
EH Bilduk eta EAJk gora egin dute, Elkarrekin-Podemosek behera, eta PPk ordezkaritza galdu du / 2-3

PSE-EEk zortzigarrena lortu du

Frontoiak dantzaleku
Euriaren babesean ospatu ditu Erketz EDTk Dantzari eta Dantzari Txiki egunak  / 8-9

Festa giroan agur esan 
dio denboraldiari 
Ostadar SKTk. Hainbat 
jolas egin eta sariak 
banatu dituzte / 10

Okendotik kultur 
etxera desfilea eginda 
hasiko du Kukukak 
Antzerki eta Dantza 
Hamabostaldia  / 6

TXINTXARRI
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Adrian Garcia 
Ezuste handirik ez da egon 
Lasarte-Oriako udal bozetan, 
eta espero bezala, alderdi 
s o z i a l i s t a  n a g u s i t u  d a . 
H i s t o r i k o k i  P S E - E E r e n 
gotorlekua izan da udalerria 
eratu zenetik.  EH Bilduk 
gobernatu zuen legealdia 
kenduta, beti egon da sozialisten 
esku. Edonola ere, Jesus Zaballos 
jarduneko alkateak beste 
alderdiekin hitzartu beharko 
du gobernatzen jarraitzeko, 
gehiengo osotik zinegotzi 
bakar re ra  g e ra tu  ba i t a . 
Horrenbestez, oposizioko alderdi 
guztiak batuz gero, zenbakiek 
emango lukete  gobernua 
aldatzeko. EH Bilduk lau 
ordezkari lortu ditu, EAJk hiru, 
eta Elkarrekin Podemosek bi. 
Parte hartzea %65,2koa izan da, 
orain lau urte baino ia bi puntu 
gutxiago. 

Halere, ikusteko dago zein 
joera hartuko duten negoziazioek. 
Izan ere, lurralde osorako PSE-
EEren eta EAJren arteko balizko 
akordioak eragina izan dezake 
h e r r i a n .  J e l t z a l e e n 
lehentasunezko bazkide izan 
dira azken legealdian Batzar 
Nagusietan, eta igandeko 
emaitzak ikusita, litekeena da 
bide beretik jarraitzea, nahiz 
eta azken egunetan Nafarroako 
egoera ere sartu den jokaleku 
politikoan. Edonola ere, orain 
arte herriko alderdiek ez dute 
itunei buruzko adierazpenik 
egin. Ekainaren 15ean udalbatzar 

berria osatzean ikusiko dira 
negoziazioen emaitzak. 

Beste herrietako elkarrizketei 
ere erreparatuko diote ziurrenik. 
L a s a r t e - O r i a z  g a i n , 
Zumagarragan, Irunen eta 
Eibarren ere irabazi du PSE-EEk. 
Azken bietan, gehiengo osorik 
ez du lortu, eta, beraz, jeltzaleen 
b a b e s a  b e h a r k o  l u k e 
gobernatzeko. Irungo EAJk 
adierazi du alkatetza lehiatuko 
diela sozialistei. Horrez gainera, 
beste bost herritan dago jokoan 
boterea. EH Bildu izan da 
bozkatuena Andoainen, Pasaian, 
Lezon, Soraluzen eta Mendaron, 
baina EAJ-PSE itun batek 
gobenutik kanporatu ditzake. 

Ospakizun zuhurrak 
Igande gauean garaipena ospatu 
zuten sozialistek haien egoitzan. 
Suziriak ere bota zituzten zortzi 
z inegotz i  l or tu  z i tuz te la 

baieztatzean. Gora egin dute 
bototan; 3.886 jaso dituzte 
(%37,5), 2015ean baino 346 
gehiago. Halere, poza ez zen 
erabatekoa, gehiengo osoa 
irabazteko itxaropen apur bat 
baitzuten; Gipuzkoako PSE-
EEren inkestek aurreikusten 
zuten laguntzarik gabe gobernatu 
aha lko  zu t e l a .  Ga ine ra , 
zenbaketaren hasieran, lehen 
datuek bederatzi zinegotzi eman 
zizkieten. Azkenean, bi izango 
dira zinegotzi gisa estreinatuko 
direnak: David Mateos eta 
Nagore Duran. Gainerakoak 
aurreko legealdian egonak dira: 
Zaballos bera, Loudes Acevedo, 
Agustin Valdivia, Maite Iglesias, 
Nuria Fernandez eta Txus 
Alonso.  

Antzekoa zen egoera EH 
Bilduko egoitzan, Okendo plazan. 
Emai tza  onak lor tu  d i tu 
alderdiak, orain lau urtekoen 
antzekoak. Orduan baino bost 
boto gehiago lortu ditu: 2.370. 
Botoen laurdena eskuratuta, 
bigarren alderdi gisa egonkortu 
da. 

Bosgarrena dantzan
Halere, zapore gazi-gozoarekin 
itxi zuten gaua. Izan ere, 
bosgarren zinegotzia dantzan 
ibili zen zenbaketa guztian. 
Azkenean, 56 botorengatik ez 
zen  hautatua  i zan Asier 
Gorostegi. Gainerako ordezkariak 
b e r r i a k  i z a n g o  d i r a 
udalbatzarrean: Jon Martin, 
Uxue Loinaz, Joxe Pikabea eta 
Estitxu Garmendia. 

Batzokian, aldiz, giro onean 
eman zuten gaua. Lasarte-
Oriako emaitzak soilik ez, 
G i p u z k o a k o  B a t z a r 
Nagusietakoak, eta, oro har, 
Euskal Autonomia Erkidegokoak 
ospatu zituzten. Aurrerapauso 
nabarmena egin dute jeltzaleek 
herrian. Orain lau urte baino 
121 boto gehiago, guztira 1.549 
jaso dituzte (%16,7). Gainera, 

orain baino zinegotzi bat 
gehiago izango dute. 

Pozarren hartu zuen Jon 
An txo rdok i  a l ka t e ga i ak 
TxinTxarri hauteskunde gauean. 
"Oso gustura gaude. Helburua 
bete dugu. Garrantzitsua da 115 
boto gehiago, baina are gehiago 
hirugarren zinegotzia izatea". 
Ez du hauteskunde ondorengo 
tratuez hitz egin nahi oraindik. 
"Ikusiko dugu, eta hitz egingo 
dugu gure artean. PSE-EEk 
irabazi du, eta zoriondu egin 
behar ditugu sozialistak". Boris 
Nogales eta Estitxu Alkorta 
izango ditu lankide.

Txanponaren beste aldea
Haatik, Elkarrekin Podemos eta 
PP izan dira galtzaile nabarmenak. 
Lehenak 510 boto galdu ditu, eta 
bi zinegotzi izango ditu. Ozta-
ozta irabazi du bigarrena, 
gainera. Espainian Podemosek 
izan dituen gorabeherak eragina 
izan duela uste du David Aresek, 
alderdiaren zerrendaburuak.  
"Marka egin genuen 2015ean, 
hilabete gutxitan hiru zinegotzi 
lortu genituen. Orain, ordea, 
egoera horrek kalte egin digu". 
Aurreikusten zuten boto galera 
izan zezaketela, baina espero 
baino gehiago galdu dituzte. 
Halere, ohartazi du bi zinegotzi 
dituztela; Tania Rodriguez izango 
da beste ordezkaria.  "Zinegotzi 
bat galtzeak ez du esan nahi 
gure ahalegina mugatuko denik. 
Gehiengo osorik ez dago, eta 
lanean jarraituko dugu" . 
Hurrengo egunetan gainerako 
alderdiekin hitz egingo du, 
jakiteko zer proposamen dauden 
mahai gainean.

Abstentzioa zertxobait handitu 
a r r e n ,  p e n t s a t z e k o a  d a 
Podemosen boto gehienak PSE-
EEra itzuli izana. Izan ere, 
a lderd ia  sor tu  zu tenean 
sozialistekin haserretutako 
boto-emaile asko jaso zituen. 
Bestetik, EH Bilduk bototan 

Bi boto-emaile, ilaran bozka emateko zain. TXINTXARRI

Ezin du bakarrik 
gobernatu

BOSGARRENA ESKURA 
EDUKI DU EH BILDUK, 
ETA BIGARRENA 
OZTA-OZTA LORTU DU 
PODEMOSEK

Zortzigarren zinegotzia irabazi du alderdi sozialistak, eta gehiengo osotik bakarrera 
geratu da. Honenbestez, beste alderdiekin hitz egin beharko du gobernatzeko. EH 
Bildu laurekin, EAJ hirurekin eta Elkarrekin Podemos bi ordezkarirekin arituko dira

Emaitzak
Alderdia 2019 2015

PSE-EE 3.886 3.540

EH Bildu 2.370 3.365

EAJ 1.543 1.428 

Elkarrekin Podemos 970 1.480

PP 391 477
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MAIDER GALARDI F. AGIRRE

Bost eskaera, 
helburu bakarra

Ostiralero egiten dut. Korrika eta presaka 
etxera iritsi, buzoitik aldizkari hau hartu, 
tupperren poltsa sukaldean utzi, eta kalera 
ahal bezain azkar. Aitortzen dut. Apenas 
begiratzen dudan TxinTxarri larunbat goizera 
arte. Azala bai, ematen dit denbora bistadizo 
azkar bat emateko etxerako eskailerak 
igotzen ditudan bitartean. Eta hara non, 
lagunarteko poteak itxaron behar izan zuen 
orain bi aste. Bost gizon, helburu bakarra 
zioen azaleko titularrak. Eta argazkian, 
herriko bost alkategaiak. Andre hautagaiak 
bilatzeko alderdi batzuek izandako 
zailtasunez jakitun, ez dakit lotsa, amorrua 
ala tristura sentitu nuen gehiago. Edizio 
arduradunek jakin dezazuen, ostiraleko 
poteoan eta larunbateko familia bazkarian 
horixe izan genuen hizketagai. Bejondeizuela 
belarri tirakadagatik.

Alkategai andreak bilatzeko ezintasunak 
agerian uzten du oraindik ere eremu politiko 
eta publikora jauzi egiteko ditugun trabak. 
Dela kontziliazioa, dela ahalduntzea, dela 
norbera bere kide gizonezkoekin etengabe 
borrokan aritzeak sortzen duen nekea. 
Eskerrak zerrendetan aurkitu ditugun kide 
feministak, eskerrak alderdi batzuek 
aurkeztu dituzten genero ikuspegiko neurri 
zehatzak, eskerrak lan handia egiteko prest 
dauden zinegotzi feministaren bat ere 
badugun —jakin dezala lau urtetan zaintzaren 
eta maitasunaren zentzu politikoenean 
izango gaituela alboan—. Bide batez, alkatetza 
hartuko duen taldeari bost eskaera egiteko 
baliatuko dut, iraun dezaten kanpainako 
promesek: berdintasun teknikari bat, zentro 
zibikoa emakumeen etxea bihur dezala 
prozesu parte hartzaile baten bidez, herriko 
puntu beltzak markatu ditzala, osatu dezala 
sexu erasoen aurkako taxuzko protokolo 
bat eta har dezala mugimendu feminista 
interlokutore gisa. Helburua, bakarra: 
Lasarte-Oria feministago bat.

JESUS ZABALLOS PSE-EE LOURDES ACEVEDO PSE-EE

DAVID MATEOS  PSE-EE

AGUSTIN VALDIVIA  PSE-EE MAITE IGLESIAS  PSE-EE

NURIA FERNANDEZ  PSE-EE TXUS ALONSO PSE-EE NAGORE DURAN  PSE-EE

JON MARTIN EH-BILDU UXUE LOINAZ EH-BILDU JOXE PIKABEA EH-BILDU ESTITXU GARMENDIA EH-BILDU

JON ANTXORDOKI EAJ BORIS NOGALES EAJ ESTITXU ALKORTA EAJ

DAVID ARES EP TANIA RODRIGUEZ EP

UDALBATZARRAapenas  gora  eg in  i zanak 
pen t saraz t en  du  a lderd i 
morearen beste boto-emaile 
askok EAJra jo dutela. 

Nolanahi ere, alderdien arteko 
elkarrizketa horietan ez da PP 
egongo, ordezkaririk gabe 
geratu baita herrian. Alejandro 
Saenz alkategaiak 2015ean baino 
86 boto gutxiago eskuratu ditu, 
e ta  botoen %5aren langa 
gainditu ezinik, udalbatzarreko 
tokia utzi beharko du. PPren 
gainbehera azalean sufritu du 
hautagaiak. Gipuzkoan lau 
zinegotzi besterik ez dituzte 
lortu; hiru Donostian, eta 
bakarra Irunen. 

Batzar Nagusiak
Gipuzkoako Batzar Nagusietan 
jeltzaleak nagusitu dira; bi 
batzarkide gehiago izango 
dituzte, hogei guztira. EH 
Bilduk bat irabazi du, eta 
hemezortzi izango ditu. PSE-
EEk bat galdu, eta zortzi 
batzarkide izango ditu. Batzar 
Nagusietan Podemosek ere 
b ehera  e g in  du ,  e t a  l au 
batzarkide izango ditu. PPk, 
orain arte bezala, bakarra.

Egun berean hiru hauteskunde 
jokatu dituzte, eta herritar 
askok bereizi egin dituzte 
botoak. Hala, PSE-EEk boto 
gutxiago jaso ditu batzarrerako: 
3.273 guztira, udalekoetan baino 
613 gutxiago. Berdin pasatu da 
EH Bildun; Lasarte-Oriako 
ordezkariengan konfiantza 
gehiago jarri dute. 2.234 boto 
jaso ditu Juan Karlos Izagirreren 
hautagaitzak, Jon Martinenak 
baino 136 gutxiago. Kontrakoa 
gertatzen da jeltzaleen etxean. 
1.964 boto jaso dituzte aldundian 
gobernatzeko, baina 421 gutxiago 
ditu udaleko hautetsontzian. 
Azkenik, PPk 447 jaso ditu, eta, 
Ciudadanosek, 169. 
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Beñat Lizaso 
Astearte arratsaldeko lehen 
saioan urduritasuna nabari zen 
Landaberri eta Sasoetako 
i k a s l e e n  a r t e a n .  L e h e n 
Hezkuntzako 5. mailako ikasleek 
lehenengo aldia zuten oholtza 
gainean abesten. Unai Muñoa 
bertsolariak eman zion hasiera 
saioari.

Hasteko, Lasarte-Oriako 
Udalari eta Euskara Zerbitzuari 
e s k e r r a k  e m a n  z i z k i e n 
erakutsitako babesagatik. 
Ondoren ,  b i  zentroe tako 
irakasleei eskertu zien klasean 
emandako laguntza. Haurren 
txanda iritsi aurretik, saioko 
protagonistak indarrez eta 
konfiantzaz beteko zituen txalo 
zaparrada eskatu zien ikusleei 
Muñoak, bertsolaritza irakasleak.

Gai ugari jorratu zituzten 
ikasleek. Marrazki bizidunak, 
asmakizunak,  pertsonaia 
famatuak, gelako gertaerak, 
herriko albistegia... Abesti 
famatuei hitzak aldatzera ere 
au s a r t u  z i r en .  Mo zo r r o 
koloretsuak jantzita igo ziren 

e s z e n a t o k i r a .  I k a s l e e k 
prestatutako atrezzoak eta 
antzerkiari emandako tartetxoek 
saioa berezi egin zuten.

Erreibindikaziorako tartea ere 
egon zen Manuel Lekuonako 
eszenatokian. "Irakasle utzi gu 
pakean" edo "erraustegia kendu 
nahi dugu oraindik" bezalako 
aldarriak entzun ziren.

LHko 6. mailako ikasleek 
nahiago izan zuten ikasturtea 
agurtu eta datorrenari ongi 
etorria ematea. DBHn hasiko 
dira, ikasketa zentroa aldatuko 
dute, lagun berriak egingo 
dituzte... Datorren irailean hasiko 
duten etapa berria gogotsu baina 
nostalgiarekin hartuko dute.

Lazkao Txiki eta Txirritak 
ezin izan zuten finala jokatu 

gaixo zeudelako, Donald Trumpen 
segurtasun pertsonala despistatu 
egin zen eta Michael Jacksonek 
bere jarraitzaileak gonbidatu 
zituen berarekin bertsotan 
egitera. 

Kultur etxeko auditorioko 
bigarren pisua ere bete zuten 
ikusleek, une batez eskuko 
telefonoekin grabatzeari utzi 
eta txaloz eta barrez estali zuten 
areto osoa.

Ohitura bihurtu da
Hamabost urte inguru pasatu 
dira Sasoeta eta Landaberriko 
ikasleek lehenengo bertso saioa 
eman zutenetik. Gipuzkoako 
Bertso Zale Elkarteak jarri zuen 
martxan ekimena eta eskualdean 
zein Gipuzkoa osoan zabaldu 
da. 

H e z k u n t z a  a r a u t u a n 
bertsolaritzaren oinarrizko 
ezagutza zabaltzea du helburu 
proiektuak. Bertso-eskoletako 
i k a s l e  a s k o  b e r t s o a r e n 
munduarekin lehen kontaktua 
ikasketa zentroetan eginda hasten 
dira.

Talde txikitan bertsotan egin ondoren gelakide guztiek batera agurra abestu zuten. TXINTXARRI

Bertsolaritza,  
ikasgelatik oholtzara
Sasoetako eta Landaberriko 325 ikaslek ikasturte amaierako bertso emanaldia 
eskaini zuten asteartean, Manuel Lekuona kultur etxean. Unai Muñoa bertsolariaren 
gidaritzapean, Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleak oholtzaratu ziren.

MANUEL LEKUONA 
KULTUR ETXEKO 
AUDITORIOA TXALOZ 
ETA BARREZ BETE 
ZUTEN IKUSLEEK 

XUMELA

Xumela, Agurainen eta Altsasun
Larunbatean Xumela abesbatzako kideek kantujira egin zuten Aguraingo 
kaleetan barrena, Zarauzko Montetxio abesbatzarekin batera. 

Arratsaldean Altsasun izan ziren Kantuz abesbatzarekin. Bertan, 
espetxeratutako gazteen gurasoekin bildu eta elkartasuna kantuz adierazi 
zieten senideei.

Ekainaren 8an Biarritzen egingo 
den giza katera joateko autobusa 
antolatuko du Lasarte-Oriako 
Sarek. Tiketak Artizar eta Ilargi 
tabernetan daude eskuragarri.

Autobusa 14:45ean irtengo da 
Lasar t e -Or iako  Ta jamar 
biribilgunetik; giza katea 
16:00etan hasiko da.

Ekimena Bakea  Euskal 
H e r r i a n - O r a i n  p r e s o a k 

prozesuaren barruan burutuko 
dute. 

Giza kateak Presoak orain! 
aldarrikatuko du.

Sarek Estatuko goreneko 
agintariei  dei  egi ten die 
k o n p o n b i d e  o r o k o r  e t a 
erabatekoaren alde pausoak 
e m a t e r a .  H o r r e t a r a k o , 
salbuespenezko neurriak kentzea 
eskatzen dute: DPS estatutua 
kentzea, presoen hurbilketa, 
baldintzapeko askatasunak 
onartzea, larri gaixo dauden 
presoak askatzea, kondenen 
kommutazioa...

Lasarte-Oriatik 
autobusa Biarritzeko 
giza katera

Txintxarri
Lasarte-Oriako San Pedro jaiek 
badute kartela. 63 lanen artean, 
Ruben Lucas Garcia murtziarrak 
egindako irudiak lortu du saria, 
600 euro. San Pedro Jaietako 
ekintza ugari irudikatzen dira 
horretan. Txus Alonso Gazteria 
eta Jaietako arduradunak 
adierazi duenez, herritarren 
parte hartzea sustatzeko neurriak 
hartu nahi dituzte. "Proposamen 
gehienak Lasarte-Oria kanpoko 
jendeak bidali ditu eta lau edo 
bost besterik ez ziren herrikoak". Alonso aurtengo kartelarekin. TXINTXARRI

Ruben Lucas, San Pedro jaietako 
kartelaren lehiaketako irabazlea
2019 urteko lehiaketara 63 proposamen aurkeztu dira; 
lauzpabost lan bakarrik dira herritarrek eginak 





6     ALBISTEA OSTIRALA  2019-05-31  TXINTXARRI ALDIZKARIA

Txintxarri
Ikasturtea amaitzear da, eta jada 
ohitura den moduan, Kukuka 
Antzerki eta Dantza Eskolak 
emanaldiz betetako hamabostaldia 
atondu du. Hamazazpigarrenez, 
h i labe teo tan  landutakoa 
erakusteko aukera izango dute 
Lasarte-Oriako haur, gazte nahiz 
helduek. Hala, Manuel Lekuona 
kultur etxeko oholtza bere egingo 
dute datorren astelehenetik, 
ekainaren 3tik, hilaren 16ra arte. 
Saioen eta xehetasunen berri 
eman zuten astelehen arratsaldean 
M i r e n  Z a l d u a k ,  M a i d e r 
Oiartzabalek eta Erik Arzallusek.

Nahiz eta ohiko egitura 
mantendu, berritasunak ere 
badakartza aurtengo jaialdiak. 
Lehena, hasieran.Azken bi 
urteetan, Zabaletatik Okendoraino 
egin izan dute desfile erraldoia. 
Aurten, berriz, Okendotik irten 
eta kultur etxeraino joango dira 
Oaintxe-in Deu txarangak 
lagunduta. Oiartzabalek "guraso, 
begirale, ikasle eta herriko 
edonor" gonbidatu zuen, "koloretsu 
jantzita eta festa giroan" 
elkarrekin kultur etxera bidea 
osatzera. Plazatik 18:15ean 
abiatuko dira. Beste nobedadea, 

berriz, azken egunean. Euskal 
dantza-sorkuntzako talde guztien 
saioak arratsaldeko ordutegia 
utzi eta eguerdiko hamabietan 
egingo dute.   

Ikasleak protagonista
Orotara, 40 dantza eta antzerki 
taldek parte hartuko dute 
jaialdian, 5 urtetik hasi eta 
helduetaraino. Goizetan Sasoeta, 
Landaberri eta Zubietako 

i k a s l e a k  i z a n g o  d i r a 
protagonistak. Ikastetxeetako 
haurrei bideratutako saioak 
9:45ean edo 10:00etan egingo 
dituzte. Publikoari irekiak, aldiz, 
19:00etan. Helduen tartea 
ekainaren 8an izango da dantza 
eta Fermin antzezlanaren 
emanaldiarekin. Asteguneko 
emanaldietarako sarrerak euro 
bat balio du; asteburukoenak, 
berriz, hiru euro. 

Kukukako kideek astelehenean aurkeztu zuten jaialdia. TXINTXARRI

Antzerkiz eta dantzaz 
betetako bi aste 
Kukukak astelehenean ekingo dio Antzerki eta Dantza Hamabostaldiari. 
Hamazazpigarrenez, haurrek, gazteek nahiz helduek aurtengo ikasturtean  
ikasitakoa erakutsiko dute Manuel Lekuona kultur etxeko oholtza gainean

Ekainak 3
•18:15. Txaranga festa. 

Okendotik kultur etxera
•19:00. Superheroi eroak! Non 

dago Simba? eta Zirkus 
Marabillus Bol. 2. 
Sasoeta LH 2-3.

Ekainak 4
•19:00. Euskal Herriko Ninjak, 

Xomorrolandia eta Denboraren 
makina. Zubieta HH5-LH6. 

Ekainak 5
•19:00. Euskal dantza.  

HH5-LH3.

Ekainak 6
•19:00. Gora edo behera, 

Sasoeta LH 4-6.

Ekainak 8
•22:00. Dantza garaikidea eta 

Fermin antzezlana. Helduak.

Ekainak 10
•19:00 Hakuna Matata, Unilandia 

eta Landa-Txou. Landaberri LH 3-4

Ekainak 11
•19:00. Errekaloreak eta Sorgiñak 

baserrian eta musikariak. 
Landaberri LH 1-2.

Ekainak 13
•19:00. Euskal Talent, Grease 

eta Porrusaldy. 
Landaberri LH 5-6.

Ekainak 15
•20:00. Zoroenea eta TB 

Parodiya. Oriarte DBH 1-2

Ekainak 16
•12:00. Euskal dantza 

sorkuntza.  
LH4-6, DBH 1-4, gazteak eta 
helduak.

•20:00. Gu bai leloak.  
Oriarte DBH 3.

Egitaraua

Aterpeako eta udaleko ordezkariak, kanpaina aurkezpenean. TXINTXARRI

1.000 euro hiru orduan 
gastatzeko kanpaina
Ekainaren 3tik 15era Aterpeako bazkideek bezeroei 
tiketak banatuko dizkiete; zozketa, ekainaren 19an

Txintxarri 
Ez da ohikoa 1.000 euro hiru 
orduan xahutzea. Haatik, 
Aterpea merkatarien eta 
ostalarien elkarteko bezeroek 
horretarako aukera izango dute. 
Izan ere, kanpaina berria 
martxan jarri du elkarteak; 
ekainaren 3tik 15era bitartean 
kontsumitzaileen artean tiketak 
banatuko dituzte, zozketa batean 
sartzeko. Zozketa hori ekainaren 
19an egingo dute, Mirentxun. 
I r abaz l ea r en t zako  sa r i a 
tentagarria da: herriko dendetan 
1.000 euro hiru orduan gastatzeko 
aukera. 

Iaz ere egin zuten kanpaina 
hori. Dendetan gastatzeko baleak 
jasoko ditu irabazleak. Hamar 
euroko ehun bale, hain zuzen. 
Baditu baldintza batzuk sariak; 
denda bakoitzean gehienez 
hamar bale gastatu ahal izango 
ditu, alegia, ehun euro. 

Ekainaren 25ean, 17:00etatik 
20:00etara gastatuko du saria. 
Aurretik izango du dendak 
bisitatu eta sariaz nola gozatu 
pentsatzeko aukera. Ehun euro 
baino gehiago gastatu nahi 
izanez gero, hortik gorakoa bere 
poltsikotik ordaindu beharko 
du. 

IRTENBIDETIK ALTERNATIBATU

IrtenBidetik, alternatiba bila
IrtenBidetik AlternatiBATU ekimena aurkeztu dute. Hainbat sektoretako 
herritarrak elkartu dira mugimendu hori sortzeko. Ekainaren 22rako 
ekitaldi oparoa aurkeztu dute, Lasarte-Oriaren beharrak "modu kritiko 
batean" atzemateko eta "herri hobe bat izateko zein alternatiba beharko 
liratekeen ezagutzeko". 





8    ARGAZKI GALERIA OSTIRALA  2019-05-31  TXINTXARRI ALDIZKARIA

Euskal dantza sorkuntzako lanak aurkeztu zituzten Kukukako taldeek. TXINTXARRI

Dantzari egunean parte hartu zuten taldeek desfile alaia egin zuten herriko kaleetan barrena. TXINTXARRI

San Migel eguneko dantzez gozatu ahal izan zuten ikusleek Oñatiko Oñatz taldearen saioan. TXINTXARRI

Dantza zaparrada 
V. Dantzari eguna eta XXXI. 
Dantzari txiki ospatu dute
Eguraldi txarrak goibeldu egin du giroa asteburuan, baina ez da aski izan herrira etorri diren dantzarien grina hozteko. 
Okendo plazan egitekoak ziren emanaldiak, baina euri dezente egin zuenez, Loidibarrengo eta Michelingo pilotalekuetan 
aritu ziren azkenean. Ikus-entzuleek erantzun zuten, eta txiki utzi zituzten harmailak. Larunbatean Erketz EDTko 
dantzariek Kukukakoekin eta Oñatitik etorritako Oñatz Dantza Taldekoekin batera emanaldia eskaini zuten. Giharrak 
berotzeko desfiletxo bat egin zuten erdigunean barrena, zeru gris eta euritsuak eten txiki bat eman ziela baliatuz. 
Loidibarren pilotalekura itzultzerako zain zituzten hainbat ikus-entzule. Ordu eta erdi inguruz aritu ziren, hango eta 
hemengo dantza tradizionalak eta sorkuntzakoak eskainiz. Etxeko txikienak izan ziren protagonista igandean Michelingo 
frontoian. Ezin izan zuten desfilatu. Horrek ez zituen gaztetxoak kikildu, ordea, eta ederki aritu ziren guraso eta lagunen 
aurrean. Usurbilgo Orbeldik, Faltzesko Makaiak, Berako Gure Txokoak, Errenteria Musikalek, Kukukak eta Erketzek parte 
hartu zuten. Hamar bat minutu zituen talde bakoitzak euren errepertorioko onena erakusteko. Emanaldia biribiltzeko, 
denek egin zuten dantza elkarrekin, irakasle eta guzti: fandangoa, arin-arina eta kalejira.

Oñatz taldeko dantzariek Jaurrieta ere eskaini zuten. TXINTXARRI
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Erketz dantza taldeko kideek Larraindantza eta Segalariak dantzatu zuten. TXINTXARRI

Dantzari txikiek haien onena eman zuten emanaldietan. TXINTXARRIMichelingo pilotalekua bete zen Usurbil, Faltzes, Bera, Errenteria eta Lasarte-Oriako dantzari txikiak ikusteko. TXINTXARRI

Amaieran guztiek batera dantza egin zuten. TXINTXARRI Dantzari gaztetxoek adi-adi jarraitu zituzten beste taldeen lanak. TXINTXARRI

Dantza talde guztiek talde argazkia atera zuten ekitaldia amaitzean. TXINTXARRI
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Txintxarri
Ostadarren kolore urdin-beltzak 
oso presente daude herrian eta 
Gipuzkoan: 800 kirolari inguru 
aritzen dira astebururo, klubak 
dauzkan diziplina anitzetan. 
Horietako bat da saskibaloia, 
oso garrantzitsua, ikaragarri 
hazi dena azken urteetan. Eta 
horrela jarraituko du. txintxarri-k 
jakin duenez, sekzioko arduradun 
Endika Marrahik azkenean 
erabaki du klubean jarraitzea.  

Herr i tarra  da  a ta laren 
sortzailea eta hartu duen 
dimentsioaren arduraduna. 
Hasiera batean erabaki zuen 
tarte batez kargua uztea eta 
atseden hartzea. Arriskua zegoen 
inork ez hartzea erreleboa, baina 
mamu guztiak uxatu ditu aste 
honetan, jarraitzeko erabakia 
hartuta. Hunkituta jaso zuen 
herriaren eskertza larunbat 
goizean, Ostadarrek egindako 
denboraldi amaierako festan. 

Festa bai, baina oporrak ez: 
lanean segitzen dute zuzendariek 
eta entrenatzaileek, 2019-2020 

denboraldiko eskaintza aurtengoa 
baino are hobea izan dadin.

Aurtengo sasoia berehalakoan 
ahaztuko ez duen kirolari 
horietako bat da Iraia Iparragirre. 
Realeko jokalariak balentria 
ederra egin du, Espainiako Kopa 
irabazita. Ostadarren harrobitik 
atera zen lasarteoriatarra. Berak 
jaso du aurtengo kirolari 
onenaren saria. "Erreferente" 
da neska gaztetxo askorentzat, 
k i r o l  e l k a r t e k o  k i d e e k 
nabarmendu dutenez. 

Auzolan saria Jose Zapirainek 
jaso du, hunkituta. Añorgatarra 
da jaiotzez, baina aspalditik 
dauka lotura Lasarte-Oriarekin. 
1970eko hamarkadan Jose 
Aizpurua eta Ciriaco Jimenezekin 

elkartu, eta eraikitzen hasi ziren 
herriko jubilatuen beharrak 
asetuko zituen topaleku bat. 
Biyak Bat du izena. 38 kide ziren 
hasieran; gaur egun, 2.500.

Kirol instalazioei kritika
Ostadarrek urtero idazten duen 
editorialean bada errepikatzen 
den kexa bat: herriko kirol 
instalazioek dauzkaten gabeziak. 
"Kiroldegian eta Michelinen, 
ordutegi duinak lortzeko, kluben 
artean lehiatzen gara. Kezkagarria 
da". Adibidez, aurten aurrenekoz, 
futbol talde batek herritik at 
entrenatu behar izan du, Realaren 
instalazioetan. "Soluzioak 
azkarra behar du izan".

A z p i e g i t u r a  a r a z o a k 
gorabehera, Ostadarrek hedatzen 
jarraitzen du. Datorren urtean 
lantalde berria izango dute 
atletismo sailean: Amaia Andres 
eta Oscar Goikoetxea. Halaber 
eskerrak eman z izkieten 
egitasmo hau aurrera eramaten 
laguntzen dieten babesleei eta 
gurasoei.

Ostadar SKTko saritu guztiek talde argazkia egin zuten euren garaikurrak jaso ondoren. TXINTXARRI

Denboraldiari agur esan 
dio Ostadarrek, jai giroan
Festa giroan bukatu du denboraldia Ostadar SKTk. Hainbat joko egin eta sariak 
banatu dituzte arduradunek, Oriarte Institutuko patioan. Horrek ez du esan nahi 
oporrak hartuko dituztenik, ordea: lan asko daukate egiteke datorren sasoira begira

Jose Zapirain omendu zuten Biyak Bat elkarteak egindako lanarengatik. TXINTXARRI

Realeko jokalari Iraia Iparragirre izendatu zuten kirolari onena. TXINTXARRI

Kirolek eta jolasek ezinbesteko tartea izan zuten jaian. TXINTXARRI

HARROBITIK 
ATERATAKO  
IRAIA IPARRAGIRREK 
JASO DU KIROLARI 
ONENAREN SARIA
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FUTBOLA

INFANTILEN IGOERA FASEA: 
FINALERDIAK

Beti Ona CD - Ostadar SKT
Larunbata. 10:30. Puio, Donostian.

OSTADARREKO PROBAK 
Datorren urteari begirako deialdiak. 
Alebinak: ekainaren 3an eta 6an. 
Kadeteak: ekainaren 4an, 6an eta 
7an. 
Infantilak: ekainaren 3an, 6an eta 
7an. 
Neskak: ekainak 7an. 
Astelehenetik ostiralera. 18:30 eta 19:30.

ARETO FUTBOLA
HERRIKO TXAPELKETA

Trumoi - Viña del Mar
Larunbata. 16:00. Kiroldegian.
Insausti - Patricio Cocktail
Larunbata. 17:30. Kiroldegian.

ERRUGBIA
AITOR URANGA MEMORIALA

Gurasoak - Jokalariak eta 
entrenatzaileak 
Larunbata. 10:00. Michelinen.
Hermani/ATSS - Pinguinas Burgos
Larunbata. 11:30. Michelinen
Beltzak Lasarteorians - Atletico San 
Sebastian - RAC Lobos taldeak.  
Larunbata. 16:15. Michelinen.

SQUASH
HERRIKO TXAPELKETA

Kontsolazio finala jokatuko dute, 
lehenik. Ondoren, 3. eta 4. posturako 
partida, 16:00etan. Amaitzean, 
txapelketako final nagusia. 
Larunbata. 15:00. Kiroldegian. 

GIMNASTIKA
EUSKADIKO ESKOLARTEKO 
JOKOAK 

Alexia Barquin pilota eta uztailarekin 
lehiatuko da, eta Eneritz Lopez de 
Gereñu sokan eta esku librean. 
Larunbata. 10:30. Santurtziko Mikel 
Trueba kiroldegian.

IGERIKETA

GIPUZKOAKO OPEN SARIA
Buruntzaldea IKTko hainbat igerilarik 
parte hartuko dute proban.  
Larunbatean eta igandean. 10:00-20:00. 
Paco Yoldi igerilekuan, Donostian.

LASTERKETAK

XVIII. ZEGAMA-AIZKORRI
42 kilometroko mendi maratoia,  
Aratz, Aizkorri eta Aketegiko gainak  
barne. Xanti Trantxe herritarrak 
parte hartuko du lasterketan. 
Igandea. 09:00. Zegaman. 

PILOTA

INFANTILAK  
UDABERRIKO TXAPELKETA

Aretxabaleta 1 - Intza 1
Ostirala. 19:00. Udalekoa frontoian, 
Aretxabaleta. (3. partida)
Intza 2 - Oiarpe 3
Ostirala. 20:00. Mitxelinen.

SENIORRAK  
LAU T'ERDIKO TXAPELKETA

Zumaia (Iriondo)- Intza (Artetxe)
Ostirala. 18:45. Aitzuri frontoian, 
Zumaian. (4. partida)

ASTEBURUKO HITZORDUAK

Iñigo Gonzalez Sarobe
Merezimendu osoz iritsi dira 
herriko areto futbol txapelketako 
finalera Insausti Taberna eta 
Patricio Cocktail Bar. Bihar, 
larunbata, neurtuko dituzte 
indarrak, Maialen Chourraut 
kiroldegian, 17:30ean. Iaz 
azpitxapeldun geratu zen Yon 
Pavon herritarrak zuzentzen 
duen komertzioaren taldea, Bar 
Buenetxearen aurka galduta. 
Arantzatxoa atera du aurten, 
egungo txapelduna kaleratuta. 
Geltoki kalean dagoen taberna 
mitikoak, berriz, Asador Irigoien 
garaitu zuen.

Insaustik jokatu zuen aurrena. 
Joaneko neurketan 3-2 irabazi 
zuen, komeria asko pasata. Eta 
itzuleko norgehiagokan berdina 
pasatu zitzaion. 0-1 hasi zen 
galtzen, baina berehala sartu 
zuen berdinketaren gola Andoni 
Altolagirrek. Bigarren zatian 
beste gol  bat sartu zuen. 
Hirugarrena, Javi Solchagak. 

Pa t r i c i ok ,  a l d i z ,  i a zko 
txapelduna garaitu zuen, 4-3. 
Lehenengo zati bikaina jokatuta, 
2-0 aurreratu ziren, Kevin Tiati 
eta Gorka Marcosen golei esker. 
Bigarren zatian areagotu egin 
zuten abantaila Unai Arrutik 
eta Mikel Gonzalezek. Dena 
erabakita zegoela zirudienean, 

ordea, atezain jokalaria ateratzea 
erabaki zuen Buenetxeak, eta 
abagune ugari izan zituen partida 
berdindu eta iraultzeko. Ez zen 
aski izan.

Final handiaren aurretik 
jokatuko dute kontsolazio faseko 
azkeneko partida Trumoi 
Tabernak eta Viña del Marrek. 
Lehena Avenida tabernari 
gailendu zitzaion 4-3, joaneko 
partidan hirura berdindu 
ondoren. Viña del Marrek, aldiz, 
Izen gabe taldearen aurka bina 
berdindu zuen, baina joaneko 
partida 0-2 irabazi zutenez, eurek 
lortu dute azken partidarako 
txartela. Arratsaldeko lauetan 
hasiko dira, kiroldegian. 

Patricioko jokalari Gorka Marcos, gola sartu nahian. TXINTXARRI

Insausti eta Patricio, 
aurrez aurre finalean
Insausti Taberna eta Patricio Cocktail Bar taldeek jokatuko dute herriko areto futbol 
txapelketako final handia, bihar, Maialen Chourraut kiroldegian. Asador Irigoien  
eta Bar Buenetxea garaituta poltsikoratu dituzte txartelak, hurrenez hurren 

GORKA ARISTEGI

Emaitza onak LOKEko kideentzat
LOKEko judoka alebinek Gipuzkoako txapelketan parte hartu dute 
asteburuan. Bederatzi domina lortu dituzte. Urrea: Nahia Fervenzak. 
Zilarra: Iker Izquierdok eta Unax Urangak. Brontzea: Xabier Lareuk, Amets 
Sorianok, Unai Coelok, Ekain Luisek, Aitor Santosek eta Urko Bravok. 
Tania Curiel, Hodei Gastiain eta Jon Eizagirre bosgarren izan ziren. 

OSTADAR IPAR MARTXA

Azken irteera, hilaren 15ean
Ostadar Ipar Martxa taldeak denboraldia bukatzeko Lasarte-Oriako mugak 
egin behar zituen asteburuan. Lokatza tarteko, ordea, Usurbilgo txokoaldeko 
buelta osatu zuten bazkaria egin aurretik. Bertan behera utzitako ibilbidea 
ekainaren 15ean egingo dute; lau bat orduko saioa da. Uda ondoren, iraileko 
azken larunbatean ekingo diote denboraldiari egun osoko irteera batekin.

KONTSOLAZIO FASEKO 
AZKEN PARTIDA 
TRUMOIK ETA VIÑA 
DEL MAR-EK 
JOKATUKO DUTE 



Txintxarri
LOKEko atletak ederki ari dira 
lehian denboraldi amaieran. Bi 
txapelketa garrantzitsu egin 
zituzten aurreko asteburuan:  
Euskadiko Eskolarteko jokoak 
eta Gipuzkoako txapelketa. Ez 
ziren esku hutsik bueltatu; 
guztira, 11 domina eta garaikur 
eskuratu zituzten.

Infantil mailako gaztetxoak 
indartsu datozela erakutsi dute 
Euskadiko Eskolarteko jokoetan.  
Lasarte-Oriako taldeko bost 
ordezkari izan ziren Gipuzkoako 
selekzioarekin txapelketa 
horretan parte hartzen, eta  
emaitza ederrak lortu zituzten.

Naroa Elvirak 80 m. proban 
lehenengo postua eskuratu eta 
gero, Gipuzkoako 4x80 m. errelebo 
taldearekin ere urrezko domina 
lortu zuen. 

Podiumeko lehen koskan ere 
izan zen Amane Mesa; altuera 
probako irabazlea izan zen gaztea. 

Jokin Rodriguezek ere lortu 
zuen saria 220 m. hesi proban: 
zilarrezko domina.

Dominetatik gertu ibili ziren 
herriko beste bi ordezkariak; 
Irati Valdiviak eta Haritz 
Grijalbok laugarren postuan 
amaitu zituzten euren probak: 

Valdiviak 80 m. hesi proba, eta 
Grijalbok 150 m. proba.

LOKEko atletismo saileko 
arduradun Amaia Andres eta 
Oscar Goikoetxea pozarren 
agertu dira lortutako emaitzekin. 
"Haien lanaren emaitza dira 
s a r i ak .  Ga inera ,  ho r i ek 
hurrengo ikasturteari begira 
gogor lan egiteko indarra 
emango die".

Bigarren orokorrean
Besta lde ,  LOKEko at le ta 
helduagoek ere erronka berezia 
zuten asteburuan: Gipuzkoako 
txapelketa. 

Aurten ilusio handia zuen 
atletismo atalak nesken taldea 
o s a t z e a  l o r t u  b a i t z u e n . 

Txapelketan bertan ere grin 
hori nabaria zen, eta "ezusteko 
pozgarria" hartu zuten. Maider 
Rekondo, Naroa Furundarena, 
Enara Gonzalez eta 4x400 m. 
errelebo taldeak lortutako 
postuek taldea sai lkapen 
orokorreko bigarren mailara 
igo zuten.

Rekondo gaztea fin ibili zen 
jaurtiketa probetan. Pisua eta 
disko-jaurtiketa probetan 
l ehena  i z an  z en ;  ma i lu -
jaurtiketa proban, berriz, 
bigarrena.

Naroa Furundarenak jauzi 
hirukoitzean, Enara Gonzalezek 
luzera jauzian, eta 4x400 m. 
errelebo taldeak zilarrezko 
dominak lortu zituzten. 

Euskadiko Eskolarteko txapelketan parte hartu zuten bost herritarrak, lortutako dominekin. LOKE ATLETISMO

LOKEko atletak: dominak 
eta "ezusteko pozgarria"
Lehenengo postuetan izan dira LOKEko atletak Euskadiko Eskolarteko Jokoetan,   
eta maila absolutuko Gipuzkoako txapelketan. Gainera, azken lehiaketa horretan, 
sailkapen orokorreko bigarren postua lortu du herriko elkarteko nesken taldeak

Artetxe jokoan. TXINTXARRI

Gipuzkoako  lau  t ' e rd iko 
txapelketa azken fasean sartu 
da. Jon Pello Artetxe herritarrak 
EPLEko Aranburu 22-8 garaitu 
zuen Michelingo pilotalekuan 
jokatutako final hamaseirenean. 
Intzako pilotariak aurre hartu 
zuen 10-0, eta errenta ongi 
mantentzen jakin zuen. Aste 
honetan, Zumaiako Iriondoren 
aurka jokatuko du partida.

Artetxe,  Gipuzkoako 
lau t'erdiko final 
zortzirenetan

Txintxarri
Euskadiko amateur txapelketa
jokatu zuten LOKEko senior, 
jubenil eta kadeteek. Hiru 
domina lortu zituzten Durangon, 
eta lehengo hamarren artean 
izan ziren gehienak.

Senior A mailan lortu ziren 
dominetako bi. Aizpea Arroyok 
uztai lana lehen postuan amaitu 
zuen, eta urrezko domina 
kolkoratu. Mazoekin, berriz, 
bosgarren izan zen, eta horrek 
sailkapen orokorreko bigarren 
postua lortzea ekarri zuen. 

Maila berean lehiatzen zuen 
Garazi Gomezek ez zuen egun 
ona izan. Hamahirugarren 
postuan amaitu zuen lehiaketa; 
uztai lanean hamabigarren izan 
z e n ,  e t a  m a z o e k i n , 
hamalaugarren.

Horrez gain, Jubenil B mailan 
Paula Martinezek zintarekin 
egindako lanak podiumera 

eraman zuen; brontzezko domina 
kolkoratu zuen. Gainera, Jaione 
Martosekin batera, bosgarren 
postua lortu zuten binakako  
s a i l kapenean .  Mar t o s ek 
hamalaugarren amaitu zuen 
pilota lana.

Bosgarren postua ere eskuratu 
zuen Senior A taldeak. 

Kadete B mailan, berriz, 
LOKE Oriarte seigarren izan 
zen, eta LOKE Santa Teresa 
bederatzigarren. Postu berean 
amaitu zuten lehiaketa Maitane 
Arroyok eta Miriam Prietok.

E ta  g imnas t ek  e z  du t e 
a t s eden ik .  La runba t ean 
Santurtzin antolatu diren 
Euskadiko Eskolarteko jokoetan 
lehiatuko dira Alexia Barquin 
eta Eneritz Lopez de Gereñu 
gimnasta gazteak. Igandean, 
berriz, Barquinek eta infantil 
B mailako taldeak Getxoko 
Torneoan parte hartuko dute.

Arroyok urrea eta zilarra irabazi 
ditu Euskadiko txapelketan
Paula Martinezek brontzea lortu du zinta lanean. 
LOKEko gimnastak hamar lehenen artean egon dira

Realak Alaves garaitu zuen  (1-
0) asteartean jokatutako Euskal 
Kopako finalerdian, eta finala 
Athleticen aurka jokatuko du 
abuztuan. Bi taldeak txapelketako 
bederatzi finaletan egon dira, 
baina Realak behin bakarrik 
jaso du Euskal Kopa, 2012an.

Talde txuri-urdinak bi baja 
garrantzitsuri aurre egin behar 
izan zizkion; Mariasun Quiñones 

atezaina eta Nahikari Garcia 
aurrelaria. Biak Espainiako 
selekzioarekin daude lanean 
Frantzian ekainean hasiko den 
Mundiala prestatzen. 

Alaves indartsu atera zen 
Mojategiko zelaiara, eta Realak 
atea defendatu behar izan zuen. 
Halere, partidak aurrera egin 
ahala Realak baloiaren jabetza 
eskuratu zuen. Partida amaitzear 
zegoela, Leire Bañosek sartu 
zuen garaipeneko gola. Iraia 
Iparragirre herritarrak partida 
osoa jokatu zuen.

Euskal Kopako finala, 
denboraldia 
borobiltzeko

4x400 m. errelebo taldea bigarren izan zen. LOKE ATLETISMO
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ZORION AGURRAK

Ostirala, 31  DE MIGUEL
Larunbata, 1  ORUE
Igandea, 2  ORUE
Astelehena, 3  LASA
Asteartea, 4  GIL
Asteazkena, 5  ACHA-ORBEA
Osteguna, 6  URBISTONDO

Gipuzkoako farmazien eskuko telefonorako 2017ko egutegia 
eskuratzeko, bidali FARMA 215800 zenbakira. 
Gehienezko kostua 1,7 euro + WAP deskarga, operadorearen arabera 
(www.cofgipuzkoa.com).

GUARDIAKO FARMAZIAK
EGUNEKO FARMAZIAK: 9:00-12:00
ORUE: Jaizkibel plaza 2/ 943 36 26 52
ACHA-ORBEA: Hipodromo et. 6/ 943 36 35 49
DE MIGUEL: Kale Nagusia 32/ 943 37 11 51
LASA: Kale Nagusia 42 atzea/ 943 36 17 74
GIL: Kale Nagusia 24/ 943 36 15 29
URBISTONDO: San Frantzisko 1/ 943 36 65 67
GANDARIAS-URIBE: I. de Loyola 9/ 943 01 95 21

GAUEKO FARMAZIA: 22:00-9:00
Castilla-Larburu: Urbieta kalea 7, Hernani/ 943 55 29 41

Sorgin dantzako entseguak
Hilabete baino gutxiago geratzen da San Pedro jaiei 
hasiera emateko. Hori dela eta, Sorgin dantza prestatzeko 
saioak ekainaren 4an hasiko dira.

Entseguak ekainaren 24a arte izango dira, astearte 
eta ostegunetan, 20:00etatik 21:00etara Okendo plazan. 
Eguraldi txarra eginez gero, Landaberri ikastetxeko 
Garaikoetxea eraikinean egingo dira.

Udako Txoko eta Kanpaldietako bilerak
Ttakun Kultur Elkarteak antolatzen dituen Udako 
Txokoetako eta Kanpaldietako bilerak ekainaren 6an 
eta 7an izango dira, Manuel Lekuona kultur etxean. 

HH3-HH4 mailako haurren bilerak ekainaren 6an 
dira: euskarazkoa, 17:40ean; eta gaztelerakoa, 17:00etan. 

Ekainaren 7an, berriz, HH5-LH6 mailakoen txanda 
da: euskarazkoa, 17:45ean; eta gaztelerakoa, 18:50ean. 
Larraulgo irteerako bilera ekainaren 7an, 19:30ean da. 

Kanpaldietako bilerak ekainaren 7an dira: Lezana 17:00etan, 
eta Donemiliaga 18:15ean.

Ostadar SKT futbol entrenamenduak
Ostadar SKTko futbol saila hurrengo denboraldia 
prestatzen hasi da dagoeneko. Futbolean aritu nahi duten 
gaztetxoei deialdia egiten die hurrengo astean  egingo diren 
entrenamendu saioetan parte hartzeko.

Astelehenean, ekainaren 3a, eta asteazkena, ekainaren 
5a, 18:30etik 19:30era, 2008. urtean jaiotako haurrek egingo dute 
lan.  Egun beretan, 19:30ean, 2007 eta 2006 urtetan jaiotako 
infantilen txanda izango da. 

Ekainaren 4an eta 6an, 2004-2005 urteko kadeteek 
izango dute saioa, 18:30etik 19:30era. 

Ostiralean, berriz, kadete eta infantil mailetako 
nesken entrenamendua izango da, 18:30etik 19:30era 

Ostadarreko arduradunek kirol arropa egokia eramateko 
gomendioa egin diete entrenamendu horietan parte hartu nahi 
duten haurrei.

Zikiro afariko txartelak
Urtero legez, Ttakun Kultur Elkarteak San Pedro egun bezperan 
Zikiro afaria antolatu du. Hitzordua, ekainaren 28an, 21:30ean, 
izango da, Okendo plazan.

Zikiro erre gozoa dastatzeaz gain, entsalada, postrea, kafea eta 
kopaz ere gozatuko dute mahaikideek.

Afarirako txartelak 20 euro balio ditu, eta astelehenetik  aurrera, 
ekainak 10etik aurrera, Ttakun elkartean daude salgai.  Txartelak 
eskuratzeko azken eguna ekainaren 21a da.

Eguzki areto futbol entrenamenduak
Eguzki taldeak areto futbolean jokatu nahi duten gaztetxoei 
deialdia egiten die. Hurrengo asteetan entrenamendu saiok 
egingo dituzte eta probatzeko aukera izango da.

Kirol eskolako neska-mutilek, 2008 eta 2011 urte artean jaiotakoek 
ekainaren 14an eta 21ean 18:00etan izango dituzte saioak, Michelin 
guneko pilotalekuan. Infantil mailako neska-mutilak, ekainaren  
7an, 14an eta 21ean bilduko dira leku berean, 19:00etatik aurrera.

2004 eta 2005 urteetan jaiotako kadete mutilak Maialen 
Chourraut kiroldegian izango dituzte hitzorduak ekainaren 5an, 
12an eta 19an, 20:15ean.

Jubenilek berriz, ekainaren 6an, 13an eta 20an izango dituzte 
saioak, 20:00etan, Maialen Chourraut kiroldegian.

Senior mailako taldeei dagokionez, mutilen taldeak ekainaren 
4an, 11an eta 18an entranatuko du eta emakumeenak, berriz, 
ekainaren 3an, 10an eta 17an. Saioak 20:00etan hasiko dira.

Eguzki taldeko arduradunek jakitera eman dutenez sarrera 
doakoa izango da. Saioetara kirol arropa egokia eramatea ere 
eskatzen dute.

OHARRAK

Ane
Zorionak printzesa zure 
bosgarren urtebetetzean. 
Asko maite zaitugu. 

TELEFONOAK
UDALAREN TELEFONOAK:
ERREGISTROA: 943 371 629

EUSKARAKO ZERBITZUA: 943 376 184

KIROLDEGIA: 943 376 182

MANUEL LEKUONA KULTUR ETXEA: 9

43 376 181

GIZARTE ZERBITZUAK: 943 376 179

KIUB: 943 361 605

UDAL EUSKALTEGIA: 943 361 621

MUNTTERI AEK: 607 625 233

LARRIALDIKO TELEFONOAK:
OSASUN ZENTROA: 943 007 960

DYA: 943 464 622

GURUTZE GORRIA: 943 363 953

UDALTZAINAK: 943 362 442

ERTZAINTZA: 943 538 840

SOS DEIAK: 112

SUDOKUA

Mª Carmen Sanchez Bellanco. Maiatzaren 29an. 
Jose Luis Infante Cepeda. Maiatzaren 23an. 

HILDAKOAK

EGURALDIA LASARTE-ORIAN

Urte askotarako!
Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak; bi bide dituzu 
Txintxarriren bidez zoriontzeko:

Osteguneko 16:00ak arte jasotako zorion agurrak bakarrik 
iragarriko ditugu. Hortik aurrera jasotakoak hurrengo 
astean argitaratuko ditugu.

Kailani Victoria Matailo Guerrero. Maiatzaren 25ean.
Laida Garmendia Molina. Maiatzaren 24an.
Alvaro Sayavera Navarro. Maiatzaren 21ean.   

JAIOTAKOAK

Hugo
Zorionak maitea!!!! 6 
muxu pottolo zuretzat 
denon partetik. Asko 
maite zaitugu! Jarritu 
zure poza eta irrifarra 
zabaltzen!

Idoia
Zorionak Idoia!! Egun 
polita pasa dezazula, beti 
bezain alai eta irrifartsu.

Internet  
Txintxarri.eus-en 
txintxarri.eus/zorionagurrak eta 
Bidali zure zorion agurra 
formularioa bete.
Urtebetetze egunean bertan 
argitaratuko da webgunean 
eta ostiralean Txintxarri 
paperean.

Posta elektronikoa 
Mezua bidali 
txintxarri@txintxarri.eus 
helbidera, eta idatzi: 
izen-abizenak, urtebetetze-
eguna eta nahi duzun testua. 
Ez ahaztu irudia atxikitzeaz.
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MANTTANGORRI HIRIBUSA

Lanegunak

ESKELAK JARTZEKO

Txintxarri: doan eta euskaraz 
Lasarte-Oriako etxe guztietan 943 37 14 48

 Eskela Txintxarri paperean: 80 €
 Eskela Txintxarri paperean + Txintxarri.eus-en: 90 € 

 TEL: 943 37 14 48
edo txintxarri erredakzioan

AZOKA TXIKIA

LANA

ESKARIA
Zerbitzaria behar da 
Lasarte-Oriako taberna 
baterako. Interesatuak 
deitu: 607110365.

ESKAINTZA
Pertsona eskaintzen da 
a d i n e k o  p e r t s o n a k 
za i n t zeko .  O rduka , 
j a i e g u n e t a n ,  z e i n 
asteburuetan. Ospitalean 
gauak ere egiteko prest. 
606 661 048/943 404 
015.

Lan bila nabil, pertsona 
zaharrak edo haurrak 
zaintzeko prest, interna 
bezala, orduka, gauetan, 
asteburuetan. Telefonoa: 
722 17 81 77.

Per tsona ser ioa eta 
arduratsua eskaintzen da 

a d i n e k o  p e r t s o n a k 
zaintzeko eta etxeko 
lanak egiteko. Interna edo 
externa bezala. Lanean 
hasteko prest. 663 488 
438.

NABARMENDU ZURE EDUKIA
Iragarki 

nabarmenduak 
soilik kobratuko 

dira, azoka 
txikiko 

iragarkiak doan 
izango dira

TAMAINA 
BERRIA
Modulo 

txikia. 12 € 
+ BEZ barne 

publizitatea@
ttakun.eus

TAMAINA BERRIA
Modulo handia. 20 € + BEZ barne 

publizitatea@ttakun.eus
 646.824466



ZERBITZUAK      15TXINTXARRI ALDIZKARIA  2019-05-31  OSTIRALA

OSTIRALA 31
LASARTE-ORIA Agur ekitaldia
Oriarte BHIko 2. batxilergoko 
ikasleei agur ekitaldia egingo zaie.
Oriarte BHI Larrekoetxe eraikina, 
12:00etan.

LARUNBATA 1
LASARTE-ORIA Jaialdia
San Sebastian Circuit Spirit-en 
hirugarren edizioko ibilaldia 
Lasarte-Oriatik igaroko da. Kotxe 
klasikoak ikusteko aukera izango 
da Lasarte-Oriako zirkuituko 
zuzengunea zenean, Oria Txiki 
tabernaren parean.
Lasarte-Oria, 17:45etik aurrera.

DONOSTIA Musika
Zero Sette Jai Band taldeak folk, 
rock eta jazz doinuak eskainiko ditu 
Olatu Talka 2019 jaialdian.
Udaletxeko terraza, 18:30ean.

PASAIA Musika
Lasarte-Oriako Udal Musika 
Eskolako Eluxka Arroyo eta Lierni 
Arozena ikasleek eta Josu Izagirre 
irakasleak Euskal Herriko Musika 

Eskolen Txistulari Alardean parte 
hartuko dute.
Trintxerpeko Serafin Esnaola Plaza, 
13:00etan.

HERNANI Musika
Ozenki abesbatzaren 25. 
urteurreneko bigarren kontzertua. 
Ozenki, Kantuz, Goizuetako 
Umore-ona abesbatzak eta Doinu-
zale akordeoi taldeak emanaldia 
eskainiko dute.
Biteri kultur etxea, 19:45ean.

IGANDEA 2
LASARTE-ORIA Musika
Javi Bustok zuzendutako Aquam 
Lauda abesbatzak kontzertua 
eskainiko du. Emakume 
abesbatzentzat sortutako musika 
zabaltzen du.
Ama Brigitarren komentua, 19:30ean.

USURBIL Musika
Musika Zuzenean jaialdi akustikoa 
antolatu dute. Paxkal Irigoyen, Birkit, 
Abereh, Ane, Larra Bideak, Raitx, 
Montauk, Sara Zozaya, Gartxot, 
Asier Beramendi, Natali... parte 
hartuko dute. Sarrera, 10 euro.
Sutegi, 19:00etan.

ASTELEHENA 3
LASARTE-ORIA Kalejira
Kukuka antzerki eta dantza eskolako 
hamabostaldiari ongietorria egiteko 
Oaintxe in deu! txarangaren 
laguntzaz, Txaranga festa egingo 
dute. Okendo plazatik atera eta 
Manuel Lekuona kultur etxeraino 
kalejira egingo dute.
Okendo plaza, 18:15ean.

LASARTE-ORIA Antzerkia
Sasoeta ikastetxeko antzerki taldeen 
lanak:

- Superheroi eroak! - LH2-3
- Non dago Simba? - LH3
- Zirkus Marabillus, Bol. 2 - LH3

Manuel Lekuona kultur etxea, 
19:00etan.

ASTEARTEA 4
LASARTE-ORIA Antzerkia
Zubieta herri eskolako gaztetxoek 
haien lanak erakutsiko dituzte:

- Euskal Herriko Ninjak - HH5-LH1
- Xomorrolandia - LH2-3-4
- Denboraren makina - LH 5-6

Manuel Lekuona kultur etxea, 
19:00etan.

ASTEAZKENA 5
LASARTE-ORIA Dantza
HH5, LH1, LH2 eta LH3 mailako 
euskal dantza taldeek emanaldia 
eskainiko dute.
Manuel Lekuona, 19:00etan.

OSTEGUNA 6
LASARTE-ORIA Antzerkia
Sasoeta ikastetxeko LH4, LH5 eta 
LH6 mailako gaztetxoek Gora edo 
behera antzezlana eskainiko dute.
Manuel Lekuona, 19:00etan.

 

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKENA ARRATSALDEA BAINO LEHEN.

USURBIL

URBIL

Rocketman
Ostirala: 16:30, 
19:15, 20:15, 
22:00, 00:45.
Larunbata: 16:30, 
19:15, 20:15, 
22:00, 00:45.
Igandea: 
16:30, 19:15, 
20:15, 22:00.

John Wick: 
Capítulo 3 
- Parabellum
Ostirala:
16:30, 19:15, 
22:00, 00:45.
Larunbata:
16:30, 19:15, 
22:00, 00:45.
Igandea: 16:30, 
19:15, 22:00

Aladdin
Ostirala: 
16:15, 17:50, 
19:00, 20:00, 
20:45, 21:45, 
23:30, 00:30.
Larunbata: 
16:15, 17:50, 
19:00, 20:00, 
20:45, 21:45, 
23:30, 00:30.
Igandea: 
16:15, 17:50, 
19:00, 20:00, 
20:45, 21:45.

El hijo
Ostirala: 
15:50, 17:55, 
22:50, 00:50.
Larunbata: 
15:50, 17:55, 
22:50, 00:50.
Igandea: 15:50, 
17:55, 22:50.

Pokémon: 
Detective 
Pikachu
Ostirala: 
15:45, 18:00.
Larunbata: 
15:45, 18:00.
Igandea: 
15:45, 18:00.

Hellboy
Ostirala: 
22:30, 00:55.
Larunbata: 
22:30, 00:55.
Igandea: 22:30.

Timadoras 
compulsivas
Ostirala: 
15:45, 18:15, 
20:20, 01:00.
Larunbata: 
15:45, 18:15, 
20:20, 01:00.

Igandea: 15:45, 
18:15, 20:20.

Vengadores: 
Endgame
Ostirala: 
17:50, 21:25.
Larunbata: 
17:50, 21:25.
Igandea: 
17:50, 21:25.

Lo dejo cuando 
quiera
Ostirala: 15:45, 
22:45, 00:55.
Larunbata: 15:45, 
22:45, 00:55.
Igandea: 
15:45, 22:45.

Mia y el león 
blanco
Ostirala: 16:00.
Larunbata: 16:00.
Igandea: 16:00.

LASARTE-ORIA Zabaletako Jaiak. Teresa Sorgiña Zabaleta auzora iritsi 
eta jaiak eztanda egingo du. Berrikuntza nagusiena kokalekua izango da, 
Zabaleta auzoko pilotalekua. Ekintzaz betetako asteburua dago aurretik. 
Jokoak, kirola, lehiaketa, dantza, musika... izango da Zabaleta auzoko 
jaietan. Haur, gazte eta helduentzako ekintza ezberdinez gozatu ahalko da. 
Asteburu osoa, Zabaletako pilotalekua.

ZINEMA

OSTIRALA 31
Zabaletako jaiei hasiera emango 
diote. Egitaraua:

18:00etan, Kukuka antzerki eta 
dantza eskolako antzerkiak.
18:30ean, Txokolatada gozoa.
18:45ean, Teresa Sorgiñaren 
kalejira Antonio Blas plazatik 
pilotalekura.
19:00etan, Teresa Sorgiñari ongi 
etorria.
19:05ean, Jaietako pregoia.
19:20ean, Sorgin dantza 
herrikoia.
19:30ean, Jalgune elkartearen 
emanaldia eta Gazte Klubaren 
bingoa.
20:00etan, gas-gas eta japoniar 
bonbak.
20:15ean, Dinbi Banda batukada.
21:00etan, afari auzotarra. 
Norberak berea eraman behar 
du.
23:30ean, 'Louh music' eta 
'Kontuz Erromeriya'.

LARUNBATA 1
Zabaletako jaietako bigarren eguna:

9:00etan, diana.
11:00etan, VI. Sorgin krosa.
11:30ean, Altxorraren bila.
12:00etan, Joxe Migel 
Aranzadiren omenezko XII. 
eskoba txapelketa.
15:30ean, Joxe Migel 
Aranzadiren omenezko XII. mus 
txapelketa.
17:00etan, Haurren festa. 
Jolasak, Pontx pailazoa eta 
Porrotxen dantzak.
20:00etan, gas-gas eta japoniar 
bonbak.
20:05ean, Bertsolariak. Ane 
Labaka, Beñat Gaztelumendi, 
Asiera Azpiroz, Maialen Arzallus. 
Gai jartzailea: Uxue Loinaz.
21:00etan, Afari Herrikoia. 
Tiketak ohiko lekuetan salgai.
23:30ean, akelarre dantza.
00:00ean, Gau pasa. 'Bad Sound' 
eta 'Gozo-gozo'.

IGANDEA 2
Zabaletako jaietako baserritar 
eguna:

9:00etan, diana.
11:00etan, Kukuka antzerki 
eta dantza eskolako gaztetxoen 
euskal dantza eta sorkuntza 
emanaldia.
11:00etan, Patata tortilla 
txapelketa.
12:00etan, Oaintxe in deu 
txarangak giroa alaituko du.
12:15ean, pilota partidak.
13:15ean, Proba mixta nagusia 
jokatuko da.
14:30ean, bazkari herrikoiaz 
gozatuko dute. Tiketak ohiko 
lekuetan.
17:30ean, Xumela koruaren 
kantu festa.
18:00etik 20:00etara, dantzaldia.
18:30ean, toka txapelketa.
20:30ean, Azken traka eta 
Teresa Sorgiñari agurra egingo 
zaio.
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Txintxarri
Sorginek beldurra eragin izan 
dute historiako beste garai 
batzuetan; maltzurrak zirelakoan 
urruti nahi izaten zituzten. 
Zabaletan ez, ordea. Ekainarekin 
batera, Teresa sorgina auzora 
noiz bueltatu irrikitan egoten 
dira, horrek festa esan nahi baitu. 

Egunotako euriak beharrean, 
jaiak zipriztindu du auzoa. Frontoi 
berriak aterpe eta babes eman 
die lehen egunetako ekimenei. 
Asteartean hasi zituzten; 
haurrentzako jolasak, antzerkia 
eta bakarrizketak egin dituzte 
egunotan, motorrak pizten 
joateko. Hala ere, festa uholdeak 
gaur bustiko ditu auzoko txokoak.

Ofizialki arratsaldean hasiko 
dira jaiak, egitarauaren ekuatorea 
zeharkatuta helduko da Teresa 
sorgina. Kalejirak lagunduko dio 
Blas Plazatik frontoira bidean. 
Han ongietorri beroa egingo diote 
zabaletarrek.  Auzotarren 
pregoiaren ondotik, sorgin dantza 
herrikoia dantzatuko dute. Gas-
gasa, japoniar bonbak eta Dinbi 
Banda batukadak alaituko du  
afari auzotarraren ordua heldu 
arteko tartea. Norberak berea 
ekarrita elkarrekin afalduko 

dute. Eta afalosterako Louh music 
taldearen kontzertua eta Kontuz! 
Erromeriya. 

Anitza eta denen neurrira
Asteburuan aspertzeko aukerarik 
ez da izango Zabaletan. Goizean 
goizetik txistularien dianak 
auzotarrak esnatuko ditu jarduera 
sorta luzeari ekiteko. Karta zaleek 
eskoba eta mus txapelketa dute; 
sukaldaritza nahiago dutenek, 
berriz, aukera dute patata tortilla 
txapelketan lehiatzeko edo bazkari 
herrikoierako postre goxoa 
prestazeko. Bertsozaleen hitzordua 
larunbat iluntzean da. Ane 
Labaka, Beñat Gaztelumendi, 
Maialen Arzallus eta Asier 
Azpiroz  bertso lar iek zer 
ateraldirekin erantzungo ote 
diete Uxue Loinazek jarritako 
gaiei? Akelarrea, pilota partidak, 
Xumelaren kantu festa eta 
dantzaldia... Txikienentzat, berriz,  
altxorraren bila eta jolasez 
betetako festa Porrotxekin 
l a runba tean ,  e t a  dan t za 
erakustaldia igande goizean. 

Azken  t rakak  Teresar i 
hurrengo urtera arte esateko  
unea adieraziko du. Baina horren 
aurretik egiteko festa asko dago. Teresa sorginak jai giroz beteko du Zabaletako auzoa ekimenez beteriko asteburuan. TXINTXARRI

Festa giroak sorginduko  
ditu zabaletarrak 
Asteartetik jarduerak egiten ari badira ere, Zabaletako jaiek goia joko dute 
asteburuan. Teresa sorgina auzora iritsiko da ostiralean, eta adin nahiz gustu 
guztietarako zereginak ekarriko ditu. Egitarau osoa agenda atalean zehaztuta dago 


	TXI1465_01WEB
	TXI1465_02WEB
	TXI1465_03WEB
	TXI1465_04WEB
	TXI1465_05WEB
	TXI1465_06WEB
	TXI1465_07WEB
	TXI1465_08WEB
	TXI1465_09WEB
	TXI1465_10WEB
	TXI1465_11WEB
	TXI1465_12WEB
	TXI1465_13WEB
	TXI1465_14WEB
	TXI1465_15WEB
	TXI1465_16WEB

