin deza-
ke eman, baina Angelek eta 
enparauek berdin-berdin esti-
matuko dute, laguntzea baita 
kontua“, azpimarratzen du 
Izaskunek. 

Azken egunean, Lasar-
te-Oriara itzuli aurretik, hara 
eramandako arropa asko eta 
zapatila pare ia denak utzi 
zituen Izaskunek Wukron. 
“Pentsatzen hasi eta konturatu 
nintzen nik sei hilabetetan 
hondatu nitzakeen oinetakoe-
kin bost urterako badutela 
haiek“, gogoratzen du. 

“Arestian esan bezala, 
laguntzea da kontua, garran-
tzitsua ez da kantitatea; inor 
ez da irribarre bat ez opari-
tzeko bezain txiroa“ esanez 
amaitu du elkarrizketa Izasku-
nek, irribarretsu. 

Ortodoxoa, musulmana eta katolikoa.
Erlijio horiek dira jarraitzaile gehien 
dituztenak Wukron; ez dute inolako 
liskarrik haien artean

Wukroko haur bat, poltsa antzeko bat eskuan duela.                                                         Izaskun san anIceto
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Iñigo Gonzalez

Niretzako entrenatzen 
dut, benetan gustuko 
dudalako kirol hau. Ez 

dut egiten arrazoi estetikoen-
gatik, kaletik joan eta giharrak 
erakusteko, jendeak ni begira-
tzeko. Konpetidore bat naiz, 
oholtza gainean ematen dut 
nire onena, bertan erakusten 
dut erakutsi beharrekoa”. Kul-
turismoa du bizimodu Eva 
Crespo herritarrak. 

Aurten ekin dio konpeti-
tzeari berriro ere, eta ez zaio 
batere gaizki joan: Espainiako 
txapelketa irabazi du, hamar 
urtez lehiatu gabe egon ondo-
tik. 2015ean egindako kirol 
merituengatik bi sari jaso 
zituen pasa den asteburuan: 
IFBB Euskadi federazioarena 
batetik eta Lasarte-Oriako 
Udalarena bestetik. 

Espainiako txapelduna izan 
zara berriro, hamar urtez 
bertan konpetitu gabe egon 
ostean. Zer esanahi dauka 
lortu duzunak zuretzat?
Ez nuen inondik espero berri-
ro Espainiako txapelduna iza-
tea, egia esan. Egindako lan 
gogorraren saria izan da. Ilu-
sio ikaragarria egin dit. 

Urte asko pasa ditut ohol-
tzetatik at. Nire buruari eraku-
tsi diot, horrenbeste denbora 
igaro eta gero, helburu jakin 
bat bete nahi duenak lortu 
dezakeela, baldin eta benetan 
hori nahi badu. 

Zerk piztu dizu berriro ere 
lehiatzearen harra?
Lehen aipatu bezala, denbora 
asko igaro dut konpetitu 
gabe. Tarte horretan ama ere 
izan naiz. Jakina, hasierako 
urte horiek alabari eskaini 
dizkiot; uste nuen konpeti-
tzearen aroa erabat itxi nuela. 

Garai horretan Castello-
nen bizi ginen. Hona itzul-
tzean, gimnasio batean hasi  
nintzen lanean, eta orduan 
piztu zitzaidan berriro entre-
natu eta konpetitzeko grina. 
Apurka-apurka ekin nien lan 
saioei berriro, dinamika horri 
ekin eta hemen nago orain.

Espainiako txapelketa joka-
tu baino 11 egun lehenago 
egin zenuen 'debuta'.
Maiatzean erabaki nuen kon-
petitzera bueltatuko nintzela. 
Urrian Castroko Openean 
hartu nuen parte. Alberto 
senarra da nire prestatzailea, 
eta bioi gustatzen zitzaigun 
moduan joan ginen bertara: 
‘lehor eta gogor’. Bigarren 
geratu nintzen bertan.

Proba amaitzean, epaileek 
beraiek esan ziguten nire 
giharrak apur bat suabeago 
aurkeztu behar nituela, ez 
horren definituta. Entrena-
mendu plan berezi bat presta-
tu zidan senarrak helburu hori 
lortzeko, eta horrela joan nin-
tzen konpetitzera.

Hamar urteren buruan, titu-
lu berri bat gehitu duzu 

palmaresera. Zure ibilbidea 
bezain zabala da ia.
Espainiako lau txapelketa ira-
bazi ditut, Euskadiko hainbat 
ere bai, 2003an NABBA Kul-
turista Amateurren Elkarte 
Nazionalak Miss Universo 
saria eman zidan, urte horre-
tako munduko txapelketan 
bosgarren postuan geratu nin-
tzen… Ezin naiz kexatu.

Hori bai, palmares zabala 
edukita ere, oso-oso zaila da 
kulturista izatetik bizitzea. 
Nazio mailan zer esanik ez. 
Kirol minoritario bat da, masa 
eta diru gutxi mugitzen ditu; 
Espainiako txapelketa irabaz-
teagatik sos bakar bat ere ez 
didate eman. Konpetitzea 
garestia da oso, bikiniak, 
takoiak eta osagarri denak 
zure poltsikotik ordaindu 
behar izaten dituzu, gainon-
tzeko gastuak ere bai askotan.

Nire kurrikulumarekin, 
AEBtan bai izan zaitezkeela 
profesionala. Aukera gehiago 
daude han, baina bidaiaz 

gain, hasieran bidea ireki 
behar duzu, zure izena zabal-
du… Aipatutako guztia balan-
tza batean jarri eta gero, beti 
atera izan dudan ondorioa 
izan da ez didala merezi 
horrek denak profesionala 
izaten saiatzearren.

Profesionala ez bazara ere, 
haiek bezala zaintzen zara. 
Kulturismoan garrantziaren 
%70a, gehiago ez esatearren, 
elikadurak dauka. Jaten dugu-
na gara. Kirol oso bisuala da, 
epaileek gorputzak eta giha-
rrak baloratzen dituzte. Ez da 
futbolean bezala adibidez, 

golak sartuz gero eta errendi-
mendu ona emanez gero ez 
da horrenbeste kontuan har-
tzen zertxobait gizenago zau-
den ala ez. Nik pisatu egiten 
dut egunero jaten dudana, 
otorduak oso markatuta ditut, 
jan behar dudana ere bai. 
Behar bezainbeste ordu lo 
egitea ere funtsezkoa da.

Senarrak eta biok urte 
osoan zehar egiten ditugu 
etxeko lanak, grasa portzenta-
je oso baxua mantentzen 
dugu beti. Modu horretara, 
konpetitzeko prestaketa egin 
behar duzunean askoz ere 
gutxiago kostatzen zaizu 

Maiatzean erabaki zuen Eva Crespok 
konpetitzera bueltatuko zela; urrian 
egin zuen 'debuta', Castroko Open 
izeneko proban. Bigarren postua 
eskuratu zuen bertan

Espainiako txapelketa irabazi du Eva Crespo herritarrak (bikini gorridun emakumea, irudiaren erdian, urrezko domi-
na soinean duela), hamar urte konpetitu gabe igaro ostean.                                                    Alberto GonzAlez

18 Gabonak

Kulturismoa bizimodu
Espainiako txapelduna izan da Eva Crespo, hamar urtez konpetitu gabe egon ostean

Eva Crespo Kulturista eta entrenatzaile pertsonala

Gorputza landu eta zaintzea gero eta ohikoagoa bilakatzen ari da 
gaur egungo gizartean. Askorentzat zaletasun edo 'hobby' bat 
gehiago den hori bizitzeko modu bat da beste hainbatentzat. Eva 
Crespo herritarrarentzat, adibidez. Espainiako txapelduna izan da 
aurten, zortzi urte konpetitu gabe egon ostean. Alberto Gonzalez 
senarrarekin gimnasioan egindako lanak eman ditu fruituak. 
“Jendeak pentsa dezakeenaren kontra, entrenatzeak dauka 
garrantzia gutxien beharbada kulturismoan”, dio Evak. Hortxe 
zaletasun eta bizimodu baten arteko desberdintasuna.



txintxarri 1288  2015-12-22 

dinamikan sartzea. Bi fase 
ditu denboraldiak: udaberritik 
uztailera artekoa batetik, eta 
irailetik azarora bitartekoa 
bestetik.

Jende askok pentsatzen 
duenaren kontra, entrenatzen 
pasatzen dituzun orduak 
izango dira seguru asko kultu-
rista batek zaindu behar 
dituen aspektuen artean 
garrantzia gutxien dutenak.

Gertukoa duzu entrenatzai-
lea; Alberto Gonzalez sena-
rrak prestatzen zaitu.
Bai, hala da. Talde bikaina 
osatzen dugu. Bikotea baldin 
baduzu, funtsezkoa da hura 
ere mundu horretan sartuta 
egotea, kirol oso sakrifikatua 
baita. Zure bizitzeko era uler-
tu eta partekatzen ez badu, 
seguru asko hautsi egingo da 
erlazioa. 16 urte daramatzagu 
elkarrekin, batak bestea 
laguntzen.

39 urte dituzu eta 20 dara-
matzazu kulturismoaren 

munduan murgilduta. Bizi-
tza erdia baino gehiago.
Konpetitzea proposatu zida-
ten lehenengo aldian ia ez 
nekien 'body fitness' delakoa 
zer zen ere.

Herriko boleibol taldean 
jokatzen nuen gaztetan; egun 
batzuetan alor fisikoa lantzen 
genuen, kiroldegiko gimna-
sioan. Garai horretan haltero-
filian aritzen ziren zenbait 
kirolari giharrak lantzen. Ikus-
mira sortu zitzaidan, horrela 
hasi nintzen ni ere pesak eta 
antzekoak altxatzen. Gustatu 
zitzaidan, gero eta gogorrago 
hasi nintzen entrenatzen eta 
gaur arte. Bestalde, genetikoki 
ere niretzako kirol aproposa 
dela uste dut, nire giharrak 
azkar garatzen baitira. 

Gustatzen zaidalako entre-
natzen dut, ilusioz egiten dut 
eta asko atsegin dut. Ez dugu 
gorputza lantzen gero giha-
rrak kaletik erakusten joateko 
edo ispilu aurrean argazkiak 
ateratzeko. Bizi-estilo bat da, 
filosofia bat. Eliteko atletak 

gara, profesionalak ez garen 
arren, izango bagina bezala 
zaintzen gara. Konpetidoreak 
gara, eszenatoki gainean era-
kusten dugu erakutsi beharre-
koa. Zoritxarrez, estereotipoz 
jositako kirol bat da.

Zer zentzutan?
Alde batetik, arestian aipatuta-
ko kontzeptu hori. Jende askok 
uste du kulturista garela lau-
senguak jasotzea eta kaletik 
giharrak erakusten joatea gus-
tatzen zaigulako. Kirol hori 
egiten dugun guztiok sartzen 
gaituzte multzo berean eta ez 
da bidezkoa. Egia da gorputza 
zaintzea modan jarri dela gaur 
egun, belaunaldi gazteen 
artean batez ere. Ezin da oro-
kortu noski, baina arrazoi este-
tikoengatik joaten dira asko 
gimnasiora, sare sozialetan 
euren argazkiak erakusteko 
gero, eta gainontzekoek ikus-
teko zeinen gihartsu eta ongi 
dauden. Kulturismoa bizimo-
du erara ulertzen dugunok 
ihes egiten dugu estereotipo 
horretatik.

Bestalde, produktu kimi-
koen afera ere presente dago. 
Kritikatzea eta jakin gabe hitz 
egitea oso erraza da. Berriro 
ere, denok multzo berean sar-
tzen gaituzte. Nik denera 20 
urte daramatzat kirol diziplina 
horretan murgilduta, egune-

ro-egunero zaintzen eta dago-
kidan egunetan entrenatzen. 
Baina beno, horrekin ere bizi 
beharra dago, zer egingo 
diogu ba. 

Estereotipoak ere oso pre-
sente daude elikaduraren alo-
rrean. Zaindu egiten naiz, bai, 
baina denetik jaten dut: pasta, 
arroza, barazkiak, arraina... 
Kontua da otorduak eta jakiak 
behar bezala orekatzea. Jende 
askok galdetu ohi dit, 'dietan 
zaude?'. Ni ez nago dietan, ez 
dut horrela jaten denbora tarte 
batez eta kito. Gure gizartean 
dietatzat hartzen dugu, baina 
horrela jan beharko genuke 
benetan osasuntsu egoteko. 
Eta are gehiago esango dizut.

Bota.
Orokorrean oso gaizki jaten 
dugu. 'Fast food' eta antze-
koek kalte asko egiten dute. 
Mediterranear dieta daukagu 
hemen eta ez dugu aplikatzen 
kasu askotan.

Ongi jatea ona da denera-
ko: osasuntsu egoteko, azale-
rako, bizi-kalitatea hobea eta 
luzea izan dadin... Horrek ez 
du esan nahi norberak bere 
kapritxoak hartu ezin ditue-
nik, nik ere horrela egiten bai-
tut. Gure alabaren kasuan ere 
berdin, batek baino gehiagok 
galdetu izan dit ea txokolatea 
eta antzekoak ematen ote diz-
kiogun edo ez. Nola ez diz-
kiogu emango ba? Ume bat 
da, haur arrunt bat, gurasoak 
asko zaintzen badira ere ez 
da espezie arraroren bat edo 
horrelako zerbait.

Guk erakutsi nahi dioguna 
da egunero litxarreriak jatea 
kaltegarria dela, elikagai guz-
tiak kontsumitu behar direla 
neurriz eta oreka mantenduz. 
Ez dugu kulturismoan sartuko 
guk kirol hori egiten dugula-
ko, etorkizunean erabakiko 
du berak zer nahi duen. 

Beste hainbat pertsonari 
ere ematen diozu aholku 
egunero, entrenatzaile per-
tsonala baitzara ofizioz.
Senarrak eta biok aholkulari-
tza kabinete bat jarri genuen 
martxan duela urte batzuk, 
'Norteam' izenekoa. Hainbat 
kirolari prestatzen ditugu ber-
tan; horietako batzuek konpe-
titu egiten dute gero. Horiek 

dira 'Norteam' taldea osatzen 
duten kirolariak.

Bestalde, baditugu baita 
ere beste hainbat bezero ez 
dutenak konpetitu nahi edo 
kulturismoan murgildu nahi; 
elikadura ohitura egokiak bar-
neratu nahi dituzte eta forman 
egon, besterik gabe. Denera 
30 bat ditugu. 

Nutrizioaren kontzeptua ere 
gero eta hedatuago dago 
gizartean, ezta?
Bai, baina arretaz jokatu behar 
da horrekin. Gaur egun 'sasi-
nutrizionista' asko dago, behar 
bezainbeste formatu gabe 
dieta pertsonalizatuak eta 
horrelakoak prestatzen dituz-
tenak. Guk beti aholkatzen 
dugu begiratu eta informatze-
ko kontratatzen dituztenen 
titulazioari buruz. 

Beste hainbat esparrutan 
gertatzen den bezala, poltsi-
koari begiratzen diogu askotan 
nutrizionista baten eskutan jar-
tzerakoan. Garestiago kobra-
tzen dutenek zerbaitengatik 
egingo dute seguru asko. For-
matzen ordu asko igaro ditugu 
senarrak eta biok, badakigu 
zertaz ari garen. Orain merke 
ordaintzen duzuna garesti ate-
rako zaizu etorkizunean, segu-
ru asko.

Etorkizuna aipatu duzula 
baliatuz, zeintzuk dira zure 
asmoak 2016rako?
Konpetitzeari dagokionean, 
datorren urteko maiatzean 
Europa ekialdeko herriren 
batean jokatuko den Europa-
ko txapelketa daukat buruan.

Nire ogibideari dagokio-
nean, gaur egungo bezero 
kopurua mantentzea gustatu-
ko litzaiguke eta, zergatik ez, 
ahal bada handitu ere bai. 
Entrenatzaile, atleta eta per-
tsona hobea izan nahi dut 
egunero, formatzen eta gau-
zak ikasten jarraitu. 

Bestalde, ez nuke elkarriz-
keta bukatu nahi nire ibilbi-
dean zehar bidelagun izan 
ditudan pertsonei eskerrak 
eman gabe, Ana Apalategiri 
bereziki. Baita ere familiari, 
senarrari bereziki, emandako 
laguntza guztiagatik. Etorki-
zuna ilusio handiz ikusten 
dut, hurrengo denboraldiari 
ekiteko irrikitan nago. 

Entrenatzaile pertsonala da ofizioz 
Eva Crespo. Aholkularitza kabinete 
bat darama senarrarekin batera; 30 
bat bezero dituzte gaur egun
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Berriki beste sari pare bat gehitu dizkio Eva Crespok haren palmaresari. Horietako bat Lasarte-Oriako Udalaren 
eskutik jaso zuen, pasa den larunbatean, 2015ean egindako kirol merituengatik. 
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Zer nolako produktuak sal-
tzen dituzue?
Lehengo mailako produktuak 
ditugu. Gauza bakoitza bere 
tokikoa: txekorra Baztangoa, 
zaharren haragia Galizia, arku-
meak Gaztela, txerrikumea 
Segoviakoa, txerriak Teruelekoa 
eta txerri iberikoa Toledokoa. 
Kuriositate modura, beti erabili 
dugun Idiazabal gaztak Mundu-
ko txapeldun saria eraman du.

Zuek egindako produktuetan 
ere kalitatea bermatzen 
duzue?
Lehengaiak kalitatezkoak dira. 

Txistorrak egiteko esate batera-
ko, Teruelgo txerriak erabiltzen 
ditugu, piperrautsa ere kalitatez-
koa da. Hesteak ere, hori arti-
sautza lana da. Foie-ak ere guk 
egiten ditugu. 

OMSen azterketak eraginik 
izan al du salmentan?
Ez, jende askok daki kalitatezko 
produktuak eta haragia ditugula. 
Astero-astero edo egunero egi-
ten ditugu. Guk egiten ditugun 
gauzei ez dizkiegu ez kontser-
bagarririk ez ezer botatzen. 
Esate baterako, txekor hanburge-
sak ezin ditugu astero egin, gaiz-

ki jartzen baitira, egunero edo bi 
egunetan behin egiten ditugu. 

Horregatik gainera, koipe eta 
gatz gutxi erabiltzen duten jana-
ri egileei zigilua eman berri 
digute. Supermerkatuetan aurki-
tu ditzakezun saltxitxetan ez 
dakit zenbat tona egiten dituzte, 
ez dakite noiz salduko diren, 
beraz denetarik sartzen dute.

Jende asko etorri zen. Super-
merkatutan erostera ohitua 
zegoen jendea ere hurbildu zen 
egun horietan. Baina hori ere 
behi eroen antzera, egun 
batzuetako gauza da eta gero 
ahaztu egiten da. Ohitura bada-
go zaila da hori aldatzea.

Zein produktu saltzen duzue 
gehien?
Egun hauetan txistorra. Urtean 
zehar guk egiten ditugun saltxi-
txak eta hanburgesak. Klase 

ezberdinak egiten ditugu aukera 
asko dago.

Zein produktu erosten da 
gehien Eguberrietan?
San Tomas baino lehen txistorra 
eta Eguberrietan foie-a, guk egi-
ten dugun micuita izaten da oso 
preziatua.

Gomendio bat Gabonei begi-
ra.

Oso ondo eta merke jan daite-
ke. Kazolakada bat eginda jende 
askori eman ahal diozu jaten. 
Hala ere, bakoitzak ikusi behar 
du. Normalean, azpizuna, txule-
ta, arkumea nahi du jendeak. 
Bakoitzak ohitura bat du egun 
hauetan eta noizbehinka norbai-
tek aldatzeko zerbait eskatzen 
digu. Horretarako, hegaztiak 
ditugu: pintada, ahatea, faisaia, 
galeperra, kapoiak...
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“Lehen mailako produktuak eskura” 

Patxi Larrañaga harategia

Aski ezaguna da Patxi Larrañaga harategia Lasarte-Oria eta 
Euskal Herrian. Euskal Herriko txistorra txapelketako finalista 
izan berri da eta beste 49 harategirekin batera koipe eta gatz 
gutxi erabiltzen duen zigilua lortu du. Larrañaga familiak, Patxi, 
Ana eta Naroak produktuen kalitatearen alde egiten dute.

Zer nolako produktuak sal-
tzen dizue?
Haragia, txahala, behian 
haragia, oilaskoak eta txerri-
kia. 

Gauza batzuk guk egiten 
ditugu. Txistorra, txorizoa, 
saltxitxak, oilasko saltxitxak... 

Hanburgesak mota ezber-
dinetakoak dira. Denetarik 
pixka bat dugu: oilasko han-
burgesak, pikilloa dutenak, 
onddoekin, espinakekin eta 
gaztarekin. 

Gurean inguruko produk-
tuak ditugu, gauza bat edo 
beste nazionala da, Estatutik 
ekarria.

Kalitateari dagokionez, gu 
ez gaude, Euskal Okela edo 
horrelako taldeetan sartuak. 

Baina guk produktu asko 
Euskal Okelakoak ditugu, 
baserrietan Euskal Okela 
duten txahalak edo animaliak 
hazten dituztelako baina guk 
ezin dugu hori jarri ez garela-
ko horren kide.

OMSen azterketak eraginik 
izan al du salmentan?
Hasieran herritarrek zerbait 
komentatu zuten, baina azkar 
desagertu da. 

Badakigu gauza guztiak 
bezala gehiegi jateak kalte 

egin dezakeela, ezin duzu 
egunero kilo bat haragi jan, 
kolesterola edo zerbait eman-
go du. Ezin da egunero gehie-
gi jan.

Salmentan ez dugu nabari-
tu jaitsierarik horregatik. 

Zein produktu saltzen 
duzue gehien?
Gehiena haragia saltzen 
dugu. Txekorra eta txahala 
erosten da eta behi haragia 
ere.

Zein produktu erosten da 
gehien Eguberrietan?
Eguberrietan azpizuna, arku-
mea eta txerrikumea dira 
saldu ohi direnak. 

Aur ten sa lmenta ona 
aurreikusten dut. 

Gainera, jendea aurrez 
erosten ari da. Azken astean, 
prezioak gero zeozer gora 

egingo duela eta, orain ari 
dira erosten eta hori ona da 
ze ez daukazu azken momen-
tuko lan golpe hori. Hori 
nabaritu dugu.

Zer gomendatuko zenuke 
gabonei begira?
Nik beti esaten diet gehiegi 
konplikatzen direla. Zerbait 
normala erostea gomenda-
tzen diet. 

Azpizunari dagokionez, ez 

pentsa beste garai batekoa 
baino kalitate hobekoa denik. 
Zaila izaten da hainbeste 
azpizun aurkitzea, ez da erra-
za eta garestiagoa ere. 

Nik txuleta edo zerbait 
arruntagoa eramateko esaten 
diet, oilaskoa edo. Izan ere, 
orain urtean zehar ere azpi-
zuna eta gauza bereziak erosi 
baitaitezke. Baina data iristen 
da eta jendea urduri jartzen 
da zer jarri ez dakielako.

“Baserrietako produktuak ditugu” 

Balerdi Harategia

Balerdi harategiak hiru establezimendu ditu Lasarte-Orian. 
Juan Bautista Balerdik zuzentzen ditu eta talde ederra du 
lanean. Kate honetako dendetan bertako baserrietako hara-
giak daude eskuragarri, baita haiek egindako produktuak 
ere. Guztiak kalitatezkoak.
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Zer nolako produktuak sal-
tzen dizue?
Haragia saltzen dugu. Behia, 
txerria eta arkumea.

Haragiari dagokionez, txe-
korrarena zerbait Gipuzkoa-
koa da, gehiena Estatukoa. 
Behia kanpotik etortzen da 
Europa erdialdetik, zerbait 
Galiziatik, baina gehiena Ale-
mania, Danimarka eta Her-
beheretatik dator. 

Txerria gehiena Teruelekoa 
da. Batzuetan Kataluniakoa 
ere etortzen da baina oso 
gutxi.

Arkumea gehiena Nafarroa 

aldetik dator, Bortziri eta Erri-
bera aldetik. Elizondo, Donez-
tebe, Tafalla, Tutera…

Guk egindako produktuak 
ere baditugu. York urdaiazpi-
koa, pate, txorizoa, basurde-
burua, odolkiak, saltxitxak, 
hanburgesak, solomoa, min-
gaina, tripakiak, hirugiharra, 
txerri eskuak eta iaz indioilar 
zakotea egiten hasi ginen. Pro-
duktu horiek ere gure haragie-
tatik egindakoak dira.

Osagarri modura, urdaiaz-
pikoak eta txorizoak ditugu. 
Hauek Salamankatik datoz.

Kalitate onekoak dira eta 

bere zertifikatuak dituzte.
Guk prestatutako gauzek 

ere kalitatezko produktuak 
dituzte oinarri.

Krisi ekonomikoa nabaritu 
al da?
Bai, jaitsiera nabaritu da. Pro-
duktu garestien kontsumoa 
jaitsi da, entrekota edo azpi-
zuna eta merkeagoak igo dira, 
hegala eta horrelakoak. 

Txerriaren kontsumoa gora 
doa, merkeagoa delako. 

Guk egindako produktue-
tan, batez ere, txerri eskuak 
igo dira. Oilaskoa ere saltzen 
dugu, baina ostalaritzari 
zuzendutako zerbitzu modura 
eta hori ere igo da.

Zein produktu saltzen 
duzue gehien?
Behi-haragia eta batez ere, 

txekorra da gehien saltzen 
dena hemen. 

Zein produktu erosten da 
gehien Eguberrietan?
Azpizuna eta txuleta dira 
dudarik gabe egun haueta 
nproduktu erosienak. Arku-
mea ere asko. Hamabost egun 
hauetan zoramena izango da.

Gomendio bat Gabonei 

begira.
Azpizuna. Oso erreza da, oso 
garbia eta dena aprobetxatzen 
duzu. Garestia dirudi, baina 
jende kopuruaren arabera 
moztu dezakezu eta listo. 
Soberan dagoena bes te 
momentu baterako. 

Entrekota ere berdin, baina 
garai hauetan zerbait berezia-
goa bilatzen da eta azpizuna-
rekin ongi geratuko zara.

“Kalitate oneko produktuak ditugu”

Aduriz

Aduriz handizkaria da. Harategietara, saltoki handi eta osta-
laritzara saltzen ditu bere produktuak eta ostalaritzan bi atal 
lantzen ditu, tabernak eta jatetxeak eta katering enpresak. 
Baina ekoizlea ere bada eta hainbat produktu egiten dituzte 
Lasarte-Oriako lantegian.

Zer nolako produktuak sal-
tzen dizue?
Produktu ona. Haragiari 
dagokionez, bertako produk-
tuak dira kalitatekoak, Eusko 
Labelekoak.

Guk aurrez prestatutako 
produktuak ere asko saltzen  
ditugu, eta lehengaiak fres-
koak dira, bertakoak. Esnea, 
esate baterako, Igeldokoa har-
tzen dugu. Produktuka hemen 
inguruan bilatzen ditugu. 
Txistorra guztia ere guk egiten 
dugu, hemengo txerriekin. 

 Produktu guztietan lehe-
nik kalitateari begiratzen 
diogu. 

OMSen azterketak eraginik 
izan al du salmentan?
Guri onerako egin digu. Jen-
deak momentu hauetan salto-
k i  hand iez  ahaz tu  e ta 
txikietara dator kalitatea bila-
tuz. Horregatik, guretzako 
hobe izan da. 

Garai batean behi eroekin 
guk asko saldu genuen. Ber-
din gertatu zen, jendeak 
gauza merkeez mesfidati da 
eta gurera etortzen da. Bola-
dak dira.  Orduan “Gora behi 
eroak!” esan nuen eta orain 
ere horrelako zerbait izan da.

Haragia gehiago saltzen 
da, agian saltxitxak gutxiago 

saltzen dira, hori jaitsi da. 
Baina gainontzean berdin. 
Saltxitxak erositakoak dira, 
baina hanburgesak guk egu-
nero egiten ditugu eta ez 
dugu salmentan jaitsierarik 
sumatu.

Krisi ekonomikoa nabaritu 
al da?
Jendeak ez du lehen bezala 
erosten. Baina guretzako ere 
ona izan da. Jendeak etxean 
gehiago prestatzen baitu jana-
ria. 

Zuk 200 euro badituzu, 
neskarekin zaude eta ez zoaz 
etxera arrautza frijitu batzuk 
jatera, plater konbinatu bat 
afaltzen duzu. Baina 40 euro 
badituzu, harategian solomo 
eta arrautza batzuk erosi eta 
etxean egiten dituzu. 

Horregatik, nire ustez, 
guretzat hobera egin du, jen-

deak etxean gehiago egiten 
duelako.

Zein produktu saltzen 
duzue gehien?
Haragia eta guk prestatutako 
janaria izaten da gehien eros-
ten dena.

Zein produktu erosten da 
gehien Eguberrietan?
Txuleta, azpizuna, arkumea 
eta kroketak. Egun bereziak 

dira, janari bereziak egiten 
dira eta familia bakoitzak ere 
ohiturak baditu.

Gomendio bat Gabonei 
begira.
Ez da gauza askoren beharrik, 
familiarekin batu eta harmo-
nia izatea da egun hauetan 
garrantzi tsua.  Bakoi tzak 
kapritxoren bat ere izan deza-
ke. Nik, pertsonalki, arkumea 
jango nuke.

“Bertako produktuak eta kalitatekoak” 

Etxezarreta harategia

1963 urtetik, Lasarte-Oriako erdialdean lan eta lan dabil 
Etxezarreta familia. Lehenik Lierni ama eta gaur egun Xabier 
semea da harategia zuzentzen duena. Inguruko haragia eta 
kalitatezkoak saltzen dituzte. Aurrez prestatutako produk-
tuen salmenta ere badute.
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Martin Vicioso

Lasarte-Oriarekin erlazio 
estua izan du betidanik 
Mart in Berasateguik. 

1993an ireki zuen bere lehe-
nengo jatetxea, bere emazte 
Onekaren familiaren baserria 
eta lur eremuak baliatuz. 
Urteak joan eta urteak etorri, 
munduko onenen artean ipin-
tzen dute jakitunek. Munduan 
herriaren izena zabaltzeaz 
ere arduratu da. Bartzelonan 
bi Michelin Izardun jatetxea 
du, ‘Lasarte' izenekoa, eta 
‘Oria' irekiko du datorren 
urtean. 

Urteurrena ospatzeko, 
besteak beste, upeltegi berria 
eraiki du bere jatetxe nagu-
sian, 10.000 botila gordetze-
ko espazioa duena.

40 urte igaro dira familiako 
jatetxean hasi zinenetik, 15 
urte soilik zenituela. Argi 
zeneukan sukaldari izan 
nahi zenuela?
Uste dut ez nukeela jakingo 
beste ezer egiten. Gainera, 
anai-arreben artean bakarra 
naiz odolean sukaldea era-
man duena. Umetan sutegian 
denbora asko igarotzen nuen 
eta nahiko alameneko nin-
tzen bertan. Dena den, ziur 
naiz nire bokazioa, gehien-
bat, ‘Bodegón Alejandro’ jate-
txean igarotako momentuetan  
hazi nuela. Sukaldea gogoko 
nuen, argi dago, baina bode-

goiko giroa maite nuen. Batak 
eta besteak zerikusi handia 
dute, nire ustez. Ez dakit zer 
gertatuko zatekeen han jaio 
ez banintz. Zaila egiten zait 
horretan pentsatzea.

Nire gurasoak eta izeba 
Maria, jatetxea kudeatzen 
zutenak, sukaldari izateko 
asmoa apaltzen saiatu ziren. 
Haien esanetan, oso ofizio 
gogorra omen zen eta bizi-
tzan gauza hobeak bilatu 
nitzakeen. Beste lanbide 
batek zoriontsuago egingo 
nindukeela uste zuten. Baina 
lau anai-arrebak oso burugo-
gorrak gara jaiotzez, eta nik 
ez nuen etsi. Beraz, egun 
batean esan zidaten sukaldari 
izan nahi banuen, besteak 
bezala goizeko zortzitan 
esnatzeko eta atsedenik gabe 
gauerdira arte aritzeko. Eta 
hala izan da gaur arte.

40 urte hauetan, zein unek 
ase zaitu gehien sukaldari 
moduan?
Lasarte-Oriako Martin Berasa-
tegui jatetxeari hirugarren 
Michelin Izarra eman zioten 
eguna. Sukaldariz jantzita, 
zerua hatz-mamiekin ukitzea-
ren antzeko zirrara piztu arazi 
zidan horrek. Gau horretan 
ezin nuen lorik egin. Goizeko 
ordu batean atera nintzen 
kalera, eta Donostiari bi buel-
ta ia oso eman nizkion, 
bakardadean eta oso poliki. 
Profesionalki, nire ustez, ezin 

da gehiago eskatu.

Oso gazte zinela ireki 
zenuen Lasarte-Oriako 
jatetxea. Zein izan da arra-
kastaren gakoa?
Atsedenik gabe lan egitea eta 
nire burua familia eta talde 
ezin hobe batekin inguratzea. 
Halaber, ez beldurrik ezta 
lotsa edota alferkeriarik ez 
izatea. Hori esango nuke izan 
dela gakoa.

Zergatik Lasarte-Orian?
Nire emazte Oneka eta nire 
aita-amaginarrebak lasarteo-
riatarrak dira, eta haien base-
rria inguratzen zuten lurrak 
baliatu genituen gaur egun 
Martin Berasategui jatetxea 
dena eraikitzeko.

Zure maisu izan dela aipa-
tu duzu. Zenbateko garran-
tzia du Hilario Arbelaitzek 
zure ibilbidean?
Ofizio honetan dudan lagunik 
onena da Hilario. Bai bera 
baita bere anai-arreba eta 

familia guztia niretzat errefe-
rente izan dira. Hark ere fami-
li jatetxean egiten zuen lan. 
Lekarozen bere anai Eusebio-
rekin ikasten nuenean, Hilario 
sukaldean zen jadanik. Nire 
gurasoek Oiartzungo Zube-
roara eramaten ninduten baz-
kaltzera eta gogoan dut jaki 
guztiak izugarri onak eta ezin 
hobeto eginak zirela. Hor ere 
hausnartu nuen sukaldari iza-
teko aukera.

Aldi berean, sukaldari han-
dien maisu izan zara. Zer 
suposatzen du zuretzat 
jakinduriaren transmisioak?
Etorkizunari begira, oinarriz-

koa da dakiguna ondorengoe-
k i n  p a r t e k a t z e a .  G u k 
esperientzia dugu eta gazteek 
freskotasuna. Etorkizunak 
oraina baino hobea behar du 
izan edo, behintzat, berdina. 
Bestela, gure errua izango da. 
Adibide bera jartzen dut beti: 
gazteak belakiak bezalakoak 
dira, eta guk busti behar ditu-
gu egunero.

Upeltegi berria eraiki duzu 
Lasarte-Oriako jatetxean. 
Garrantzitsua da hobekun-
tzak egiten jarraitzea?
Nire ustez, bai. Hobetzen 
jarraitu behar dugu, bertan 
gozo gelditu gabe. Halaber, 

“Inprobisazioak, noizbehinka, 
ustekabe atseginak eragiten ditu, 
baina ez du lekurik goi mailako 
sukaldaritzan. Platerak aldez 
aurretik neurtu behar dira”

Euskal sukaldari arrakastatsuenetakoa da Berasategi, zazpi Michelin Izarrekin.                           Martin Berasategi
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“Sukaldean gozatu egiten dut”
Martin Berasategik 40 urte bete ditu sukaldari moduan

Martin Berasategi Sukaldaria

Sutegi artean igaro ditu bere bizitzako urte gehienak Martin 
Berasategik. 15 urterekin hasi zen Donostiako Alde Zaharre-
ko ‘Bodegon Alejandro’  jatetxean lanean, eta 40 urte beran-
duago jo eta su jarraitzen du. Euskal sukaldarien 
abanguardian da zazpi Michelin Izarrekin, horietako hiru 
Lasarte-Oriako gune nagusian. TXINTXARRIrekin orain arte-
ko ibilbidea gogoratu du, hasierako oroitzapenak parteka-
tuz, baina baita hemendik aurrera egin beharreko urratsei 
buruz hausnartuz.
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gastronomia ez da soilik 
sukaldea, multzo osoa da. 
Jangela, zerbitzua, upeltegia... 
milaka ezaugarrik bihurtu 
behar dute jateko esperientzia 
ahaztezin.

2016an 30 urte betetzen 
dira lehenengo Mitxelin 
Izarra lortu zenuenetik, 
Bodegón Alejandro jate-
txean. Zer gogoratzen duzu 
garai hartaz?
Jatetxe hartako bizipenak 
datozkit burura. Esango nuke 
nire lehen oroitzapen guztiak 
Bodegon Alejandrori lotuak 
daudela. Nire guraso eta ize-
baz akordatzen naiz, erabil-
tzen zituzten tresnak, kazola 
erraldoi horiek, haragi errea-
ren soinua koipea galdu eta 
azala kurruskari zegoenean... 
Izugarria zen; 300 gradutako 
tenperaturara ailegatzen ziren 
ikatzeko labeekin egiten 
genuen lan. Niretzat momen-
tu guzti horiek magikoak dira. 
Nik ofizioa odolean darama-
dala uste dut, baina hor ernal-

du zen guztiz. Labean ama 
eta izebaren alboan egotea 
munduko ikuskizunik handie-
na zen niretzat. Lau anai-arre-
betatik ni nintzen, une oro, 
haiek prestatutakoa dastatze-
ko irrikan zegoena; beti adi 
emandako lezioei. Estilo hura 
betirako gordeko eta eskertu-
ko dut, baita ni sukaldari izan 
nahi nuela ulertu izana. 
Nahiz eta egia den hasieran 
errezelo handiak izan zituzte-
la.

Gaur egun 7 izarrekin man-
tentzen zara. Kezkatzen 
zaitu sukaldariak Mitxelin 
Izarren arabera epaituak 
izatea?
Ez nau kezkatzen, egia esan. 
Ulertu egiten dut. Harrotasu-
nez jasotzen ditut izarrak, 
baina baita izugarrizko eran-
tzukizunarekin. Egunerokota-
sunean mot ibatu egi ten 
nauten sariak dira, nire estiloa 
hobetzen laguntzen bainaute, 
beti ere bikaintasun osoa bila-
tuz. Premisa horren arabera 

egin dugu lan hasieratik. 
Horregatik, garaikur guztiak 
dira garrantzitsuak niretzat. 
Edozein sukaldariren ibilbi-
dean bultzakada dira, eta are 
gehiago Michelin Izarren 
kasuan. Izan ere, profesional-
tasunagatik eta zorroztasuna-
gatik, gida honek eskaintzen 
dituen balorazioak, nire 
ustez, garrantzitsuenak dira. 
Asko kostatzen da lortu eta 
mantentzea; beraz, oso pozik 
nago.

Karibeko zure jatetxeen 
planteamendu eta kontzep-
tua hemengoekin aldera-
tuz, alde handia dago?
Nire jatetxe guztiak plantea-
mendu berean oinarritzen 
dira, gure estilo eta lorra-
tzean. Joaten garen lekura 
goazela eramango dugu. 
Batez ere, antolakuntza eta 
funtzionamendu ereduari 
dagokionez. Nire ustez, Mar-
tin Berasategi estiloa oso defi-
nitu eta atzemangarria da. 
Hala ere, tokian tokiko bere-
zitasunak errespetatzeko eta 
sustatzeko ahaleginak egiten 
ditugu.

Zure jatetxe sarea zabal-
tzen jarraitzeko asmoa 
duzu?
Momentuz, Bartzelonako 
‘Oria' jatetxearen irekiera eta 

Karibeko beste birenak aurrei-
kusita daude. Dena den, 
nahiago izaten dut nire 
proiektuei buruz hitz egin 
behin ondo bideratuta ego-
tean.

Nolakoa izaten da plater 
berria sortzeko prozesua? 
Ideia izatetik abiatzen naiz 
beti. Ondoren, hura janzteko 
elementu eta ezaugarriak 
bilatzen ditut. 

Helburua sormenezko pla-
ter bikainak egitea da, eta 
pausu guztiak ondo bideratu 
behar dira. Batzuetan, lortuta-
koa buruan zenuenarekin 
zerikusirik ez zuela kontura-
tzen zara. Ulertezina suertatu 
daiteke batzuetan emaitza 
lortzera ailegatu zarela ikus-
tea, baina ahoan sartzean 
funtzionatu beharra dauka, 
bestela berriz hasi behar dut. 

Plateraren sorkuntza, jarri-
tako langaren araberakoa da, 
eta nik oso altu ipintzen dut. 
Nire sutegietan inprobisa-
zioak ez du leku askorik, goi 
mailako sukaldaritzarekin bat 
ez baitator. Aldez aurretik 
neurtua eta erabakia egon 
behar da, nahiz eta egia den 
inprobisazioak, noizbehinka, 
ustekabe atseginak eragiten 
dituen. Ezusteko sorpresa 
apartak topatzen ditut noi-
zean behin.

Telebistan sukaldaritza pro-
grama eta lehiaketa pila 
dago gaur egun. Zuen lan 
egiteko modua islatzen 
dute?
Ez dakit zer punturaino jakin 
dugun gure lan egiteko ohitu-
rak eta metodoak islatzen. 
Azpimarratuko nuke jende 
askok sukaldean aritzeari bel-
durra galdu diola. 

Saiatzen gara pertsona 
orok jateari merezi duen 
garrantzia ematea, eta horre-
tarako formula eta erraztasu-
nak bilatzen ditugu. Helburua 
da edozeinek, bere etxean, 
errezeta bikainak egiteko gai 
izatea.

Gustuko duzu eguneroko-
tasunean sukaldatzea?
Gustuko baino, maite dudala 
esango nuke. Gozatu egiten 
dut.

Nola ikusten duzu euskal 
sukaldaritzaren etorkizuna?
Nork ukatuko du gaur egungo 
euskal sukaldarien lidergoa? 
Sukaldaritzari dagokionez, 
unerik gozoenean gaude. 
Baina hasi besterik ez da egin 
hau. Mundua oso handia da, 
eta profesional bikainak 
daude han eta hemen. Buru 
belarri jarraitu behar dugu 
lanean, orain arte egin dugun 
modu berean.

“Michelin Izarrak edozein 
sukaldariren ibilbidean sekulako 
bultzakada dira. Oso zaila da horiek 
lortu eta ondoren, mantentzea”

23Gabonak

Lasarte-Oriako III. Pintxo Ibilbideko aurkezpenean izan zen Berasategui, eta pintxo onenari saria eman zion, Sancho 
tabernako txanpinoi barrubeteari hain zuzen ere. 

EGUBERRIETARAKO MENUA

1. Ostra epelak pepino 
txingortuarekin

2. Bakailo kokotxak berberetxo 
eta txakolinarekin

3. Pitxoi errea bere saltsan

Martin Berasateguik proposatutakoa. 
Errezetak kontsultatu ahal izateko, bilatu 
estekak txintxarri.eus webgunean.
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Martin VICIOSO

Edozein herritako plazetan 
baloiari ostikoka dabiltza 
egunotan haurrak, Egube-

rrietako oporrak baliatuz. 
Batzuek edukiko dute profe-
s iona le ta ra  a i l ega tzeko 
desioa, nahiz eta jakin gutxi 
batzuek besterik ez duten 
aukera. Reala eta izarren lige-
tara salto egitearekin amets 
egiten duten arren, ez da fut-
bolarekin bizi ahal izateko 
existitzen den modu bakarra.

Gutierrez anaiek bide 
horri eutsi diote, eta futbol 
profesionalean ibilbide luzea 
egitea lortu dute, foko diztira-
tsuetatik kanpo.

Leku batetik bestera
Antzeko hasi zuten ibilbidea 
biek. Xabik Añorgan jokatu 
zuen jubenil maila bitartean, 
Ohorezko kategorian lehia-
tzen zen garaian. Eibarko 
bigarren taldera egin zuen 
jauzia, eta lau urte igaro 
ondoren aldaketa beharrean 
ikusi zen. “Lehen taldetik ez 
ninduten deitzen eta nire 
ordezkariarekin hitz egin 
nuen. Hark bilatu zidan lekua 
Huescan”. Roberrek, aldiz, 
Añorgatik eta Ostadarretik 
igaro ostean, Soriarako bidea 
hartu zuen; hirugarren maila-
ko Norma San Leonardo tal-
dera joan zen.

Behin etxetik aterata, alde 
batetik bestera ibili dira, 
motxila guztiz desegin gabe.

Norman hasi zen Rober 
maila profesionalean 21 urte-
rekin. Zazpi urte eman zituen 
hirugarren mailako talde 
ezberdinetan. Menorkako 
Alaior taldean ibili zen ondo-
ren, anaia Xabirekin batera 
denboraldi batez. 2006an 
‘etxera’ bueltatu zen UPV/
EHUn eta Azpeitiko Lagun 
Onak taldean aritzera. Mur-
tziako Pinatarren, Palentziako 
Aguilarren eta Cacereseko 
Montehermoson aritu zen 
ondoren. Azken honetan 
sartu ditu gol gehien, baina 
ezin izan zuen jaitsiera eki-
din.

Italiako ligara joan zen 
2010-2011 denboraldia joka-
tzeko, Lucera Calcio taldera. 
Aspaldiko partidu kopuru 
gehiena jokatu zituen han, 
30. Amaitzean, lehenengo 
saiakerak egin zituen Asian, 
Vietnamen lehenik, Sai Gon 
Xuanthan taldean, eta Tailan-
dian ondoren,  Bangkok 
Glass-en. 

Espainiako Futbolarien 
Elkarteak talderik gabeko 
jokalarientzat antolatu zuen 
taldean aritu zen. Besteak 
beste, Moskuko CSKAren 
aurka eta Alemaniako biga-
r ren  ma i lako  E in t rach t 
Braunschweig taldeen aurka 
aritu zen. Aukera horren 
ondotik etorri zen erronkarik 
gogorrena. Noja taldearekin 
bigarren ‘B’ mailan aritu zen 
urtebetez. Bukatzean, Herna-
nira egin zuen buelta.

2014ean atera zitzaion 
Laos urrunera joateko aukera, 
eta Lanexang Intra taldeko 
kide izan zen urtebetez.

Xabik, bere aldetik, Hues-
ca utzi eta Alaior taldean aritu 
zen bi urtetan, horietako bat, 
esan bezala, anaiarekin. 
Menorkako irla utzi gabe, 
Ciutadella-n igaro zuen beste 
denboraldi bat. Balear irleta-
ko abentura amaitu zuen  
2006/2007 denboraldian Ibi-
zako Santa Eulalian. Hiruga-
rren mailan aritutako lau 
denboraldi horietako bakoi-
tzean 10 gol baino gehiago 
sartu zituen aurrelariak.

Arandinan izan zen bi 
urtez, ondoren. Bigarrenean 
taldeko kapitain izatera iritsi 
zen, 18 gol sartuta. Bigarren B 
mailarako igoera gertu izan 
zuten, baina ezin izan zuten 
lortu. Hurrengo urtean, Xabi 
maila horretako Jumilla tal-
deak sinatu zuen. Urtebete 
egin ostean, Gipuzkoara 
bueltatu zen. Zarautzetik, 

Hernanitik eta Tolosatik pasa 
zen Ostadarrera bueltatu 
aurretik.

Teknika handiko jokalariak
“Rober jokalari dotorea da, 
oso lasaia eta kalitate handi-
koa”. Bere anaiaren hitzak 
dira. Batez ere, baloia eta 
jokoa zuzentzeko abilezia 
nabarmentzen ditu.

Xabi, aldiz, “goleatzaile 
petoa” dela aitortzen du 
Roberrek, nahiz eta gaur egun 
gaztetan baino atzerago joka-
tzen duen gehienetan. Punta 
erdi lanetan, “jokoa erraz 
ikusi ohi du eta, orokorrean, 

denetarik egin dezake”.

Arerio gogorrenak
Aurkariak ere mota guztieta-
koak izan dituzte. Xabiren 
ustez, Espainiako bigarren ‘B’ 
mailako laugarren multzoa da 
hark jokatu duen zailena. 
Cadiz, Murtzia, Jaen, Poli 
Ejido edota Sevillaren eta 
Betisen harrobiak izan zituen 
aurrez aurre, bera Murtziako 
Jumilla CFn aritzen zenean. 

Espainiako Futbolarien 
Elkarteak talderik gabeko pro-
fesionalentzat antolatzen 
dituen jardunaldi batzuetan 
topatu zuen sekulako maila 

Hirugarren mailan aritu dira 
gehienbat. Euskal Herritik kanpora 
zale sutsuagoak izaten dituzte 
kategoria horietan, eliteko futbol 
talderik ez den lekuetan

Rober, behean lehena ezkerretik hasita eta Xabi goiko ilaran bigarrena eskuinetik hasita, Ostadar taldean. Etxetik 
kanpo taldeak lortutako lehenengo garaipena izan zen ordukoa; 1-4 Getariako Ketaren kontra. 

22 Gabonak

Etxean elkartuta
Gutierrez anaiek talde berean jokatzen dute, Ostadarren, hamar urte eta gero

Xabi eta Rober Gutierrez Ostadar SKTko futbolariak

Ibilbide luzea egin dute futbol zelaietan zehar Gutierrez 
anaiek, Xabik eta Roberrek. Erasoko jokalariak biak ala biak, 
urte mordoa igaro dituzte etxetik kanpo, Espainiako biga-
rren ‘B’ mailan, hirugarrengoan, Italiako beheko kategorie-
tan edota Laosen. Aurten, 33 eta 35 urterekin, herriko 
taldean elkartu dira berriro ere. Ohorezko erregional maila-
ko Ostadarren, alegia. Haiekin elkartu gara orain arteko 
bidearen nondik norakoei buruz hitz egiteko eta aurtengo 
erronkak ezagutzeko.
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Roberrek. “Ia errebotez buka-
tu nuen han. Lehenengo mai-
lan aritutako jendea zen 
bertan, eta zenbait lagunarte-
ko jokatu genituen. Besteak 
beste, Moskuko CSKAren 
aurka”.

Egonkortasun bila
Euskal futbolariak Asiako lige-
tan aritzea pentsaezina zen 
duela hogei urte. Gaur egun, 
berriz, Europar askok jotzen 
dute hara. Roberrek Laosen 
aurkitu zuen lekua, Lanexang 
Intra taldean. “2008 eta 2009 
urteetan Espainiako bigarren 
‘B’ mailako eta hirugarren 
mailako soldatak mailako sol-
datak nabarmen jaitsi ziren, 
eta horregatik askok hautatu 
genuen bide hori” azaldu du 
lasarteoriatarrak.

Jokalari beteranoen hautua 
izan ohi da. Xabiren ustez, 
“Europako goi mailetara iris-
teko ametsa baztertzen dute 
egonkor ta suna  aurk i tze 
bidean”. Izan ere, maila 
antzekoan edo baxuagoan 

jokatuz diru gehiago irabazte-
ko aukera dagoela azpimarra-
t u  d u t e .  G a i n e r a , 
ordainketekin arazo gutxiago 
izaten dituzte. Laosen hileko 
lehen egunean atzerapenik 
gabe jasotzen zuen soldata 
Roberrek eta hemen, berriz, 
arazo handiagoak eduki izan 
dituzte. Xabik, esaterako, 
kobratu berri ditu Jumillan 
jokatzen zuen garaiko zor 
zitzaizkion zortzi hilabeteak, 
eta badira bost urte handik 
igaro zenetik.

Zaleak
Leku batean eta bestean fut-
bola oso modu ezberdinetan 
bizi dute. Hori da biek atera-
tako ondorioetako bat. Laose-
ko esperientzian horrek 
harritu zuen Rober. “Zelaira 
zinemara joango balira beza-
la doaz, ikuskizuna ikustera. 
Irabaztea, galtzea edo berdin-
tzea ez zaie gehiegi inporta”.

Maila gorenetan talderik 
ez duten hiri eta eskualdetan 
bigarren ‘B’ maila eta hiruga-

rrengoa grina handiagoarekin 
bizi dituztela dio Xabik. “Esa-
terako, Gaztela Leonen. Aran-
dinan nintzenean, Valladolid 
zen bertako onena, eta pro-
bintziatik kanpora ez zuen 
babes handirik jasotzen. Gu 
ikustera jende asko etortzen 
zen, ondorioz”. 

Euskal Herrian, aldiz, 
beheko kategoriek ez dute 
hainbesteko arrakastarik iza-
ten. Izan ere, maila altuetan 
hainbeste talde edukitzeak, 
ekipo umilagoen zaletasuna 
murriztu egiten du.

Momentu onenak
Arandinako garaiak bereziki 
gogoratzen ditu Xabik. Bi 
denboraldi igaro zituen han, 
horietako bat taldeko kapitai-
na zela. “Urte gozoak izan 
ziren. Batean 18 gol sartzera 
ere iritsi nintzen, eta taldean 
garrantzitsua sentitu, nahiz 
eta 2.B-rako igoera lortu ez”. 

Bere anaiak, aldiz, Menor-
kan biak batera ibili zireneko 
garaiak ditu gogoan. Taldeak 
ez zuen beste munduko era-
kustaldirik eman, baina anaia-
rekin batera etxetik kanpora 
aritzea oso positiboa suertatu 
zela uste du.

Italiarren zurruntasuna
60ko hamarkadan AC Mila-
nek, Internazionalek eta Ita-

liako selekzioak arrakasta 
handia izan eta gero,  ‘cate-
naccio’ izeneko taktikak 
ospea irabazi zuen. Defentsa-
ri  begirako futbol esti lo 
zurrun eta sendoa egiten 
zuten, eta gaur egun oraindik 
estigma horrekin bizi da fut-
bol italiarra. 

Bi anaiak Italian izan dira 
jokatzen, Xabik egun batzuk 
soilik igaro bazituen ere. 
Haien ustez  topikoak bete 
betean definitzen du bertako 
futbola. Behe kategorietakoa, 
behintzat. “Entrenamenduak 
hasi eta fisikoa bakarrik lan-
tzen genuen lehen egunetan”. 
Jokalari teknikoak izaki, 
gogor egin zitzaien jokaldiak 
gehiago landu ezin izana.

Etxera itzulera
Lehengo urtean itzuli zen 
Xabi Lasarte-Oriara, Ostadar 
taldera.  Aurten bere anaia 
batu zaio eta duela 10 urte 
Menorkan izan zirenetik, 
lehen aldiz aritu dira elkarre-
kin futbolean. Ordukoarekin 
alderatuta, oraingoa zeharo 
ezberdina dela azpimarratu 
dute.

Orduan  eguneko  24 
orduak, ia, futbolean pentsa-
tzen igarotzen zituzten. Orain, 
berriz, lanarekin gauzak alda-
tu dira, eta “arreta ezin zaio 
futbolari eskaini % 100ean”. 
“Beharko genukeena baino 
nekatuago” iristen omen dira 
entrenamenduetara.

Sinkronia
Biak erasoko jokalariak izan-
da, elkarrekin ondo jokatzen 
dutela adierazi dute. Menor-
kako garaietatik batera aritu 
gabekoak ziren arren, bien 
ar tean fu tbola  “er r i tmo 
berean” eta “sinkronikoki” 
ulertzen dutela azaldu dute.

Bien artean bi urte eskase-
ko aldea egonik ez da zaila 
elkar ulertze onaren arrazoiak 
jakitea. Batera jokatu dute 
beti futbolean, konpetitzeari 
ekin aurretik.

Hasiera itxaropentsua
Orokorrean emaitza onak 
izan ditu Ostadarrek liga 
hasiera honetan, eta momen-
tu honetan laugarren dira, 
liderrarengandik 9 puntura. 
Dena den, ihesi egin behar ez 

zuten puntu batzuk alde egin 
dute. “Talde sendoa gara, 
batez ere zelai erditik aurrera, 
eta edozein menperatzeko gai 
garela erakutsi dugu”. Tolosa 
2-0 gainditu zutenekoa du 
gogoan Xabik. Dena den, 
hobetzeko alderdi ugari 
dituztela aitortu du.

Batetik, etxetik kanpora 
hobetu behar dutela azpima-
rratu du Roberrek. Bi partidu 
irabazi dituzte Mitxelindik at 
orain arte, baina hobetzeko 
tartea dutela diote bi anaiek. 
“Erakutsi dugu emaitza onak 
lor ditzakegula. Lanean jarrai-
tu behar dugu”. 

Oñat in  Aloña Mendi 
garaitu zuten abenduaren 
13an. Ostadarrek zelai horre-
tan arazoak izan ohi ditu, 
beraz, baliteke lanak bere 
fruituak ematen hasia izatea.

Bestetik, partiduak sendo 
bukatzeko beharra nabarmen-
du du Roberrek. Izan ere, 
Ostadarrek abantaila txikiekin 
jokatu du askotan erdilariaren 
ustez. Ondorioz, berdinketak 
jaso dituzte azken minutuetan. 

Ez da erraza golak sartzea, 
baina argi dago sarea aurkituz 
gero, gozoago eramaten dire-
la aurrera partiduak. 

Gazte eta beteranoak
2015/2016ko Ohorezko Erre-
gional mailako taldean gazte 
eta beteranoen arteko nahas-
keta berezia ematen da. 

Xabi eta Rober ez dira fut-
bol profesionalaren gorabehe-
rak  ezagutzen d i tuz ten 
taldekide bakarrak. Gazteene-
kin erlazio bikaina omen 
dute: sinbiosia dago. “Haien 
ilusioa eta indarra guretzat 
motibagarria da, eta guk urte 
hauetan ikasitakoa parteka-
tzen saiatzen gara”.

 Ondorioz, taldean sortuta-
ko dinamika goraipatu dute. 
“Denboraldian oso sartuta 
gaude. Laugarrenak bagara 
sailkapenean, hirugarren izan 
nahi dugu; eta hirugarren iza-
nez gero, bigarren”. Ilusioare-
kin jokatzen dute Ostadarreko 
mutilek. Xabik azpimarratu du 
“igoeran sinetsi” egiten duela. 

Erronkaren zailtasunaren 
jabe da anai nagusia, baina 
taldeak helburu hori lortzeko 
beharrezko gaitasuna baduela 
uste du.

Duela 10 urte talde berean aritu 
ziren, Menorkako Alaior taldean. 
Aurten, berriro ere elkartu dira 
Ostadarren
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Ezkerrean Rober Espainiako Futbolarien Elkarteak antolatutako jardunaldietan, Moskuko CSKA taldearen aurkako 
partiduan. Eskuinean Xabi, Jumilla taldearekin gola ospatzen.                                     RobeR eta Xabi GutieRRez
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Gabonak iristear dira, eta 
eguber r i e tako  g i roa 

nabari da dagoeneko Lasar-
te-Orian. 

Alboka Abesbatzak, esate-
rako, Gabonetako kontzertua 
eskaini zuen larunbatean Bri-
gitarren komentuan.

20:30etan hasi zen ema-
naldia, kapera herritarrez 
beterik zela. Berantiarrenek 
atzekaldean eta zutik gozatu 
behar izan zuten ikuskizuna-
rekin.

Jatorri anitzetako gabon 
kantak abestu zituzten. ‘Ubi 

Caritas’ eliza abestiarekin hasi 
ziren, eta besteak beste, Dan 
Forresten ‘Arise, My Soul 
Arise’, ‘Noel nouvelet’ kanta 
herrikoi frantzesa eta ‘El cant 
dels ocells’ katalana abestu 
zituzten.

Euskarazko kantez ere 
gozatu zuten bertaratutakoek. 
‘Haurtxoaren negarra’, ‘Bir-
jiña maite’ eta ‘Non degu, 
non?’ hautatu zituzten.

Kontzertuari ‘Ukuthula’ 
abesti hegoafrikarrarekin 
eman zioten amaiera

Abesbatza Montse Lato-

rrek zuzendu zuen, eta Amaia 
Dorronsorok jo zuen pianoa.

Aurretik, udaletxean
Kalean giro bikaina zegoela 
ikusita, Alboka abesbatzak 
kontzertuaren lagintxo bat 
erakutsi zuen herriko kalean. 
20:00ak aldera, emanaldia 
hasi baino ordu erdi lehena-
go, Udaletxe zaharreko ater-
pean abestu zuten.

Bertatik igaro ziren herritar 
batzuk ikusten geratu eta 
komentuko emanaldia ikuste-
ra gonbidatu zituzten. 

Eguberriari abesten

T. Vallés

TXINTXARRI

San Roke baselizaren ingu-
ruan giro ederra izango 
da abenduaren 31n, goi-

zean. Ostadar SKT eta Ttakun 
Kultur elkarteak antolatuta 
2015 urteari agur esateko 
1 0 : 0 0 e t a t i k  e g u e r d i k o 
12:00etara jaia antolatu baitute.

Herritarrek urtezahar egu-
nean bakoitzak bere kaxara 
eta erritmora Lasarte-Oria eta 
Buruntza arteko ibilbidea 
egingo luke. 

Ibilaldi laburra eta luzea-
goa egiteko aukera dago, 
herritar bakoitzak bere ibilal-
dia antolatuko du; Lasartetik, 
Oriatik, Azkorteko baseliza-
tik, Urnieta bidetik…

Gailurrera iritsi eta San 
Roke baselizaren ondoan 
dagoen aterpean indarrak 

berreskuratu ahalko dituzte 
antolatzaileek prestatutako 
hamaiketakoari esker.

San Roke ermita
Aukera paregabea da ibilaldi 
hau Buruntza mendiaren ton-
torrera igo eta mendiaren 
magalean, 340 metroko altue-
ran dagoen San Roke baseliza 
ezagutzeko. 

Baseliza hau 1908. urte 
inguruan eraiki zen eta abuz-
tuaren 16an ospatzen da 
meza San Roke egunez, 
Buruntza auzoko festak dire-
nean. Tontorretik behera, 400 
bat metrotara dago auzoa, 
mendiaren magalean.

San Roketik gertu harrobi 
ikusgarri bat dago Andoain 
aldeko magalean eta baita 
aterpe moderno bat ere, 
mahaiez hornituta.

Baselizari dagokionez, 
zementuz egindako eraikin 
txiki bat da, 3,8 metroko 
altuera duena. Barrutik ere ez 
da oso handia, 4,3x3 metroko 
azalera du, baselizara sartze-
ko hiru eskailera edo koxka-
txo igo behar dira eta aldarea 
iparraldera begira dago.

Paretak azulejo txuriz 
apainduta daude eta aldarea-
ren goikaldean, balio artistiko 
handirik ez duen San Rokeren 
harlanduzko irudi bat ikus 
daiteke, Buruntza mendiko 

harrian bertan eginda. 
Ermitaren kanpokaldean ur 

bedeinkatuaren harrizko edu-
kiontzia eta burniz egindako 
atea dauzka, Erroke Deuna 
hitzak bertan iltzatuta dituela.

Trikitixa eta hamaiketakoa
Lasarte-Oria inguruko txokoe-
taz gozatu eta bide batez 
kirola egitea da Ostadar SKT 
eta Ttakun KEren asmoa. 

Jaitxoa 10:00etan hasitako 
da eta bi orduz, hamaiketako 
goxoa egiteko aukera izango 

da San Roke inguruan, txori-
zo errea, gazta, salda, ardo 
eta sagardo tragoxkarekin. Eta 
jai giroa borobila izateko, tri-
kitixa soinuez girotuta izango 
da hamaiketakoa.

Eguraldi txarra egingo  
balu, mendiaren magalean, 
baseliza ondoan aterpea 
dago, eta sua egingo da tarte 
horretan epelago egoteko. 

Urteari bukaera lege onean 
eman nahi dionak aukera du 
mendi buelta egin eta lagun 
artean egoteko.

Buruntzara, urteari agur esatera
Abenduaren 31ean, goizean, San Roke ermita inguruan giro ederra izango da 

Ostadar SKT-k eta Ttakun Kultur Elkarteak antolatuta, beste 
urte batez, 2015 urteari agurra emateko Buruntzara irteera 
antolatu da. Eguraldiak laguntzen badu, urtezahar egunean 
goiz pasa ederra egiteko aukera dute lasarteoriatarrek. Izan 
ere, San Roke ermitaren inguruan, gai giroan mokadutxo eta 
tragoxka batzuk hartzeko aukera ere izango baitute Burun-
tzara igotzen direnek. 2016 urtea hasteko indarrak hartzeko 
era ezinhobea da.

San Roke baseliza inguruko aterpean izango da hamaiketako. Iaz Buruntzara hainbat herritar hurbildu ziren. J. Erauskin

Gabonetako kontzertua eskaini zuen Alboka Abesbatzak Brigitarren komentuko kaperan.

Lasarte-Oriako ikastetxeera-
ko haurrak Eguberrietako 

oporrak iristeko irrikitan egon 
dira. Baina aurretik, Egube-
rrietako jaialdi edo ekintza 
bereziak izan dituzte. 

Landaberri LHkoek aben-
duaren 12an ospatu zuten 
jaialdia. Garaikoetxeko txi-
kiek berriz lehengo ostiralean, 
gabon kantez osatutako ema-
naldia eskaini zizkieten gura-

soei. Jon Lasa musikariaren 
laguntza izan zuten.

Sasoeta-Zumaburuko ikas-
leek aldiz, atzo San Tomas 
eguna ospatu zuten. 

Gainera, Sasoeta eraikine-
ko gaztetxoeak, kalera atera 
eta Jaizkibel plaza, erdialdea 
eta Zumaburu aldea girotu 
zituzten Eguberrietako doi-
nuekin. Amaitzean, txistorra 
jan zuten guztiek.

Eguberrien irrikaz
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Lasarte-Oria
Musika
Manuel lekuona kultur etxea
Asteazkena 23, 20:00etan
"Soulshine Voices" taldeak gospel 
emanaldia eskainiko du. Laukote fran-
tsesak ohiko gospel abestiak eta blues, 
jazz, funk edo soul kutsua duten doi-
nuak ere eskainiko ditu. Sarrera 5, 50 
euro.

elebeltz topagunea
Larunbata 26, 18:00etatik aurrera
10+3 Fabrimusikala ospatuko da. 
Hainbat talde eta DJ emanaldiak.

Zinea
Manuel lekuona kultur etxea
Igandea 27, 17:00etan
"Pixels" animaziozko filma ikusgai 
izango da haurren zinema atalean. 
Sarrera 3,80 euro.

Manuel lekuona kultur etxea
Igandea 27, 19:30ean eta 22:00etan
"Ocho apellidos catalanes" filma 
eskainiko da. Sarrera 5,50 euro.

Manuel lekuona kultur etxea
Astelehena 28, 19:30ean eta 
22:00etan
"Ocho apellidos catalanes" filma 
eskainiko da. Sarrera 5,50 euro.

Manuel lekuona kultur etxea
Asteartea  29 ,  19 :30ean eta 
22:00etan
"Ocho apellidos catalanes" filma 
eskainiko da. Sarrera 5,50 euro.

Manuel lekuona kultur etxea
Igandea 3, 17:00etan
"Hotel Transilvania 2" animaziozko 
filma ikusgai izango da 3Dn haurren 
zinema atalean. Sarrera 4,80 euro.

Manuel lekuona kultur etxea
Igandea 3, 19:30ean
Helduentzako zinea atalean, Denis 
Villeneuvek zuzendutako "Sicario" 
filma eskainiko da. Sarrera 5,50 euro.

Olentzero
zabaleta auzoa
Asteazkena 24, 10:00etan
Zabaleta Auzoko lagunak auzo eta 
inguruko kaleak alaituko dituzte haien 
kantuekin.

okendo plaza
Asteazkena 24, 11:00etan
Landaberri ikastolako ikasle eta gura-
soek Olentzerorekin atera eta Gabone-
tako kantak eskainiko dituzte herriko 
erdigunean.

zuMaburu ikastetxeko lokala
Asteazkena 24, 15:00etan
Erketz EDT-ko lagunak baserriz baserri 
joango dira Eguberrietako doinuak 
herritarrei eramaten.

atsobakar auzoa
Asteartea 24, 16:00etan
Alboka Abesbatzak herriko kaleak 
girotuko ditu Eguberrietako kantak 
eskainiaz. Atsobakarreko egoitzan 
hasiko dute ibilbidea.

loidi-barren pilotalekua
Osteguna 24, 17:00etan
Olentzero eta Mari Domingiri harrera 
egingo zaie. Xixuko, Porrotx lagunak 
izango dituzte ondoan. Desfile handia 
egingo da herriko kaleetan barrena. 
Honetan pertsonaia ezberdinak izango 
dira.

okendo plaza
Osteguna 24, 18:00etan
Desfilearen ostean, emanaldia izango 
da Alboka Abesbatza, bertsolariak, 
Olentzero, Mari Domingi, Porrotx eta 
Xixukorekin. 

Osteguna 24, 18:15ean
Olentzerok, Mari Domingik eta Xixu-
kok herriko haurren eskutitzak jasoko 
dituzte.

Eguberrietako Haurparkea
kirol gunea/bitarte tenis pista
Abenduaren 20tik 31ra
Herriko gaztetxoek primeran pasako 
dute. Sarrera doakoa da haurrentzat. 
Helduek euro bat.

kirol gunea
Asteartea 22, 19:00etan
"Amona Josepa" ikuskizunaz gozatu 
ahalko dute haurrek

kirol gunea
Igandea 27, 19:00etan
"Ines eta bere kontuak" ipuin-kontala-
riaz gozatu ahalko dute haurrek. 

kirol gunea
Asteazkena 30, 19:00etan
"Pirata Garrapata" ikuskizuna eskaini-
ko da.

kirol gunea
Osteguna 31, 12:00etan
Eguberrietako Haur parkeari eta urteari 
emaiera emateko, "Agurra dantza 
joku" ekitaldia egingo da.

Ur festa
kiroldegiko igerilekua
Gaur, asteartea 22, 10:00etan
2005 eta 2011 urte artean jaiotako 
gaztetxoek Ur festa paregabeaz gozatu 
ahalko dute. Arduradunek gogoratzen 
dute umeak bakarrik sartuko direla 
igerilekuan eta igeri egiten jakin behar 
dutela parte hartzaile guztiek. Bazki-
deek doan parte hartu ahal izango 
dute eta ez bazkideek 3,7euro ordain-
du beharko dituzte.

Elkartasun Eguberriak
okendo plaza
Osteguna 24, 20:00etan
Euskal presoen askapena eskatzeko 
enkartelada eta brindisa egingo dira.

okendo plaza
Osteguna 31, 20:00etan
Manifestazioa herriko kaleetatik barre-

na. Askatasun bidean, Euskal Preso 
Politikoak ETXERA!!!

Manuel lekuona kultur etxea
Ostirala 8, 19:00ean
"Harresi guztien gainetik, sarraila guz-
tien azpitik jasotako hitzak" preso eta 
iheslarien hitzekin antolatutako errezi-
taldia egingo da.

Opera
Manuel lekuona kultur etxea
Larunbata 26, 19:30ean
"Otello" operaren proiekzio digitala 
eskainiko da. Sarrera 9euro.

Jaia
san roke erMitan
Astelehena 31, 10:00etatik aurrera
Ostadarreko Mendi sailak eta Ttakunek 
antolatuta urteari amaiera emateko 
Buruntza mendira igotzen diren lagu-
nentzako jaia antolatu da. Txistorra, 
ardoa eta musika izango dira.

Sari banaketa
danok kide elkartea
Igandea 27, 12:00etan
Danok Kide elkartearen Jaiotzen XXII. 
Lehiaketako sari banaketa ekitaldia. 

Errege Magoak
atsobakar egoitza
Astelehena 5, goiza
Errege Magoen bisita jasoko dute egoi-
tzako egoiliarrek. 

aMa brigitarren koMentua
Asteartea 5, 16:00tik 17:00ra
Errege Magoen harrera egingo da eta 
haurrek haien eskutitzak emateko 
aukera izango dute. 

oria auzoa
Asteartea 5, 18:00etan
Errege Magoen kabalgata. Okendo pla-
zara iritsita, Hiru Errege Magoek Udale-
txeko balkoitik goxokiak bota eta 
eskutitzak irakurriko dituzte agurtu 
baino lehen.

Agenda

 Zorion agurrak

Gorka eta Unai
Zorionak muxu asko Alfredo eta Pepi aitona-
amonaren partetik.

Nikola
Zorionak pirata! Ondo 
pasa zure egunean.

Patxi eta Unax
Zorionak pottokok, egun polita pasa dezazuela. 
Zuen familiaren partetik muxutxoak, asko 
maite zaituztegu.

Maddi
Zorionak Tomasita 
zure egunean eta 9 
haundi potolo etxeko 
guztien partez.

Arkaitz
Zorionak aita, osaba-
izeba, lehengusu eta 
aitona-amonaren par-
tetik. Maite zaitugu.

Alazne
Zorionak printzesa 
zure 6. urtebetetzean! 
Mila muxu zure fami-
liaren partez. Asko 
maite zaitugu.

Aitana
Zorionak, gurasoen 
eta ahizpen partetik. 
Muxu bat!

Arkaitz
Zorionak! 15 urte 
dagoeneko. Egun ona 
pasa zure osaba Rafael 
eta amatxoren parte-
tik.

Izar
Zorionak! Jesus Belenen 
jaiotzan egunean 3 urte 
betetzen dituzulako. 
Denok asko maite zaitu-
gu muxu-muxu-muxu.

Nerea
Zorionak bihotza. Sei 
muxu potolo familia-
ren partetik. Asko 
maite zaitugu.
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