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Zazpi, sei, bost ...  #sanpedroak2019 





SAN PEDRO JAIAK     3TXINTXARRI ALDIZKARIA  2019-06-21  OSTIRALA

Abestiak dioen moduan, "txiki-txiki-txikia" zinela ezagutu 
zintudan, eta "handitzen-handitzen" ari zara egiten zure 
bidea, IRAIA. Zurekin hunkitu gara lasarteoriatarrok 
azken urte honetan; Zubietan askotan, Granadan bertan 
batzuk, telebistari begira beste asko. Udaletxeko balkoian 
kopa altxatuta herriko plaza bete genuen guztiok. 
Zuretzat hain garrantzitsuak izan diren garai hauetan, 
hiru bandera astindu dituzu airean. Txuri-urdina lehena, 
eta, horrekin batera, Ostadar kirol taldearena. Zabaleta 
auzokoa zara, bertan eman zenizkion lehen ostikadak 
baloiari, eta auzoan zein herriko elkarteen eskutik hezi 
zara herrigintzaren, elkarlanaren eta laguntasunaren 

baloreetan. Ateak berriz irekin dituen JALGI-ko horma irudi handian dago 
zure argazki bat, herrian emandako lehen pausoen erakusle. 

Ikurrinarekin ere ikusi zaitugu argazkietan; euskara, gure kultura eta 
nortasuna lau haizetara zabalduz. Eta ostadarra izan da hirugarren bandera; 
gu denontzat, gure herriarentzat eta munduarentzat askatasuna, aniztasuna, 
maitasuna eta errespetua aldarrikatzen duena. 

Orain herriko jaiak datoz, eta zure kuadrillako blusaren koloreak jarriko 
dituzu dantzan berriz ere… laguntasunaren, auzolanaren, euskararen eta 
askatasunaren koloreak. Goza ditzagun jaiak, eta bihur gaitezen SORGIN! 
Bide batez, bejondeizuela Sorgin jaietako lagunei, eta zuek bezala, jaietan 
ez ezik urte osoan Lasarte-Oria alai, euskaldun, parekide eta koloretsu 
baten alde borondatezko lana egiten duzuen guztioi. 

Egun bereziak dira festak, eta beti oroitu ohi gara gertukoez une horietan. 
Tamalez, urruti daude gertuko batzuk. Horregatik, SAREk dioen moduan, 
korapiloak askatzeko unea da, eta herrian ez zaudetenak laster gure artean 
izan zaitezten aldarrikatuko dugu egun hauetan ere.

Alternatibatu! Itzali zure bizitzaren grisa, piztu zure barneko koloreak.
Irten bidetik, irtenbidetik! 

Gora sanpedroak! Gora Lasarte-Oria!

Piztu zure barruko koloreak!

Joxe Mari Agirretxe 

Porrotx
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Aterpea merkatarien eta ostalarien 
elkarteko kideek hasiko dituzte San Pedro 
jaiak. Suziriak eztanda egin eta jaietako 
egitarau zabalaz gozatu ahalko dute 
lasarteoriatarrek. Herriko elkarteek 
eta udalak antolatutako ekintzak adin 
guztietarako dira. 
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Ekainak 21, ostirala

16:00 Pote, igel eta toka jokoak Jubilatuen 
Elkarteko kideentzat, Isla plaza. 

20:00 Alboka abesbatzaren kontzertua, 
Ama Brigitarren komentua. 

Ekainak 22, larunbata

19:00 Erketz-en emanaldia, Okendo plaza. 

Ekainak 23, igandea

17:30 Zumba masterclass-a, Okendo plaza. 

18:30 Dinbi Banda herriko kaleetatik.
 
19:30 Anita Parker, Okendo plaza.
 
21:30 Udalbatza udaletxe zaharretik 
abiatuko da, Erketzeko dantzariekin, 
Andatza plazara. Han, San Joan zortzikoa 
dantzatu eta soka-dantza egingo dute, 
Alboka abesbatzaren eta Zero-Sette 
akordeoi-orkestraren laguntzarekin. 

22:00 San Joan sua piztea, Andatza plaza.
 
22:30 DJ Markelin Show, Okendo plaza. 

Ekainak 24, astelehena

17:00 Tantaz tanta proiektua udal kale 
hezitzaileen eskutik, Okendo plaza.
 
18:00 Biyak Bat koruaren emanaldia, 
Atsobakar zahar-etxea. 

Ekainak 25, asteartea

17:00 Jokoetako trofeoen banaketa eta 
luncha, Biyak Bat jubilatu-elkartea. 

Ekainak 26, asteazkena

18:00 Gimnastika erakustaldia egingo dute 
Biyak Bat Jubilatuen Elkarteko kideek, 
Maialen Chourraut kiroldegian. 

Ekainak 27, osteguna

18:00 Biyak Bat koruaren eta Trintxerpeko 
jubilatuetako koruaren ekitaldia, Ama 
Brigitarren komentua.

Ekainak 28, ostirala

10:00 Ur festa, kiroldegian. 5-12 urte 
arteko neska-mutilentzat. Parte hartzaileek 
igeri egiten jakin behar dute. 

11:00 Udal  Musika-Eskolako trikitilarien 
kalejira, kultur etxetik abiatuta, herriko 
kaleetan barrena, eta udaletxe zaharreko 
arkupeetan amaituko dute.
 
12:00 Haurren txupinazoa. Aterpeako 
neska-mutilen pregoia. Ondoren, erraldoi 
eta buruhandien konpartsa abiatuko da,  

Gauerdi Txaranga eta Oaintxe in deu 
Txaranga lagun dituztela. 

12:15 Patxintxi sarien banaketa, udaletxe 
zaharreko balkoia. (Ttakun). 

12:30 Turistreando, Trapu-Zaharrak, 
Okendo plaza.
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13:30 Gauerdi Txarangarekin kalejira 
Atsobakarreraino.
 
14:00 Haurrentzako herri bazkaria, 
Atsobakar parkea.
 
15:00 Ur jolasak, Atsobakar auzoa.
 
16:00 Busti blai jarduera, Atsobakarreko 
plazetan barrena.
 
16:30 Sorgin-dantza abiatuko da Oriatik. 
(Ttakun).
 
18:00 Oaintxe in deu Txaranga herriko 
kaleetan barrena.
 
19:00 Txupinazoa, eta ATERPEAren pregoia 
udaletxeko balkoitik, Okendo plaza. Gauerdi 
eta Gautxori txarangen partaidetzarekin. 

19:30 Artistas del gremio, Okendo plazan 
hasita herriko kaleetan barrena ibiliko dira.
 
21:30 Zikiro-afari tradizionala, Okendo 
plaza. (Ttakun).
 
23:00 Lasarte-Oriako danborrada, Oriako 
Txarangak lagunduta, Okendo plazatik. 
 
00:00 Hesian, Okendo plaza.

00:00 Dantzaldia Duo Imperial taldearekin, 
Jaizkibel plaza. 

02:00 McOnak, Okendo plaza. 

Ekainak  29, larunbata

10:00 Ttirriki-Ttarrakarekin diana. 

11:30 Haurrentzako parkea, Andatza plaza.
 
11:30 Pilota-partidak, jubenilak eta 1. 
mailako seniorrak, Loidibarrengo frontoia. 
(Intza)
 
12:00 Gasteizko Extremadura Etxeko 
kantak eta dantzak, eta “migen” dastaketa, 
Okendo plaza. (Extremadurako Etxea).
 
12:00 Kantu-dantzajira abiatuko da 
Sagardotegi kaletik, eta herriko hainbat 
kaletan barrena ibiliko da (Ttakun).
 
12:30 Herri-kirolak,  Elizatze plaza.
 
13:00 Aterpeari omenaldia, kultur etxea.
 
16:30 Haur parkea, Andatza plaza.
 
17:00 Haurrentzako xexenak, Isla plaza. 
Oraintxe in deu txarangak girotuko du.

18:00 Ttirriki-Ttarraka soinujoleak kaletik.
 
18:00 Dantza lehiaketa eta Minidiskoa, 
Jaizkibel plaza (Sasoeta Sasoian).
 
18:00 Sardina-jate herrikoia, Okendo plaza 
(Aterpea). 

18:00 Sagardo dastaketa, Okendo plaza 
(Ttakun).

19:00 “Chirigota Canijo de Carmona” eta 
“Comparsa juvenil Los niños sin nombre” 
txirigotak, kultur etxea.
 
19:00 Biyak Bat konpartsa eta Gau Txori 
txaranga, Jubilatuen Elkartetik abiatuta.
 
19:00 Erromeria, Okendo plaza (Ttakun).
 
20:00 Bokabeats taldea, Andapa kalea.
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22:00 Onintzeren kontzertua, Okendo plaza.
 
22:30 Bertso saioa, kultur etxean.
Bertsolariak: Unai Muñoa, Ane Labaka, 
Miren Amuriza, Axier Azpiroz, Andoni 
Egaña, Maialen Lujanbio.
Gai-jartzailea: Maddi Labaka
 
23:00 Dantzaldia Puro Relajo taldearen 
eskutik, Isla plaza.
 
23:30 Dinbi Banda, Okendo plazatik 
irtenda.
 
00:00 Zezensuzkoa, Kale Nagusia.
 
00:30 HUECCO, Okendo plaza.
 
02:00 Dinbi Banda, Okendo plazatik 
abiatuta.
 
02:45 La Regadera, Okendo plaza.
 
04:00 Deabru Beltzak, herriko kaleetan 
barrena.
 
06:30 Txokolatada Elizatze plaza, Gautxori 
txarangak lagunduta.
 
07:00 Xexenak, Sasoeta eskolako patioa. 

Ekainak 30, igandea

11:00 Pilota txapelketako finalak, 
Loidibarrengo frontoia (Intza). Benjamin, A 
Alebin, B Alebin eta Infantil maila.
 
11:00 Gaztetxoen danborrada, Oriako 
Txaranga lagun duela, Okendo plazatik 
abiatuko da (ATLO).

11:30 Haur parkea, Andatza plaza.
 
12:30 Lineako Patinaje erakustaldia, 
Okendo plaza. (APG)
 
13:00 Jotak “Voces Navarras” talde 
folklorikoa, Andapa kalea.
 
14:00 Herri bazkaria, Tximistarreta 
parkea. Mahaiak, aulkiak eta parrillak 
izango dira. Nork bere janaria eraman 
beharko du. (Sasoeta-Sasoian / Udala).
 
16:30 Haur parkea, Andatza plaza.

17:00 Haurrentzako xexenak, Isla plaza. 
 
18:00 Erraldoi eta buruhandien konpartsa, 
Gautxori Txarangarekin.
 
19:00 Bakarrizketak, Andapa kalea. Mikel 
Bermejo eta Jose Campoy.
 
20:00 Ugarte anaiak, Sagardotegi kalea.
 
22:30 DJ-a, 70eko., 80., eta 90. 
hamarkadako musikarekin, Jaizkibel plaza.
 
00:00 Zezensuzkoa, Kale Nagusia.

Uztailak 1, astelehena

10:00 Gauerdi Txarangaren diana herriko 
kaleetan barrena. 

11:00 Aulki gurpildunen pala erakusketa, 
Loidibarrengo frontoia.
 
11:30 Haur parkea, Andatza plaza.
 
12:00 Lerroko dantza erakustaldia egingo 
dute Jubilatuen Elkarteko kideek, Okendo 
plaza.
 
16:30 Haur parkea, Andatza plaza.
 
17:00 Gauerdi Txarangaren emanaldia 
herrian barrena.
 
17:30 Todo encaja Up Arteren eskutik, 
Okendo plaza. 
 
18:00 Erraldoi eta buruhandien konpartsa, 
Gauerdi Txarangarekin.
 
19:00 Caroli, el hombre rueda, Isla plazan.
 
20:00 The McKensy´s clan band.
 
22:45 Zaragozana piroteknia etxe 
ospetsuaren su-festak, Atsobakarreko 
zelaia.
 
23:00 Tribus Ocultas musika taldea, 
Jaizkibel plaza.
 
23:00 DJ Nemux, Isla plaza.
 
00:00 Sanpedroak amaitzeko 
zezensuzkoa, Kale Nagusia.
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Euskara, feminismoa, kontsumo 
eredua, hondakinen kudeaketa, 
elkartasuna, parte hartzea... 
osagai ugari batu dituzte Sorgin 
jaiek aurtengo egitarauan. 
Horren erakusle bikaina txupina 
izango da. Ekainaren 27an, 
pentsiodunek botako dute 
txosna guneari bizia emango 
dion suziria. Musika, antzerkia, 
bertsoak, lehiaketak eta 
bazkariak izango dira Okendo 
plazako jai alternatiboetan.
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Ekainak 27, osteguna

18:00 Kuadrillen jaitsiera Zozongok 
lagunduta, Kale Nagusitik abiatuta. PIjama 
jantzita. 

20:00 Sorginjaiak txupina, Okendo plaza. 
Omendua: Lasarte-Oriako pentsiodunen eta 
jubilatuen koordinakundea.
 
22:00 Kilimak musika taldeak Euskal 
Herriko rumba doinuak ekarriko ditu Okendo 
plazara. 
 
23:30 Larrian gozo erromeria, Okendo 
plaza.
 
02:00 Altxorraren bila herriko kaleetan 
barrena.

Ekainak 28, ostirala

14:00 Sorgin bazkaria gitarra eta kaxa 
doinuek girotua, Mercero plaza. 
 
18:00 Ene bada badu gazte-helduentzako 
ipuin-kontaketa Bea Egizabal eta Intza 
Alkainen eskutik, Gaztelekua.
 
23:00 Pintura pote system danborrada, 
Xirimiritik irtenda.

Ekainak  29, larunbata

13:00 Presoen eskubideen aldeko 
manifestazioa, Okendo plazatik abiatuta. 

 
14:00 Elkartasun bazkaria, Okendo plaza. 
Paella jatea, entsalada mixtoa, postrea eta 
kafea. (Txartelak salgai, Ilargi, Trumoi, eta 
Artizar tabernetan, 18 euro).

17:00 Gazte kuadrillen arteko sorgin-
olinpiadak, Kale Nagusia.
 
19:30 Bertso poteoa, Okendo plazatik 
abiatuta. Bertsolariak: Lierni Rekondo, 
Oihana Arana, Haizea Arana eta Maite 
Sarasola.

Ekainak 30, igandea

10:00 Bikotekako bakailao-lehiaketa, 
Mercero Plaza. Txosnan dastatzeko aukera 
izango da partaideek prestatutakoa. 
 
16:00 Eskoba txapelketa, Okendo plaza.
 
18:00 Frontenis txapelketa, Loidibarrengo 
pilotalekua.
 
22:00 Optika musika taldea, Okendo 
plaza.
 
00:00 Liher musika taldea, Okendo plaza.
Ondoren, DJ Ixter.

Uztailak 1, astelehena

16:00 Mus txapelketa, Okendo plaza.  

18:00 Jam sesioa, Mercero plaza. Herriko 
hainbat taldek parte hartuko dute.
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SORGIN JAIETAKO TALDE FEMINISTA

Normala

Lasarte-Oria ez da leku segurua emakumeontzat*! Ez 
emakumeontzat ezta heteropatriarkatuak zapaltzen 
gaituen subjektuontzat ere. Askotariko zapalkuntzek 
zeharkatzen gaituzte: ez da gauza bera emakume 
arrazializatua, euskalduna, bollera, marika edo transa 
izatea. Agerikoa den hori ageriagoan uztea beharrezkoa 
iruditzen zaigu, are gehiago, ekainaren 28a, LGTBIQ+ 
Harrotasunaren Nazioarteko Eguna, tartean izanik. 
Askotariko erasoak jasan ditugu eta jasaten ditugu. 
Baina normala denaz hitz egin nahiko genuke. 

Normala da festa-giroan gizonek matxirulismoaren 
gorazarrea egitea. Normala da mozkortutako aho batetik 
komentario misogino, homofobo edo arrazistak entzutea. 
Normala da "nahi gabe" gizonen batek emakume baten 
ipurdia ukitzea. Normala da espazio publikoa gizonek 
okupatzea. Normala da ezezkoak ongi ez entzutea. 
Normala da bi emakume/gizon plazan muxuka ari 
badira arraro begiratzea. Normala da musika talde 
baten letrak misoginoak, homofoboak etab. direla salatu, 
plazan ez jotzeko udalari eskatu eta honek jaramonik 
ez egitea. Normala da kontzertua  salatzeko ekintza egin 
eta publikoko eta eszenatokiko anaiditik irainak, ukituak 
eta eraso fisikoak jasatea. Normala da, diskurtsorik 
zabalduena –"normal, feminaziak probokatzera joan 
zaizkie"– izatea. Normala da, ohikoa. Ez da larria. Udalak 
normala dela uste duela argi utzi du eta baita beste 

hainbatek ere. Normala den horrek zapaltzen gaitu! 
Aurrean izango gaituzue, ez dugu erasorik onartuko! 

PUNTU MOREA txosna gunean. ZAPI-MOREDUNAK 
edonon. 

ERASOEN AURKAKO TELEFONOA: 722 572 208 
Egunak eta gauak gureak dira! Gora borroka feminista!  

Jaiak denontzat dira, emakumeok ere disfrutatu 
nahi dugu!
ERRESPETATU. Bakoitzak jaia nahi duenean, nahi 
duen bezala bizitzeko eskubidea du. Emakume 
batek EZETZ esaten duenean, EZETZ esan nahi du. 
KONPARTITU. Etxeko zereginak eta ardura 
familiarrak banatzeko baditugu DENOK ondo 
pasatzeko denbora gehiago izango dugu. 
BABESTU. Ez onartu inolako gehiegikeriarik. 
Emakume bati erasotzen ari zaizkiola ikusten 
baduzu edo emakume bazara eta indarkeria 
fisikoa, psikologikoa, berbala zein sexuala jasaten 
baduzu, deitu telefono honetara: 900 840 
111/016. Larrialdietarako 112 erabili. Lasarte-
Oriako udaltzaingoa 943 362 442

BARNERATZEKO MEZUAK:
- Izan zure buruaren jabe.
- Drogak erabiltzeak edo neurririk gabe 
kontsumitzeak ez ditu erasoak justifikatzen. 
- Erasotzea delitua da, defendatzea ez. Eraso 
baten aurrean autodefentsa feminista. 
- Ez zaitez erasoen konplize izan, egin zerbait eta 
esan erasotzaileei: "Ezetz da ezetz".
- Susmorik baduzu, fidatu zure intuizioaz.
- Kalearen erditik joan pauso sendoak emanez 
eta jarrera seguru batekin.
- Laguntza eskatu nahi baduzu, "sua" oihukatu.

Udala, jai parekideen alde

Joan den astean izandako erasoaren aurkako elkarretaratzea. TXINTXARRI
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Iñigo Gonzalez Sarobe
Bost hamarkada daramatza Felix 
Tel leriak Lasarte -Oriako 
beteranoen danborrada gidatzen. 
Ekitaldi hori kudeatzen duen 
ATLO elkarteko lehendakaria 
ere bada. Ez dago aspertuta, ezta 
nekatuta ere, baina uste du 
lekukoa pasatzeko momentu ona 
dela: "Ekitaldiak eboluzionatzen 
jarraitzea nahi dut; horretarako, 
ezinbestekoa da beste pertsona 
batzuk sartzea zuzendaritzan, 
ideia berritzaileekin". 

Lasarte-Oriako danborradan 
180 pertsona inguruk parte 
hartzen dute. 46 danbor, 90 kupel, 
zortzi kantinera, sei zaldi, 
Eibartik etorritako gastadore 
kuadrilla eta musikariak −azken 
hogei urteetan, Txaranga del 
Oriak girotu du ekitaldia−. "Oso 

indartsu dago danborrada, inoizko 
m o m e n t u r i k  o n e n e a n " , 
nabarmendu du Telleriak. Badaki 
zertaz ari den: 1970. urtean hartu 
zuen danbor nagusi izateko 
ardura. "Javier Mitxelenarekin 
batera aritu nintzen hasieran; 
hark erretiroa hartzea erabaki 
zuenean, nik zuzendu nituen 
danborrak eta kupelak zenbait 
urtez". Bi pertsonak gidatzen 
dute ekitaldia gaur egun: 
danborrak, Telleriak; kupelak, 
Jose Antonio Reyk.

Herritar gutxiago aritzen ziren 
danborradan duela 30-40 urte. 
Ez zegoen zaldirik, ez zegoen 
gastadorerik. Danborrak eta 
kupelak astintzen ere jende 
gutxiago ibiltzen zen: "Gaur 
egungo parte-hartzaileen erdia 
ginen", gogoratu du Telleriak.

Antolaketak ere ez zeukan 
zerikusirik. Herriko elkarte 
gastronomikoek bultzatzen zuten 
danborrada. Urtero, horietako 
batek hartzen zuen egitasmoa 
prestatzeko ardura. Udalak hari 
ematen zion dirua, eta, elkarteak, 
Te l l er iar i  e ta  ga inerako 
antolatzaileei. "Danborrada zen 
elkarte horiek denak batzen 
zituen ekimen bakarretako bat".

ATLO elkartearen sorrera
Ekitaldia antolatzeko sistema 
hori aldatu egin zen urteak pasa 
ahala. 2011.a izan zen mugarria: 
ATLO elkartea sortzea erabaki 
zuten danborrada prestatzen 
zuten herritarrek. "Javier 
Zatarainek egindako lana 
azpimarratu nahi dut: bera gabe, 
ez genukeen elkartea sortuko". 

Luis Mari Sevillanoren jarduna 
ere aipatu du: "Lan itzela egin 
du, itzalpekoa; bera arduratzen 
da gure materiala kudeatzeaz 
eta mantentzeaz". Beste izen bat: 
Jose Luis Vivar. Duela gutxi 
zendu da, eta ordura arte asko 
lagundu zion danborradari. 

Elkarte gisa funtzionatzen 
hasteak ekarri du antolaketa 
lanak gaurkotzea. "Danbor jole 
guztien helbide elektronikoak 
dauzkagu, oharrak eta abisuak 

bidaltzeko; ahoz aho ibiltzen 
ginen lehen". Liburu bat ere 
badaukate, 2014an argitaratua; 
Zatarainek egin zuen. Jasotzen 
du Lasarte-Oriako danborradaren 
historia, 1976. urtetik. "Orduan 
hasi ginen datuak pilatzen".

ATLOk hitzarmen bat sinatuta 
dauka Lasarte-Oriako Udalarekin. 
2017an elkartu ziren azkenekoz, 
eta hiru urterako lankidetza 
adostu: 10.639 euro jaso ditu 
aurten. Hori da elkartearen 

"Inoiz baino 
indartsuago dago 
Lasarte-Oriako 
danborrada"
FELIX TELLERIA ATLO ELKARTEKO LEHENDAKARIA ETA BETERANOEN DANBOR NAGUSIA
Mende erdi darama lasarteoriatarrak danborrada zuzentzen. Datorren asteko ostiralean, 
hilak 28, astinduko du makila azkenekoz. "Lasai nago; argi daukat joateko unea dela"

"EZ GENUEN ATLO 
ELKARTEA SORTUKO 
JAVIER ZATARAINEK 
EGINDAKO LANAGATIK 
IZAN EZ BALITZ"

Felix Telleria, ATLOk antolatu zuen Adinkideren jaialdian, martxoan. TXINTXARRI

"BESTE PERTSONA 
BATZUEK KUDEATU 
BEHAR DUTE 
DANBORRADA, IDEIA 
BERRITZAILEEKIN"
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aurrekontua. "Gaur egungo 
danborrada antolatzeko gastuak 
kubritzen ditugu diru horrekin, 
ezin dugu handitu". Dena den, 
urtero-urtero sartu dituzte gauza 
berriak. Haurren danborradan, 
batez ere: "Elkarteen banderak 
ateratzen dira, danbor jole 
bakoitzari gerriko bat egin diogu, 
danborrei hegalak egin dizkiegu... 
Ahal izan dugun heinean sartu 
ditugu berrikuntzatxo batzuk".

Hemendik gutxira sartuko 
diren zuzendaritzako kide berriek 
erabaki beharko dute zer 
norabide hartzen duen Lasarte-
Oriako danborradak. Iker Bravo 
izango da lehendakari berria; 
danbor nagusia, berriz, Xabier 
Mitxelena, Javierren semea. 
Ekitaldiren batean Mitxelenak 
joan ezingo balu, Jose Ignacio 
Garciak hartuko luke ardura 
hori. ATLOko lehendakariordea 
ere bera izango da. "Ez da egun 
batetik besterako aldaketa izango: 
laguntza behar badute, ondoan 
izango gaituzte", dio Telleriak.

Ekainaren 28ko emanaldia
Danborradako kideek gogor 
entseatu dute, datorren asteko 
ostiraleko danborrada primeran 
atera dadin. Ekainean sei saio 
eg in  d i tuz te ;  azkenekoa , 
herenegun. Sasoetako gimnasioan 
elkartu dira, astelehen eta 
asteazkenetan, 20:00etan. Oro 
har, ordubetez astindu dituzte 
danborrak, San Pedro jaietan 
joko dituzten pieza guztiak 
errepasatu arte. "Hamazazpi 

joko ditugu ekainaren 28an", 
aurreratu du danbor nagusiak. 
Jokin Goenaga herritarrak duela 
hiru urte moldatutako Lasarteko 
Martxa izango da bereziena: 
Telleriak gidatuko du, eta, 
bukatzean, Mitxelenari pasako 
dio makila, gainerako guztiak 
berak zuzendu ditzan. Okendo 
plazan hasiko da ikuskizuna, 
23:00etan. Ordu erdiz joko dute 
han, eta Kale Nagusira irten 
gero. Udaletxean gelditu, eta 
Geltoki kalerantz joango dira 
gero. Asador Riojanos jatetxean 
bukatuko dute, Uistin kalean. 
"Eraikin zaharra erre zitzaien 
urtean, danborrada bertatik 
pasatu zenean, han zeuden 
beraiek, guri edariak emateko 
prest", oroitu du Telleriak.

Bost hamarkada eta gero, 
makila pasatzeko ordua iritsi 
zaio danbor nagusiari. Azken 
emanaldia izango dela jakinda, 
urduri ote dago? Atzerako 
kontaketa hori nola bizitzen ari 
da? Eta entseguak? Erantzuna, 
argia: "Oso lasai nago; argi daukat 
joateko unea dela, beste pertsona 
batzuek lekukoa hartzekoa".

Telleriak dio "zorrotza" dela 
entseguak zuzentzerako orduan, 
baita zuzeneko emanaldietan 
ere. "Asko eskatzen diet danbor 
joleei". Hori irakurrita, baten 
batek pentsa dezake lasaitu 
ederra hartuko dutela parte-
hartzaileek hemendik gutxira, 
baina ez da horrela. "Noiz edo 
noiz izan dut liskar txikiren bat, 
baina orokorrean oso gustura 

ibili naiz guztiekin; eskerrak 
eman behar dizkiet horregatik. 
Inoiz ez didate esan kargua uzteko  
edo antzeko gauzarik".

Badira urte batzuk Lasarte-
Orian soilik jotzen dutela. "XXI. 
mende hasieran Abaranen 
(Murtzia) egon ginen; pare bat 
urtez joan ginen hara. Esperientzia 
polita izan zen". Gaur egun, ordea, 
nekez biltzen dute jende nahikoa 
autobusa hartu eta jotzera joateko. 
Duela bizpahiru urte Oviedotik 
deitu zieten, baina Errege bezpera 
zen. "Autobusa hartu behar duzu, 
pare bat orduko bidaia egin, jo, 
han pixka bat egon, eta bueltatu 
gero. Gero eta gehiago kostatzen 
zaie danbor joleei horrelako 
irteeretara animatzea", aipatzen 
du Telleriak.

Hori dela eta, zuzendaritzak 
erabaki zuen herritik ez irtetea.  
Hori bai, beti daude prest ekitaldi 
lokaletan laguntzeko. Adinkide 
elkartearen jaialdia antolatu 
dute aurten, esate baterako.

Familiaren laguntza
Telleriari egindako elkarrizketa 
askoz luzeagoa izan zitekeen. 
Danborradan buru-belarri 
ibiltzeaz ez ezik, beste hainbat 
ekimen kulturaletan aritu eta 
aritzen da herritarra. Erketzen  
sorreran eta hasierako urteetan; 
gero, Ibargin; Landaberri 
ikastolan eta Gipuzkoa osoan 
zehar dantza irakasten eta 
emanaldietan parte hartzen; eta 
Sorgin Dantzan ere bai. Azkeneko 
hori ere aurten utziko du. "Lanera 

07:15ean joaten nintzen, eta 
22:00etan itzuli". Bazkaltzera 
bai, bueltatzen zen, ordubetez.

Familiak lagundu dio erritmo 
hori mantentzen. Ezkondu 
aurretik, bere amak −Fortunata 
Zuaznabarrek− eta anai-arrebek. 
Ezkondu eta gero, Pakita 
Maritxalar emazteak eta alabek. 
"Emazteak ez dizkit inoiz hegoak 
moztu, beti ulertu nau; eskerrak 
ematen dizkiot horregatik". 
Urteak eta urteak pasatu ditu 
geratu gabe, hara eta hona, 
kultura lau haizetara zabaltzen. 
Erritmoa jaistea erabaki du 
orain. Bizitakoaren errepasoa 
ere egin du: "Urte hauetan 
guztietan oso gustura aritu naiz 
eta asko gozatu dut; ez naiz 
ezertaz damutzen".

Mende erdi darama Telleriak danbor nagusi izaten. Irudian, 1997ko San Pedro jaietako emanaldian, makilarekin. ATLO ELKARTEA

'LASARTEKO MARTXA' 
GIDATUKO DU 
TELLERIAK, ETA 
MITXELENARI PASAKO 
DIO MAKILA GERO

"URTE HAUETAN 
GUZTIETAN GUSTURA 
ARITU NAIZ ETA ASKO 
GOZATU DUT; EZ NAIZ 
EZERTAZ DAMUTZEN"
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Beñat Lizaso Garcia DONOSTIA
2006an sortu zuten Hesian taldea 
Sakanan. Euskarazko rock 
musikan bere lekua egin eta 
herrietako plazak betetzen dituzte 
aspalditik. Zuriñe Hidalgo 
(Gasteiz, 1990) Hesian taldeko 
abeslaria da 2010etik. Betizu 
Taldeko kide izan zen, eta Jeimon 
Turk Band-ekin egin zituen lehen 
urratsak musikan. Irakaslea da, 
baina orain telebistako aurkezle 
bezala ari da lanean. 
Hamar kontzertu inguru iragarri 
dituzue uda honetarako. Ekainaren 
28an Lasarte-Orian. Zein da bira 
h o n e t a r a k o  e g i t e n  d u z u e n 
aurreikuspena?
2018. urte amaieran disko berria 
kaleratu genuen, eta horren 
aldeko apustua egin nahi genuen. 

Abesti berri dezente sartu ditugu. 
Badakigu jendeak agian ez dituela 
kanta berriak ezagutzen. Baina 
disko berriaren aldeko apustu 
h o r i  e g i n  n a h i  g e n u e n . 
Zuzenekoetan abesti zaharrak 
gehiago izango diren arren, 
presentzia handia izango dute 
abesti berriek. 
Hemen eta orain zuzenekoarekin 
zuen buruak zuzenean neurtzeko 
aukera izan zenuten. Nola eragin 
zizuen?
Horre lako  kontzer tu  bat 
grabatzen duzunean, urduri 
zaude. Ez zen kontzertu normal 
bat izan. Guztia ondo egiteko 
presio hori dagoenean, okerrago 
ateratzen dira gauzak. Inflexio 
puntu bat izan zen, gehiago landu 
b e h a r  g e n i t u e n  g a u z a k 

identifikatu genituen. Baina 
o n d o  e t o r r i  z i t z a i g u n 
esperimentua egitea, batez ere 
taldeari begira eta pertsonalki. 
Niretzako oso momentu kritikoa 
izan zen, baina ona ere. 
Nola deskribatuko zenuke Hesianen 
zuzenekoa? Zer izango dute 
lasarteoriatarrek ikusgai?
Betiko esentziari eusten diogu. 
Gu gara. Ez dugu gidoirik,  
naturalak gara. Gure tronpeta 
joleak, Enekok [Garziandia], 

beti ematen ditu kontzertu 
ikusgarriak. Baina argiztapenari 
eman diogu garrantzi berezia. 
Gainerakoan nahiko naturala 
da dena, ez dugu ezer bereziki 
prestatzen.
Sorrerako zortzi taldekideetatik 
Eneko Garziandia eta Fran Uriasek 
soilik jarraitzen dute taldean. Ze 
eragin dute formazio aldaketek 
musika talde batengan? 
Zerbait naturala da hainbeste 
urte dituen talde batean aldaketak 
egotea. Ezin da honetatik bizi, 
eta normala da. Are gehiago, 
orain dela oso gutxira arte 
irabazitako dirua taldean 
inbertitzen zela kontuan hartuta. 
Baina beti da aberasgarria jende 
berria sartzea taldean, eta jende 
berri horrek taldeari bere ukitua 
ematea. Niri, pertsonalki, pena 
ematen dit pertsona batek alde 
egiten duenean; familia bat 
osatzen da eta ez da erraza izaten. 
Ez nuke esango ohitu naizenik, 
baina azkenean naturala dela 
jabetzen zara. 
2010. urtean hasi zinen Hesian 
taldearekin, Hitzetik (2011) izan zen 
ahotsa jarri zenion lehen lana. Abesti 
arrakastatsu asko daude disko 
horretan, arrakasta handia izan 
zuen. Espero zenuten?
Ez, ez genuen espero. Ni 2010eko 
urrian sartu nintzen, eta 
urtarrilean abeslari berriaren 
aurkezpen birarekin hasi ginen. 
Aldi berean udaran grabatuko 
genuen diskoa prestatzen hasi 
ginen. Bost hilabetetan prest 
genuen. Boom bat izan zen. 2011-
2012. urteetan kontzertu piloa 
eman genuen, ez ginen gelditzen. 
Urte politak izan ziren. 
Sortzerako orduan, lokalean 
giltzapetu eta lan berria hasieratik 
bukaerara konposatu arte murgiltzen 
zarete, edo kontzertuak eman 

bitartean gutxinaka idazten dituzue 
abesti berriak?
Beti egoten da tarteren bat 
kontzertuak ematen diren 
bitartean lan berriak prestatzen 
hasteko. Baina gero behar dira 
deskonexio uneak, gorputza eta 
burua lan berriak sortzeari eman 
behar dizkiozu. Segun eta zein 
den taldearen egoera, agenda… 
faktore askok baldintzatzen 
dute. 

"BETIKO ESENTZIARI 
EUSTEN DIOGU. GU 
GARA. EZ DUGU 
GIDOIRIK, OSO 
NATURALAK GARA"

"Euskal Herrian 
euskaraz 
sortzea 
ardura bat da"
ZURIÑE HIDALGO HESIAN TALDEKO ABESLARIA
2018. urte amaieran disko berria aurkeztu ondoren, udako biran geldialdia egingo dute 
Hesian taldekoek San Pedro jaietan. Kontzertua ekainaren 28an izango da, Okendon 

Zuriñe Hidalgo, Hesian taldeko abeslaria. SAIOA "GAUILUNAK"
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2018 urte bukaeran disko berria 
aurkeztu zenuten. Hasiera izena 
jarri diozue. Zer da lan horrekin 
hastera doana?
Guretzat ziklo berri bat hasi 
da. Zentzu askotan izan da 
zerbaiten hasiera. Batetik, 
lehenengoz egin dugu lan ekoizle 
batekin. Bestetik, lehen aldiz 
grabatu dugu Euskal Herritik 
kanpo. Konposatzeko modua 
ere aldatu dugu. Guretzako 

ezberdina izan da, eta izen horrek 
ondo biltzen du gure prozesua 
disko honekin.
Hesian diskotik Hasiera-ra aldaketa 
nabaria da. Zer aldatu da zuengan? 
Gure kasuan Franek bere kantak 
idazten ditu, eta nik nireak; gero 
lokalera eramaten ditugu. Hesian 
diskorako bai Franek ekarritako 
ideiak eta baita nik ekarritakoak 
ere oso garatuak zeuden lokalera 
eraman genituenerako. Hari 
a b e s t i  l a s a i a goak  a t e r a 
zitzaizkion, eta niri rockeroagoak. 
Baina disko honetan lana askoz 
ere bateratuagoa izan da. 
Rockeroagoa da disko hau. 
Herrietako festak antolatzerakoan 
askotan talde ezagunak egotea 
izaten da lehentasuna. Zu txikitik 
hasi zinen, Jeimon Turk Bandekin.
Oso ezberdina da?
Bai. Ni asko haserretzen naiz. 
Jeimon Turk Bandekin ikusi 
nuen nola tratatzen zituzten 
talde handiak eta nola tratatzen 
gintuzten gu. Orduan orain, ni 
talde handi batean nagoela 
[eskuekin kakotxak egiten ditu], 
hain ezaguna ez den beste talde 
ba t ek in  j o t z e a  t oka t z en 
zaigunean,  saiatzen naiz 
guztiontzako tratu on bat egotea 
bermatzen. Askotan oso gutxi 
zaintzen da talde txikia. Nik 
uste denok, musikari bezala, 
merezi dugula errespetu eta 
tratu berbera. Gero talde 
bakoitzak erabaki behar du bere 
cachet-a zein den. Hasieran denei 
tokatzen zaie hutsetik hastea, 
baina gero bakoitzak bere lanari 
balioa eman behar dio. 
Euskal Herriko talde eta bakarlari 
askok euskara ez den hizkuntzetan 
abesteko hautua egiten dute. Zein 
da zure iritzia honen inguruan?
Nire kasuan euskaraz abestu 
eta idazten dut bi arrazoiengatik. 

Batetik, oso modu naturalean 
ateratzen zaidalako; eta bestetik, 
uste dudalako ardura bat dagoela. 
Hemengo musikariek ez badugu 
gure hizkuntzan idazten eta 
abesten ez da Euskal Herrikoa 
ez den norbait guregatik egitera 
etorriko. Musika librea da, ezin 
diot inori esan zerbait egitea 
gaizki dagoenik. Norberaren 
erabakia da, eta bakoitzak ikusi 
behar du egiten duenarekin lasai 
gelditzen den edo ez. Argi dago 
beste hizkuntza batzuetan 
abesteak ate gehiago irekiko 
dizkizula. 
Vendetta, Ze Esatek!, Berri Txarrak… 
Euskal Herriko herri askotatik pasa 
diren talde esanguratsu dezente 
eszenatokiak uzten ari dira. Bizirik 
jarraitzen duten bakarrenetakoak 
zarete. Zein da sekretua?
Talde horietako kideei, uneren 
batean buruak klik egiten die, 
eta beste zerbait hasteko gogoa 
pizten zaie. Azken batean, gu 
Euskal Herrian mugitzen gara; 
oso errepikakorra da hori, eta 
jendeak agian badu zerbait 
berria egiten hasteko gogoa. Ez 
dakit gakoa zein den, baina 
jarraitzeko nahikoa da ilusioa 
eta taldekideen artean harreman 
ona egotea. Proiektuan sinesten 
duzun bitartean aurrera egiten 
da. 
Oraindik Lokaleko leihotik abestiak 
h a n k a z  g o r a  j a r t z e n  d i t u 
txosnaguneak. Hesianekin noizbait 
jo izan duzue zuzenean. Zer dauka 
abesti horrek? 

Gauza asko nahasten ditu abesti 
horrek. Batetik, haurtzaroa, 
jende askok ikusten zuen saio 
bateko abestia da. Bestetik, 
musikalki  kantu ona da , 
itsaskorra, eta badu zerbait. 
Askotan eskatzen digute, baina 
kantua ez da gurea. Bi edo hiru 
aldiz jo dugu. Ia larunbatero 
iristen zaizkit mezuak abestiaren 
audio eta bideoekin.  
Emarock proiektuan parte hartu 
zenuen. Emakume musikariak egon 
badaude. Baina proiektuarekin 
bilatzen zen emakume musikarien 
ikusgarritasuna oraindik ez da nahi 
beste islatzen karteletan… 
Oraindik lan oso handia dago 
egiteko. Emakumeen aldetik 
ikusten dut jarrera aldaketa 
bat. Bestelako ahalduntze bat 
eman da; hori seinale ona da. 
Emakume  a sko  a r i  d i r a 
animatzen eta beldur eta lotsak 
kentzen. Jarraitzen dugu 
emakume abeslari mordo bat 
ikusten, eta ez hainbeste bateria, 
gitarra edo baxua jotzen. 
Bestetik, gurea den espazioa 
edukitzea falta zaigu. Egun more 
bat jarri eta emakumez osatutako 
taldeak soilik jotzearekin 
kontraesanak ditut. Hori oso 
ondo dago. Baina herriko jaietan, 
gainerako taldeekin ere jo nahi 
dugu, data esanguratsua hori 
izaten da eta. Herriko jaietan, 
beste taldeekin batera, gure 
espazioa edukitzea. Gainera, 
askotan kupoa betetzeko deitzen 
gaituzte, hau da, emakume izate 
hutsagatik deitzen gaituzte eta 
ez gure musika gustatzen 
zaielako. 
Kontzertuetako antolatzaileek 
lanketa handiagoa egin behar dutela 
esango zenuke?
Bai, eurek daukate erantzukizun 
edo lan inportantea. Argi dago 

kontratazioa eramaten dutenen 
aldetik lana dagoela egiteko. 
Ikusgarritasuna emateko, 
irratietan, komunikabideetan…
#ExpolioGARA jaialdian parte hartu 
duzue prentsa eta adierazpen 
askatasunaren alde. Zer duzu honen 
inguruan esateko?
Bidegabekeria bat da. Euskal 
Herrian bizi gara, eta badakigu 
zer tokatzen zaigun. Elkartasuna 
adieraztea tokatu izan zaigu 
lehenago, eta etorkizunean ere 
egokituko zaigu. Badakigu non 
bizi garen. Badakigu zer pairatu 
behar dugun askotan, tamalez; 
eta nik uste konpromiso bat 
eduki  behar  dugu la ,  e ta 
elkartasun hori adierazi. Jada 
zerbait pertsonala da. Politikoa 
azkenean per t sona la  da . 
Bestalde, polita da taldeek 
erakutsi duten elkartasuna 
ikustea. 
Hesian Nafarroako talde bat dela 
kontuan hartuta, eta bertako egoera 
politikoa berriro aldatzera doala 
ikusita, zer eragin izango du aldaketa 
horrek euskaran eta euskal 
kulturgintzan? 
Beldur handia daukat. Poliki-
poliki aurrera egiten ari ginen, 
gauzak ondo egiten. Ni jabetzen 
naiz aldaketak ez direla egun 
batetik bestera gertatzen, are 
gehiago Nafarroan. Gauzek 
pixkanaka egin behar dute 
aurrera. Bere gauza onekin 
eta txarrekin, baina bidea 
egiten ari ziren. Hauteskunde 
hauetan gertatu dena kolpe 
handia izan da. Ez dakit nola 
eragingo duen, baina niri 
bertigoa ematen dit. Ez dakit 
zertan edukiko duen eragina, 
zein punturaino izango den 
aldaketa handia, nola eragingo 
duen… zain gaude. Atzerapauso 
bat da. 

Zuriñe Hidalgo, Hesian taldeko abeslaria. SAIOA "GAUILUNAK"

"ASKOTAN KUPOA 
BETETZEKO DEITZEN 
GAITUZTE, EMAKUME 
IZATE HUTSAGATIK, EZ 
GURE MUSIKAGATIK"



Maitane Aldanondo
Txikitatik dendan aritu da 
Ormazabal, aitonak duela 94 
urte irekitako leku berean aitak 
zuen saltokian. Saltzailea da 
bokazioz eta emaztearekin 
loradenda du 1987tik. Oztopoak 
oztopo, uste du bereizi eta 
berrituta merkatari txikiek 
aurrera egiteko aukera dutela.  
Omendua izatea ohorea da, ezta?
Garrantzitsua da herriaren 
aitortza jasotzea bertako bizitza 
sozial eta kulturalaren parte 
gisa. Aterpeak jasoko du, baina 
ostalari, merkatari eta zerbitzu 
guztientzat da, kide izan edo ez.
Udalaren aitortza ere bada. Nolakoa 
da harremana?

Hasieran laguntzarik ez genuen,  
oztopoak besterik ez. Garai 
hartan egon zirenek ausardia 
handia izan zuten, ilusioa piztu 
eta gauzak egiteko. Ondoren, 
duela hamar bat urte, aitortza 
etorri zen, gertutasuna, diru 
laguntzak... Pablo Barriorekin 
eta Jesus Zaballosekin harreman 
izan dut; ona, gertukoa, gauzak 
hitz egiteko modukoa. Lankidetza 
horri esker, urtean hogei 
jardueratik gora egin ditzakegu. 
Nola bizi dituzue sanpedroak?
Ez da lan gehien egiten dugun 
garaia. Herriaren parte aktiboa 
gara eta festak gainerakoek 
bezala bizi ditugu. Sardina-jatea 
antolatzeaz gain, parte hartzen 

dugu erakusleiho eta tabernak 
apainduz. Urte osoan egiten dugu 
lan, bizia ematen diogu herriari. 
Zer erronka ditu Aterpeak?
Hiriburutik zortzi kilometrora 
gaude, ondo komunikatuta, 
merkataritza guneak gertu… 
Urbil-ena kolpe gogorra izan 
zen, krisi industrial larria pasatu 
genuen, eta orain, gehiago dator. 
Baita online salmenta ere. 
Kaltetzen gaitu, nahiz eta saiatu 
zaila baitugu horretan sartzea. 
Eta aukerak?
Ger tu tasuna ,  t ra tu  ona , 
erakusleiho apainketa, jendea 
erakartzeko; eta produktuaren 
kalitatea. Egunero-egunero gure 
burua berritu behar dugu, 

ahalegindu eta aurrera egitea 
sustatu. 
Ordezko belaunaldirik ba al da?
Urte askotako negozioetan seme-
alabetako ia inork ez du jarraitu 
nahi. Gazteengan pizgarria sortzea 
zaila da. Edonola ere, animatu 
egiten ditut; aukera polita da 
zure burua eta jarduera bat 
garatzeko. Oso alor interesgarria 

da, enpresen lan baldintzetatik 
oso bestelakoa. 
Eta elkartean? 
Uzten joan nahiko nuke, baina 
ez didate uzten. Ez nuke nahi 
lortu duguna galtzea. Ideia 
berriak ekar ditzakeen norbait 
gaztea badator ona da. Zortzi 
urte asko da eta kargura ohitzen 
bazara txarra da. 

Ramon Ormazabal, Aterpea merkatari eta ostalari elkarteko lehendakaria. TXINTXARRI

"Egunero gure burua 
berritu behar dugu"
RAMON ORMAZABAL ATERPEAKO LEHENDAKARIA
Ormazabal loradendako jabea Aterpeako kidea da sorreratik, eta lehendakaria 2011tik. 
Sanpedroetako suziria piztuko du, sektoreko garai ilunak itxaropen argiz bete nahian

Aterpeak hogeitik gora jarduera antolatzen ditu urtean. Batzuk desagertu egin dira, bakailao lehiaketa kasu, eta berriak sortu, moda desfilea edo urte batzuk badituen Udaberri festa. TXINTXARRI

16      SAN PEDRO JAIAK OSTIRALA  2019-06-21  TXINTXARRI ALDIZKARIA

Herriko establezimenduetan kontsumitzea sustatzeko kanpaina ugari egin ditu elkarteak. TXINTXARRI Mende laurdena urratu zuen iaz Aterpea elkarteak, eta hainbat ekimenekin ospatu zuen. TXINTXARRI
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Nerea Eizagirre
Lasarte-Oriatik Murtziara. San 
Pedro jaietako kartelaren sariak 
herriko mugak gainditu ditu 
berriro ere. Iaz Burgoseko Toño 
Gutierrez eta Diego Gil bikoteak 
lortu zuen. Aurten, berriz, Ruben 
Lucas Garcia (Torreaguera, 
Espainia, 1980) diseinatzaileak 
eskuratu du. Azken urteetan, 
Espainiako hamaika kartel 
lehiaketetan parte hartu du, eta 
hainbat sari eskuratu ditu. 
Gasteizko 2018ko Inauteriak, 
2019ko Burgoseko Jaiak eta 
Tortosako XXVI Mostra Jazz 
jaialdia irudikatzeko afixak 
bereak dira, esate baterako. 
Diseinatzaile grafikoak lana eta 
lehiaketak uztartzen ditu "ahal 
duenean". Halere, irabaztea 
loteria kontua dela dio. Pozik 
agertu da Lasarte-Oriakoa 
eskuratzeagatik.
Kartel lehiaketako sari banaketa 
ugaritan entzun da zure izena aurten, 
eta beste askotan parte hartu duzu. 
Nola izaten duzu horien berri?
Parte hartzen duen lagun batek 
deialdien berri ematen dit. 
Horrela izango ez balitz ere, 
gaur egun Interneti eta sare 
sozialei esker kartel lehiaketen 

informazioa eskura izan dezakezu 
klik batean.
Zergatik aurkeztu zinen Lasarte-
Oriakora?
Lehiaketa asko dago eta erabaki 
behar da. Ez ditut lanak guztietara 
aurkezten. Izan ere, lanbidearekin 
batera uztartzen saiatzen naiz,  
eta denbora librea dudanean 
egiten ditut kartelak.
Harremanik al duzu Lasarte-
Oriarekin? Ezagutzen al zenuen herria 
lehiaketara aurkeztu baino lehen?
Harremanik ez dut herriarekin, 
eta ez nuen ezer ezagutzen 
herriari buruz. Itsuan aukeratu 
nuen lehiaketan parte hartzea.
Orduan, kartela egiteko dokumentazio 
lan handia egin behar izan duzu...
Bai, horrela da. Jaia eta hainbat 
ekintza irudien bidez ezagutu 
nituen. Erraza egin zitzaidan. 
Sarean jaiari buruzko informazio 
eta irudi ugari aurkitu daitezke.
Zein zen zure asmoa kartel honetan?
Nire helburua jaietako elementu 
eta zenbait ekintza agertzea zen. 
Zer hobeagoa jaia irudikatzeko 
festa bera baino!
Nola definituko zenuke zure 
kartelaren estiloa?
Estilo sinplea da, kontzeptuala. 
Norbaitek ikusten badu haur 

batek egindakoa dela usteko du. 
Baina kontzeptualki elementu 
asko di tuen lana da ,  oso 
adierazgarria. Arnas hartzen 
duen kartela da, garbia, sinplea...  
eta horrek guztiak ez du 
kontzeptua gutxiesten.

Horrez gain, nire lanetan 
polibalentea izaten saiatzen naiz. 
Kartel lehiaketa batzuei ongi 
dagokien iruditegia, ez da 
besteentzako baliagarria. Oso 
erlatiboa da, lehiaketa bakoitzak 
bere epaimahaia du eta. Haren  
ezagutza eta iritzien arabera 
kartel batek edo besteak irabaziko 
du. Epaileek aurkeztutako 
kartelaren estiloa gogoko ez 
badute jai duzu. Beraz, loteria 
bat ere bada.
Nola izan da kartela egiteko 
prozesua?
Kartelean pentsatzen hasten 
naiz. Pazientziaz eta maitasunez, 
arkatza eskuan dudala paperean 
ideiak garatzen ditut. Gero 
ordenagailuaren laguntzaz 
doitzen noa lana.
Lehiaketara  aurkeztu  z i ren 
gainontzeko lanak ikusi al dituzu?
Bai, Interneten ikusi nituen; oro 
har, oso maila altua dago. Kartel 
batzuk oso landuak daude, eta 

kontzeptu ona dute. Lehiaketa 
guztietan ehuneko handi batek 
du maila altua. 

Baina lehen esan bezala, loteria 
bat dela uste dut. Batek irabazi 
behar du, eta aurten ni izan naiz 
irabazlea, baina beste pertsona 
bat izan zitekeen ederki asko. 
Agian hurrengo urtean esfortzu 
handiz egindako lan bat aurkezten 
dut, eta ez dut hainbesteko 
zorterik. Normalena izango 
litzateke hori. Orain garaipenaz 
disfrutatzeko ordua da. 

Zer egingo duzu sariarekin?
Zintzo hitz eginda, kartelerako 
hainbeste dokumentatu eta gero, 
jaiak ezagutzeko gogoa piztu 
zait .  Herri polita iruditu 
zitzaidan. Aurten ezingo dut 
joan, agenda nahiko betea dut 
eta. Baina hurrengo urtean agian, 
sariaren zatitxo bati esker 
Lasarte-Oria ezagutzera joan 
naiteke. Ez dakit San Pedro 
jaietan edo beste garai batean 
izango den, baina joan nahiko 
nuke.

2019ko San Pedro jaietako kartelaren egilea, lana eskuetan dutela. RUBEN LUCAS

"Zer hobeago San Pedro 
jaiak irudikatzeko  
festa bera baino!"
RUBEN LUCAS GARCIA 2019KO KARTEL IRABAZLEAREN EGILEA
Sanpedroak irudikatzen dituen kartelaren egilea lehiaketa askotan parte hartu ohi du  
Jaietako elementu ugari dituen irudi "sinplea, garbia eta kontzeptuala" aurkeztu du
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Txintxarri
San Pedro  ja iek  ez tanda 
egitearekin batera hasiko da 
Ttakun Kultur Elkarteak 2019. 
urteko sanpedroetarako antolatu 
duen egitaraua. Musika, dantza, 
gastronomia eta aitortza soziala 
izango dira euskararen erabilera 
eta euskal kultura sustatzeko 
egingo diren jardueren ardatz. 

Jaietako lehen bi egunetan 
biltzen den programazioan adin 
guztietarako ekimenak daude.

Ekainaren 28an, belaunaldi 
arteko ekintzak dira protagonista, 

Gure Patxintxi sariak eta Sorgin 
dantza.

Haur txupinaren ostean, egingo 
da lehen ekimena, udaletxe 
zaharreko balkoian; 2019ko Gure 
Patxintxien izena jakitera emango 
ditu Ttakun Kultur Elkarteak. 

Ekainaren 14ra arte, Lasarte-
Oriako adin txikikoek haien 
hautagaiak aurkeztu dituzte. 
Ekainaren 18an, asteartean 
aukeratutako pertsonen izenak 
ezagutzera eman ziren, Ttakunen 
sare sozialetan. Igandea, ekainaren 
23a arte, herritarrek haien bozkak 

emateko aukera izango dute, 
baita txintxarri.eus gunean ere.

Laugarren urtez antolatu du 
euskara elkarteak lehiaketa. 
Helburua da 65 urtez gorako 
herritar maitagarri eta goxoenak 
era xume eta alaian omentzea.

Joxe Usabiaga eta Pepi Arsuaga 
izan ziren iaz herritarren esker 
ona jaso zutenak. Aurreko 
u r t e e t a n  O n  R a m o n 
Uribetxeberriak, Rosa Velascok, 
Jesus Mari Egizabalek eta 
Apoloni Otxandorenak ere izan 
zuten omenaldi txikia.

Ordu batzuk geroago, 14:00etan 
hain zuzen ere, hasiko da 
hurrengo ekintza. Iaz ez bezala, 
aurten haur eta gaztetxoek 
elkarteak prestatutako makarroi 
jan gozoa dastatuko dute 

Atsobakar parkean. Guztiak 
12:30ean bilduko dira Okendo 
plazan, eta 13:30ean, Gauerdi 
txarangaren doinuek lagunduta 
parkera gerturatuko dira gazte 
kuadrillak.

Ohiturari jarraikiz, Sorgin dantzak Oriatik herrigunerako bidea egingo du. TXINTXARRI

Ttakun ere, 
jaietarako prest
San Pedro jaiak hasteko, euskal ukitua duten hainbat jarduera antolatu ditu Ttakun 
Kultur Elkarteak. Lasarteoriatarrek festetan errotutako hainbat ekimenez gozatuko 
dute. Adin guztietako herritarrek parte hartuko dute elkartearen egitarauan
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Ohitura legez, San Pedro egun 
bezperan, Sorgin dantzak Lasarte-
Oriako kaleak hartuko ditu 
helduen txupina baino lehen. 

Sorgin dantza eta zikiroa
Txistularien doinu eta erritmoari 
jarraikiz ,  16 :30ak aldera, 
belaunaldi guztietako 200 bat 
herritar kalejira alaian joango 
dira Oriako auzotik erdigunera.  

Puntual hasteko, dantzari eta 
txistulariek ordu erdi lehenago 
egon behar dute Oriako Karmengo 
Amaren kaperaren ondoan, 
16:00etan. 

Janzkerari azken ukituak eman 
eta ordua jotzean, haurren eta 
helduen zortzikoteek dantza 
egingo dute. Ostean, kalejira 
hasiko da.

Ibilbidean ohiko geldialdiak 
egingo dituzte: Biyak Bat 
jubilatuen elkarte parean eta 
udaletxe zaharraren aurrean. 
Behar izanez gero, indarrak 
berreskuratu eta eztarriak 
freskatzeko ere geratuko dira 
beste zenbait gunetan.

18:30ak aldera, Okendo plazara 
iritsiko da kalejira, eta bertan 
guztiek batera dantza egingo 
dute.

G u z t i a  p r e s t  e g o t e k o , 
asteartero eta ostegunero bildu 
dira pausoak gogoratu eta 
dantzan trebatzeko. Azken saioa 
hurrengo asteartean, ekainaren 
25ean izango da.

Eta San Pedro jaietako lehen 
egun horretako ekimenei amaiera 
emateko, 21:30ean, hitzordu 
gastronomikoa dago Okendo 
plazan: zikiro afaria.Arratsaldeko 

lehen ordutik Antonio Mercero 
plazan sukaldariek erretako 
haragia dastatu ahalko dute 
mahaikideek.

Zikiroaz gain, entsalada, 
postrea eta kopa ere eskainiko 
dituzte. Era horretara, sabelak 
ederki bete eta gaueko ordu 
txikiak arte ongi irauteko 
indarrak hartu ahalko dituzte 
herritarrek.

Txartelak salgai daude gaur, 
ekainaren 21era arte, hogei 
euro t an ,  T t akun  Ku l tu r 
Elkartean Trumoi eta Jalgi 
tabernan.

Musika eta sagardo dastaketa
San Pedro eguna, berriz, dantzan 
eta kantuan hasi ahalko dute 
herritarrek. 12:00etatik aurrera, 
kantu-dantza jirak Lasarte-
Oriako kale eta plazak alaituko 
ditu. 

Aurten jarduerak aldaketa 
txiki bat du; irteera puntua 
Okendo plaza izango da. Bertan, 
Ama Guadalupe Extremadura 
Etxeko kideekin senidetze txikia 
izango da. Extremadura etxeko 
kideek eskainitako miga gozoak 
d a s t a t u  e t a  G a s t e i z k o 
Extremadura etxeko abesbatza 
eta dantza taldearen aurrekari, 
emanaldi txiki bat eskainiko du 
Xumela abesbatzak.

Ostean, txistularien eta 
Txapasen laguntzaz, euskal 
d o i n u a k  e t a  u m o r e  o n a 
eramango dute Lasarte-Orian 
barrena. Xumela koruko kideez 
gain,  Alboka abesbatzekoei 
eta herritarrei ere egin zaie 
gonbita.

Muxikoek eta euskal dantzek 
ere tartea izango dute ibilbidean. 
Plaza dantzako kideek pausoz 
pauso txistularien doinuak 
jarraituko dituzte. Gonbidatuak 
ere izango dira  egiteko horretan, 
Erketz EDTeko eta Kukuka 
Antzerki eta Dantza eskolako 
lagunak. 

Arratsaldean,  inguruko 
sagardotegi eta baserrietan 
ekoitzitako sagardoaren dastaketa 
eta erromeria izango dira. 
18:00etatik aurrera, herritarrek 
nahi adina sagardo edan ahalko 
dute, Okendo plazan. Sollane, 
Buenavista, Telleri, Zubillaga 
eta Saltsateko sagardoa eskainiko 
dute dastaketan, amaitu arte. 
Aurretik, euro batean edalontzia 
erosi behar da. 

Azkenik, 19:00etan, euskal 
doinuek beteko dute Okendo 
plaza. Gorputza astintzeko aukera 
berria izango dute herritarrek 
erromeriari  esker .  Plaza 
dantzako, Erketz EDTko eta 
Kukuka Antzerki eta Dantza 
Eskolako kideak ere izango dira 
bertan.

Ttakunek jardueratan parte 
har t zera  gonb ida tu  d i tu 
herritarrak. 

Lasarte-Oriako sagardotegi eta baserrietan ekoitzitako sagardoa dastatu ahalko da. TXINTXARRI
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Adrian Garcia 
Musika zale autodidakta izan 
da betidanik Lide Hernando 
(Donostia, 1991). Gitarra eskuetan, 
lehen abestiak bakarka grabatu 
zituen, blues  eta soul estiloa 
jorratzen. Duela urte gutxi, talde 
indartsu batek lagunduta hasi 
zen abestiak kantatzen, rockean 
buru belarri sartuta. Ekainaren 
30ean, igandean, joko dute 
Okendon. 
Zer motatako kontzertua topatuko 
dute Okendora gerturatzen direnek?
Biran gabiltza azken diskoarekin 
[Tenpluak erre], eta batez ere 
kanta horiek joko ditugu. Baina 
ahaztu gabe beste kanta kuttun 
batzuk.  Energia handiko 

ikuskizuna da gurea, laurok oso 
ondo pasatzen dugu, eta geroz 
e t a  i n d a r  g e h i a g o r e k i n 
transmititzen ditugu abestiak. 
Jendeak askotan esaten digu 
energia handia transmititzen 
dugula. 
Kontzertu asko ematen dituzue, eta 
antza denez, gustatzen zaizue 
oholtza gainera igotzea. Nolako 
harremana sortzen da zuen eta 
ikus-entzuleen artean? 
Gero eta aldebikoagoa da 
harremana. Orain arte, ohitura 
faltagatik agian, pixka bat 
lotsatuta-edo dena eman gabe 
aritzen ginen. Gero eta gehiago 
jotzen ari garenez, eszenatokia 
gure bigarren etxea bihurtzen 
ari da. Gero eta gusturago gaude, 
eta publikoak nabaritzen du 
hori. Harreman oso polita sortu 
da ikus-entzuleen eta gure artean. 
Azken disko hori da Tenpluak erre. 
Hor kritika egiten diozue kulturaren 
industriari. Zer nolako hitzak dituzte 
zuen abestiek? 
Kanta gehienen hitzak kritika 
sozialei buruzkoak dira. Kanta 
batek baino gehiagok kultur 
industria jorratzen du. Gurpil 
ero batean sartuta gaude; gehien 
programatzen duten taldeek 

saltzen dute gehien, baina era 
berean, kontsumitzeko musika 
errazena dute.  
Kultur industria aipatuta, zuek lan 
egin behar duzue musika sortzeaz 
gainera. Ez al du bizitzeko beste 
ematen? 
Ez. Oso utopikoa ikusten dugu 
hori. Ez dakigu guk egiten 
dugun estiloarekin, eta gauzak 
egiteko dugun moduarekin, 
noizbait musika ogibide izango 
ote dugun. Ez dugu musika 
arraroa egiten, baina egia da 
ez dela belarri guztientzako. 
Badakigu horrek ondorioak 
dituela. Halere, nahiago dugu 
fidel eutsi gure gustuari. 
Oraingoz ez dugu zentimo bat 
bera ere banatu taldekideen 
artean, gastuak ordaintzera 
joan dira denak. 
Bestalde, euskaraz kantatzen duzu. 
Saltzeko merkatu handiagoa 
eskaintzen dute erdal hizkuntzek. 
Nik eta nire taldekideek edaten 
d u g u n  m u s i k a  i t u r r i a k 
hizkuntza askotarikoak dira, 
gehienak ingelesak. Baina 
k u l t u r  e r a g i l e  p u b l i k o 
euskaldunak garen aldetik, 
ahalegina egin behar dugu 
euskaraz sortzeko. Lide Hernando, Joshka Natke, Iñigo Etxarri eta Iker Vazquez taldekideak. TXINTXARRI

"Eszenatokia gure beste  
etxea bihurtzen ari da"
LIDE HERNANDO LIHER TALDEKO ABESLARIA
Energia handiko rock kontzertua emango du Liher laukoteak igandean, Sorgin Jaiek 
gonbidatuta. Rockaren barruan estilo asko uztartzen ditu Donostiako taldeak
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Txintxarri
Ilusioa, beldurra... San Pedro 
jaietan herriko kaleetatik barrena 
ibiltzen diren erraldoiek eta 
zezensuzkoak sentimendu ugari 
sortzen dute. Jaietan hutsik 
egiten ez duten bi jarduera horiek 
L O Z E T  L a s a r t e - O r i a k o 
Zezensuzko eta Erraldoien 
Taldeak kudeatzen ditu 2016. 
urtetik. 

Hamar bat lagunen artean 
sortu zuten taldea, usadio horiei 
jarraipena emateko asmoz, eta 
laster elkarte bihurtuko da. 
"Horrelako usadioak bertan 
behera geratzea pena bat da. 
Sanpedroetan ateratzean, gainera, 
gauza oso kuriosoak ikusten 

dituzu. Iaz, esate baterako, aita 
batek umearen txupetea eman 
zigun," azaldu du taldeko kide 
batek.

Taldeak hiru ata l  di tu ; 
zezensuzkoa, erraldoi eta 
buruhandiak, eta antzezpen 
historikoak. "Laugarren urtez 
parte hartu dugu Donostian  
Abuztuaren 31ko ekimenetan".

Aurten jaietan berrikuntzak 
egon daitezkeela aurreratu dute.  
"Zezensuzkoak gehiago aterako 
ditugu. Oraindik zehazteko 
daukagu zenbat izango diren 
eguneko. Lau zezen batera 
ateratzeko moduan gaude. 
Bestetik, ipotxak izateko eskaria 
egin dugu. Horiek erraldoien 

buruak dira, eta bertan pertsona 
sartzen da. Baina ez dakigu 
posible izango den. Ez dakigu 
iritsiko diren, ezta jendea izango 
den ere horiek eramateko".

Izan ere, jende faltan baitago 
taldea. "Lanarengatik justu 
gaude, eta, gainera, orain beste 
herrietara joateko aukera sortu 
da. Erakustaldiak egitera edo... 
Herri guztietan ez dute zezensuzko 
edo erraldoirik jabetzan; edo ez 
dago inor zezensuzkoa eraman 
dezakeenik, baimenik ez duelako".  

Horregatik, herritarrei, eta 
neskei batez ere, gonbita egin  
diete taldeko kide izatera. "Talde 
irekia da, eta herrikoak gara 
guztiak".

Erraldoi eta buruhandietarako 
ez da beharrezkoa ikastarorik 
egitea. "Errespetua ematen dute. 
Baina erraldoiak eramateko ez 
da indarra behar, abilezia kontua 
da. Erraldoia orekatua eta zuzen 
mantentzea da lana". 

Zezensuzkoa eramateko ordea, 
Arkauten ikastaro berezia egin 
behar da. "Pirotekniaregatik 
egiten da ikastaroa, eta zorrotz 
ari dira legea betearazten. 
Horregatik, gure asmoa da taldea 
handitzen doan heinean, bost 
pertsonako taldea osatu eta 
ikastaroa egitea da".

Halaber, bestelako lanak ere 
badaude: buruhandi, erraldoien 
laguntzaile edo zezensuzkoen 
artzain. Buruhandien eta 
erraldoien laguntzaileen lana 
ezaguna da, baina ez ordea 
artzainena. "Zezena babesten 
dute, metxari zenbat geratzen 
zaion jakinarazten dute, jendea 
erdian jartzen bada zezena 
daramanari ohartarazten diote..." 

Taldeko kide izan nahi duten 
h e r r i t a r r e k  L O Z E T e k i n 
harremanetan jar daitezke,  
661 054 022 telefonoan edo 
lozet2017@gmail.com helbidean.

Heldu, gazte eta haurrek gozatzen dute zenzensuzkoarekin. TXINTXARRI

Zezensuzko gehiago 
izango dira sanpedroetan
Lasarte-Oriako Zezensuzkoa eta Erraldoien Taldeak berrikuntza batzuk iragarri ditu 
aurtengo jaietarako. Erraldoiekin beste herrietara joateko gonbita ere jaso du 
elkarteak; jendea behar du eskaera horri eta sortu daitezkeenei aurre egiteko
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Iñigo Gonzalez Sarobe
Udal korporazio berriak ez dauka 
an t z  geh ieg i r ik  aurreko 
legealdikoarekin. Aurpegi berri 
ugari ikusi zituzten herritarrek 
j o a n  d e n  l a r u n b a t e k o 
udalbatzarrean: David Mateos 
eta Nagore Duran (PSE-EE); Jon 
Martin, Uxue Loinaz, Joxe 
Pikabea eta Estitxu Garmendia 
(EH Bildu); Boris Nogales (EAJ; 
lau urte eta gero bueltatu da); 
eta Tania Rodriguez (Elkarrekin 
Podemos). Hamazazpitik zortzi; 
ia erdiak. Alkatea, ordea, 2015-
2019 legegintzaldiko berbera 
izango da: Jesus Zaballos 
sozialista. "Herriko alkate izatea 
inoiz izango dudan ohorerik 

handiena da", adierazi zuen 
aginte makila jaso eta berehala.

Ez da ezustekorik egon 
bozketan. PSE-EEk eta EAJk 
akordioa egin dute EAEko 
diputazio eta herrietan agintzeko, 
eta Lasarte-Orian mantendu 
egin dute. Hortaz, zenbakiek ez 
dute eman gobernu alternatibo 
bat eratzeko. Dena den, EH Bilduk 
Jon Martin aurkeztu zuen 
alkategai, eta lau bozka jaso. 
Zaballosek, berriz, zortzi. 
Elkarrekin Podemoseko David 
Aresek bi, eta zuriak izan ziren 
beste hiruak.

Proiektu "plurala" 
Alkate izendatua izan eta gero, 
Zaballosek hartu zuen hitza 
larunbateko saioan. Nabarmendu 
zuen parekidea izango dela udal 
korporazioa, eta horrek erakusten 
duela ez dagoela "kristalezko 
s a b a i r i k "  u d a l e a n 
e m a k u m e z k o e n t z a t . 
"Berdintasuna izango da egingo 
ditugun politiken ardatza". 
Espero du hasi berria den 
l e g e a l d i a n  m a n t e n t z e a 
korporazioko kideen arteko "lan 
giro eta harreman ona".

Aurreratu zuen zein izango 
den alkate bezala egingo duen 
aurrenetako gauza: proposatuko 
die zinegotziei kode etiko bat 
sinatzea, 2015-2019 legegintzaldian 
egin bezala.  "Herritarrek 
konfiantza izan behar dute 
gugan". Zaballosek gidatuko du 
udal proiektua: "plurala" izatea 
nahi du, eta ahalik eta adostasun 
zabalenak lortzea. "Anbizio 
handiko egitasmoa garatu nahi 
dugu, baina errealista ere bai". 
Adierazi du "gardentasuna" 
izango dela zutabeetako bat. 
Familiari eta alderdikideei 
eskerrak eman zizkien amaieran.

Aginte makila jaso aurretik, 
Xabier Egea idazkariak adineko 
mahaia osatu zuen. Lourdes 
Acevedo (PSE-EE) izango da 
zinegotzi zaharrena, eta Uxue 
Loinaz (EH Bildu) gazteena. 
Banan bana deitu zituzten 
zinegotziak, euren kargua eta 
lepokoa har zitzaten. "Legeak 
behartuta" zin egin zuten EH 
Bilduko zinegotziek. Alkatea 
aukeratzeko bozka kristalezko 
kutxan sartzean errepikatu egin 
zuten esaldi hori; EAJkoek ere 
aipatu zuten.Udalbatzako kideak, Xabier Egea idazkariarekin batera, pleno aretoan. TXINTXARRI

Ezustekorik ez: Jesus 
Zaballos, alkate berriro
Hasi da 2019-2023 legealdia Lasarte-Orian. Parekidea izango da udalbatza: zortzi 
emakumezkok eta zortzi gizonezkok egingo dituzte zinegotzi lanak, Jesus Zaballos 
alkateaz gain (PSE-EE). "Nire bizitzan inoiz izango dudan ohorerik handiena da"
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Beñat Lizaso - Iñigo G. Sarobe
Semblante Andaluzen Rocioko 
erromerian parte hartu duten 
herritar batzuek zaintiratuak 
dituzte giharretan oraindik. 
Dantzan eta kantuan pasatu 
zuten asteburua, giro ederrean, 
Atsobakar parkean. Eguraldi 
bikainak ere lagundu zuen.

Larunbat eguerdian ireki zuten 
txosna elkarte horretako kideek. 
Rebujitoa, ardo beltza, ura, 
freskagarriak, sagardoa... eta 
pintxo ugari sabela betetzeko: 
haragi burruntziak, gazta, 
urdaiazpikoa, txorizoa, txibi 
frijituak eta beste hainbat. Jendez 
lepo egon zen bi egunetan.

Igandea izan zen egun handia. 
Eguerdiko hamabietan hasita, 
meza rozieroa egin zuten, 
Zumaburu auzoko Arantzazuko 
Ama parrokian. Ramon Uribe-
Etxebarria apaiz beteranoak 
gidatu zuen saioa, urtero bezala. 
Semblante Rociero koruak 
girotu zuen elizkizuna, Juan 
N a v a r r o  h e r r i t a r r a r e n 
gidaritzapean.

Ordubete inguruz eliza barruan 
egon eta gero, kanpora irten 
ziren herritarrak, eta gorputza 
gogotik astindu zuten, Rocioko 
Ama Birjina begira zutela. Kale 
Nagusia zeharkatu zuten −San 
Pedro elizan ere geratu ziren 
dantzatzera eta abestera−, 
Tajamarreko biribilgunetik pasa 
eta Atsobakarrerantz abiatu.   

Ohorezko ardoarekin, topa 
Ama birjinarekin batera zetorren 
herritar andanak are gehiago 
zituen zain txosna gunean. Baita 
udal ordezkariak eta gonbidatu 
berez iak  ere .  Semblante 
Andaluzeko lehendakari Jose 
Mari Mellado mahaira gerturatu 
z e n e a n ,  e d a l o n t z i a k 
rebujitoarekin edo beste edari 

batzuekin bete, eta topa egin 
zuten, irribarretsu. Txosna eta 
inguruak lepo zeuden: Semblante 
Andaluzeko sukaldari finek 
prestatutako paella goxoa jan 
zuten. Ongi irabazita dauka ospea 
plater horrek.

Arratsaldean, emanaldien 
txanda. Errenteriatik etorritako 
Aljarafe eta Concha Rociera 
aritu ziren aurrena. Ondoren, 
Andoaingo Triana. Semblante 
Andaluz elkarteko dantza taldeak 
ere igo ziren oholtza gainera: 
Zambra, Azabache, Gitanillas 
del Alba eta Duende. Semblante 
Rociero korua ere ederki aritu 
zen, ohi bezala. 25 urte bete 
dituzte aurten.

Nahi baino lehenago iritsi 
zitzaien erromeriara joandakoei 
Rocioko Ama Birjinari agur 
esateko unea.  Semblante 
Rocieroko kide Jose Perezen 
gitarraren akordeek gidatuta, 
Salve Rociera abestu zuten 
Atsobakarreko egurrezko 
itsasontziaren alboan. Festak 
ilundu arte jarraitu zuen.

Igande eguerdian atera zuten Semblante Andaluzeko kideek Rocioko Ama Birjina. Elizan egin zuten geldialdi bat. TXINTXARRI

Rocioko Ama Birjinarekin 
dantzan eta kantuan
Semblante Andaluz elkarteak Rocioko erromeria ospatu du asteburuan, Atsobakar 
parkean. Igandea izan da egun handia: meza egin dute Arantzazuko Ama parrokian, 
eta ama birjina herrian zehar eraman gero. Eguzkia ezkutatu arte luzatu da festa

SEMBLANTE ROCIERO 
KORUAK GIROTU 
ZUEN IGANDE 
EGUERDIKO 
ELIZKIZUNA

TXINTXARRI

Euskarak badu non bildu: Jalgin
Jalgi Kafe Antzokiak ateak zabaldu ditu berriro; euskarak badauka non 
bildu, urte erdi eta gero. Larunbatean inauguratu zuten, eta txiki geratu 
zen lokala: jendetza gerturatu zen irekiera festara. Igandean haurrak izan 
ziren protagonistak. Porrotx pailazoak emanaldia eskaini zuen.

TXINTXARRI

'Kabitu ezina' liburua, Jalgin
Aintzane Usandizaga herritarrak Kabitu ezina lehen liburua aurkeztu zuen 
asteazken arratsaldean Jalgi Kafe Antzokian. Taxio Arrizabalagak egindako 
galderei erantzunda, ipuin bildumaren nondik norakoak azaldu zituen. Estibaliz 
Garmendiak pasarte batzuk irakurri eta Unai de Andresek baxuarekin girotu 
zuen saioa. Taberna jendez lepo zegoen, izenburuari ohore, kabitu ezinik.

TXINTXARRI

Oriarteko ikasleak, zinemagile
Zinema (h)abian egitasmoan parte hartu dute Oriarte Institutuko DBH 4-ko 
ikasleek bigarrengoz. Aurten sortu duten Hemendik aurrera film laburra 
erakutsi eta egindako lana azaldu zuten asteazken arratsaldean kultur etxean.
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Iñigo Gonzalez Sarobe
Motorren burrunba, erregai 
usaina, neumatikoen kea, kolore 
g u z t i e t a k o  v e s p a k  e t a 
lambrettak... Bi gurpileko 
ibilgailu motordunek hartu 
zituzten herriko plazak eta 
errepideak asteburuan. Rallya 
egin du Scooter Club Euskadi 
Elkarteak. 19. edizioa izan da 
aurtengoa; bosgarren urtez 
jarraian etorri dira Lasarte-
Oriara. Aurtengo arrakasta 
ikusita, ez litzateke batere 
harritzekoa izango datorren 
urteko ekainean errepikatzea.

Eguraldi ona eraman dute 
gidariek motorren atzeko 
eserlekuetan. Ostiral (euria ere 
egin zuen arratsaldean), larunbat 
eta igandean eguzkia izan dute 
bidelagun. Egitarauko ekintzek 
indar asko hartzen dute zeruak 
ez badu matraka asko ematen. 
Larunbat goizeko erakusketa, 
esate baterako, askoz grisagoa 
izango zitekeen euria egin izan 
balu. Jendetza gerturatu zen 
vespa eta lambrettak gertutik 

ikustera. Sakelakoak atera, 
kamera aukeratu, eta irudi bat 
baino gehiago eraman zituzten 
etxera bueltan. 

Ostiral gaueko irteera izan da 
aurtengo berrikuntzetako bat.  
Jaizkibel plazatik atera ziren 
hogei bat scooter. Zumaburu 
aldera joan, Kale Nagusia 
zeharkatu eta Buenetxea 
tabernara joan ziren. Hiroshima 
taldeak kontzertua eskaini zuen, 
eta DJek luzatu zuten festa. 

Larunbatean ere, antzeko plana: 
Stupiditos taldearen emanaldia 
eta DJ gehiago. Baina txangoa 
egin zuten aurretik; Vespak eta 
lambrettak hartu, eta motorzale 
tropeltxoa Elgeta aldera abiatu 
zen. Ongi aprobetxatu zuten 
eguraldia, 80 bat kilometroko 
ibilbidea egin zuten eta. 

Kontzertuak eta bazkariak
Ajea pasatzeko, Arkupe tabernan 
hartu zuten igande eguerdiko 
bermuta motorzaleek. Ondoren, 
Atsobakarreko parkera joan 
ziren, Semblante Andaluzek 

prestatutako paella jatera. 
Rocioko erromeriako irudi 
bitxienetako bat izan da: vespak 
eta lambrettak sevillana jantzi 
eta rebujito artean.

Scooter Club Euskadi Elkarteak 
20 urte beteko ditu 2020an, eta 
urte osoan egingo dituzte 
ekitaldiak. "Lasarte-Orian egin 
nahi dugu ekainean urteko 
handiena", esan du Isabel Lopez 
elkarteko arduradunak. 

Herritar ugari gerturatu ziren larunbat goizean Okendo plazara, vespak eta lambrettak gertutik ikustera. TXINTXARRI

Datorren urtean 
errepikatzeko gogoz 
Bi gurpileko ibilgailu motordunak izan dira Lasarte-Oriako errepideetan nagusi 
asteburuan. Rallya egin du Scooter Club Euskadi elkarteak, eta, eguraldia lagun, 
primerako hiru egun pasa dituzte. Bosgarren urtez jarraian etorri dira herrira

Andatza plazan ospatuko du herriak San Joan sua, azken urteetan bezala. TXINTXARRI

Urteko gaitz eta gauza txarrak, 
San Joan sutara igande gauean
Udaletxe zaharretik aterako dira dantzariak, 21:30ean, 
Andatza plazara bidean; 22:00etan piztuko dute sua

Txintxarri
Hasi da 2019ko San Pedro 
jaietarako atzerako kontua: egun 
gutxi batzuk besterik ez dira 
falta. Motorrak bero-bero jartzeko 
aukera ederra da etzi gaueko 
San Joan sua ikustera joatea. 
Azken urteetan bezala, Andatza 
plazan ospatuko dute udaren 
etorrera herritarrek.

Erketz EDTko dantzariak eta 
udal korporazioko kideak 
udaletxe zaharretik abiatuko 
dira, 21:30ean. Kale Nagusia 
zeharkatu, Tajamar biribilgunetik 
pasa eta Andatza plazara iritsiko 
dira. Soka-dantza eta San Joaneko 

zortzikoa dantzatuko dituzte 
han. Zero Sette Akordeoi 
Orkestrak eta Alboka Abesbatzak 
ere parte hartuko dute. 

Gauza txarrak, sutara 
San Joan sua 22:00etan piztuko 
du Jesus Zaballos alkateak. 
Andatza plazara joandako 
herritarrek momentu hori 
aprobetxatuko dute urteko gauza 
eta gaitz txarrak sutara botatzeko. 
Urtero-urtero ikasle asko ere 
biltzen dira garren bueltan, poltsa 
bete apunte eskuetan hartuta. 
Badator udara, eta badatoz 2019ko 
San Pedro jaiak.

Motorzale bat, ostiral gauean. TXINTXARRI

Txintxarri 
Ikasturtea amaitu eta San Pedro 
Jaietarako prestatzen hasteko, 
Alboka abesbatzak emanaldia 
egingo gaur, ostirala, Ama 
Brigitarren komentuan, 20:00etan. 
Montse Latorrek zuzendutako 
ahots taldeak uztaila-abuztuan 
Italian emango dituen kontzertuen 
oinarria izango da gaurko 
programa. Piezak honakoak dira: 
Signore delle cime, Requiem, 
Kyrie, Cantique de Jean Racine, 
Maiteak galdegin zautan, Itsasoa 
laino dago eta Jaialdia euskal 
kantak, That lonesome road, Ja 

na erdhi viti ,  Wangol eta 
Imbakwa. Abeslariek Amaia 
Dorronsoro eta Javier Gonzalez 
Sarmiento pianisten eta Carolina 
Muñoz perkusio joleen doinuak 
lagun izango dituzte.

Dantzak nahiago dituztenek, 
berriz, bihar, larunbata, 19:00etan 
dute hitzordua. Oraingoa, Okendo 
plazan. Larrain dantza, ezpata 
dantza, igitai, Axuri Beltza  eta 
beste hainbat eskainiko dituzte 
Erketz, Erketzeko Lagunak eta 
Erketz txiki taldeetako kideek. 
Eguraldi txarra bada, Loidibarren 
frontoian egingo dute emanaldia. 

Alboka abesbatzaren eta Erketz 
dantza taldearen emanaldiak
Ikasturteari agur esan eta jaiei ongietorria egingo diote 
asteburuan Ama Bigitarren komentuan eta Okendon
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Iñigo Gonzalez Sarobe USURBIL
LOKE Lasarte-Oriako Kirol 
Elkarteak bazkaria antolatzen 
du urtero −duela bi urte ez ziren 
elkartu, tenis arduradun eta 
l eh endaka r i  oh i  Xab i e r 
Gonzalezen heriotza tarteko−, 
denboraldiari giro ezin hobean 
agur esateko. Usurbilgo Atxega 
jauregira joan dira aurten. Bapo 
jan zuten igandean: urdaiazpikoa, 
entsalada epela, krepea eta porru 
eta ganba hostopila hasteko; 
arraina edo haragia aukeran 
gero; eta, postrerako, izozkia, 
tarta edo etxeko mamia. 88 
pertsona eseri ziren mahaira.

Tenis, judo eta gimnastika 
erritmikoko arduradunek, 
Mariasun Yurritak, Gorka 
Aristegik eta Maite Ruedak  
−LOKEko lehendakari ere bada− 
hartu zuten hitza bazkalostean, 
eta kirolariek egindako lan 
bikaina saritu zuten. Bereziki 

aipatzekoak izan dira Eneko 
Eizagirre eta Almi Campo 
judokek eta Aizpea Arroyo 
gimnastak egindako lana, besteak 
beste. LOKEn ari diren kirolariek 
ez lituzkete horren emaitza onak 
lortuko itzalean lanean aritzen 
diren pertsonengatik izango ez 
balitz. Judo sailak sari berezia 
eman zien Angel Sagasti eta 
Desi Conderi, urtero-urtero eman 
du ten  l agun t zaga t ik  e t a 
denboraldi amaierako bazkarira 
joateagatik, hutsik egin gabe.

Jatetxe kanpoaldera joan ziren 
gero saritu guztiak, talde argazkia 
ateratzera. Judo eta gimnastika 

erritmikoko kideek ere atera 
zituzten argazkiak, kazetari bat 
baino gehiago joan zela baliatuta.

Erakustaldiak kiroldegian 
Gimnastek erakustaldi bikaina 
eskaini zuten pasa den asteko 
larunbat arratsaldean, Maialen 
Chourraut kiroldegian. Bi ordu 
inguruz aritu ziren, urtean zehar 
gogor eta ilusioz landu dituzten 
koreografiak erakusten. Maite 
Rueda entrenatzaileak omenaldi 
xume baina beroa jaso zuen 
ikuskizuna bukatu ostean.

Judokak ariko dira igande 
goizean. 09:45ean puzgarriak 
jarriko dituzte, 10:30ak arte. 
Gero ordubeteko lan saioa egingo 
dute, eta sariak banatu. 12:00ak 
aldera puzgarriak jarriko dituzte 
berriro. "Erakustaldia bainoago, 
judoaren festa izango da 
igandekoa", nabarmendu du 
Gorka Aristegi entrenatzaileak.

LOKEko sail desberdinetako kirolari sarituak, entrenatzaileekin, bazkaldu eta gero. TXINTXARRI

Sasoi amaiera, 
giro ederrean

JUDOKEK IGANDE 
GOIZEAN EGINGO DUTE 
DENBORALDI 
AMAIERAKO 
ERAKUSTALDIA

Usurbilgo Atxega jauregian bapo bazkalduta amaitu du denboraldia LOKEk: kirolari, 
entrenatzaile eta guraso, 88 pertsona eseri dira mahaira. Gimnastika erritmikoko  
kideek erakustaldi ikusgarria eskaini dute asteburuan, Maialen Chourraut kiroldegian

88 pertsona joan ziren bazkaltzera igandean Usurbilgo Atxega jauregira. TXINTXARRI

Emanaldi ikusgarria eskaini zuten gimnastika erritmikoko kirolariek. TXINTXARRI

Guraso eta lagunek Maialen Chourraut kiroldegiko harmailak bete zituzten. TXINTXARRI



LASARTE-ORIA TRAIL

Tolosan, mendi maratoian
Euskal Herriko maratoi txapelketa jokatu zen asteburuan Tolosan, eta 
herritar ugarik parte hartu zuten. Lasarte-Oriako dozena bat kide izan 
ziren, tartean Xanti Trantxe, Imanol Galarraga, Ibon Agirre, Marc Bagues, 
Javi Olazagoitia, Angel Carretero, Joseba Iparragirre, Juan Luis de la Mata 
eta Anabel Eleno. 

BURUNTZALDEA IKT

Urtea amaitzeko, etxean lehian
Lasarte-Oriako saria jokatu zuten larunbatean Maialen Chourraut 
kiroldegiko igerilekuan. Buruntzaldea IKT taldeko kide gehienek proba 
horrekin amaitu dute denboraldia. Adin tarte guztietako igerilariek jokatu 
dute saria. 

Talde gaztea da Trinko, baina 
las terketak p i la tzen  doa 
pixkanaka. Ekainean urrutira 
j oan  d i ra  b i  k ide ,  bes t e 
horrenbeste probatan parte 
hartzera. Ekainaren 1ean 
Andaluziako Mar de Pulpin izan 
da Haitz Mitxelena, Espainiako 
Kros Triatloi Txapelketan parte 
hartzeko. 38. tokian amaitu zuen, 
1:25:31 denboran. Esprint 
modalitatekoa da proba hori; 

alegia, kilometro bat igeri, 
hemeretzi bizikletan eta ia sei 
korrika egin zituen. 

Bestetik, joan den asteburuan 
Imanol Arteagak distantzia 
erdiko tri t loia jokatu du 
Logroñon. 1,9 kilometro igeri, 
89 bizikletan, eta 21 kilometro 
egin ditu Trinkoko kideak. 

4:39:29 denboran osatu du 
proba Arteagak. 46 postuan 
amaitu zuen lasterketa. Ebro 
ibaian jokatu zuten igeriketako 
zatia. Bizikletako zatia nahiko 
gogorra eta gorabeheratsua 
da.

Trinko Triatloi Taldea, 
lasterketaz lasterketa 
Almerian eta Errioxan
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Beñat Lizaso Garcia
Laugarrenez ospatu zuten Jose 
Martija futbol txapelketa 
Michelingo kirol instalakuntzetan.  
Lehenengo urteko alebin mailako 
mutikoak jokatu zuten txapelketa. 
Txapeldunen fasea Antiguokok 
irabazi zuen. Kontsolazio fasea, 
berriz, Ostadarrek. Aurtengo 
edizioa Los Chavales de Martija 
taldeak antolatu du. Elkarte hau 
Martijak entrenatutako jokalari 
ohiek sortu dute, kirolaren 
bitartez, Jose Martijak haiei 
t ransmi t i tu tako  ba l i oak 
gaztetxoen artean zabaltzeko 
helburuarekin.

Hamabi talde izan ziren 
txapelketan. Horiek lau taldeko 
hiru multzotan banatu zituzten. 
Zaragoza, Eibar, Reala eta Real 
Union izenak ikus zitezkeen 
parte-hartzaileen artean. Gainera, 
Santanderko Basander taldea 
ere izan zen Lasarte-Orian. 
Futboleko goi mailako eta Euskal 
Herritik kanpoko taldeen izenez 
gain, Vasconia, Antiguoko, 
Martutene, Añorga, Beti Ona 

eta etxeko Texas eta Ostadar 
taldeak ere izan ziren. 

Goizean multzokako sailkapen 
fasea jokatu zuten. Hemezortzi 
partida izan ziren guztira, 
goizeko hamarretan hasi eta 
ordubiak arte. Bazkaldu ondoren, 
txapeldunen fasea eta kontsolazio 
f a s e a  j o k a t u  z i t u z t e n . 
Txapeldunen fasea multzo 
bakoitzeko lehen bi sailkatuek 
eta multzo guztien artean puntu 
gehien  b i ldu  z i tuz ten  b i 
hirugarren sailkatuek jokatu 
zuten.  Kontsolazio fasea, 
bestalde, puntu gutxien lortu 
zituen hirugarren sailkatuak 
eta azken postuan gelditu ziren 
taldeek. 

Sari banaketan Martijaren 
senideek parte hartu zuten. Fase 

b a k o i t z e k o  i r a b a z l e e n 
garaikurrak bereziak izan arren, 
talde guztiek izan zuten saria. 
Jokalari guztiek domina bana 
jaso zuten.

Sari banaketa bukatzean Josu 
Martijak bertaratu ziren guraso, 
talde, antolatzaile eta senideei 
eskerrak bertsoz eman zizkien. 

Etxeko taldeek, finala 
Europa League-eko finala Texas 
eta Ostadarko mutilek jokatu 
zuten. Lasarte-Oriako bi taldeak 
aurrez  aurre  i zan  z i r en 
kontsolazio faseko finalean.

Lehenengo zatia parekatua 
izan zen. Ostadar aurreratu zen 
arren, Texasekoek segituan 
berdindu zuten partida faltaz 
sartutako gol batekin. Ostadarrek 
berriro aurre hartu zuen 
markagailuan, eta, azkenerako, 
5-1 bukatu zen partida.

Kiroltasunez, zelaiko etsaitasuna 
alde batera utzi, eta partida 
amaieran besarkadak eta 
zoriontze mezuak nagusitu ziren 
bi taldeetako jokalarien artean.

Kontsolazio faseko finala Ostadar-Texas Lasartearra izan zen. TXINTXARRI

IV. Jose Martija futbol 
txapelketa Michelinen
Larunbatean 2008an jaiotako mutilek osatutako hamabi taldek parte hartu zuten 
txapelketan, Los Chavales de Martija elkarteak antolatuta. Lau taldez osatutako hiru 
multzotan banatuta, 10:00etatik 19:00ak arte futbola izan zen protagonista 

TXAPELDUNEN  
FASEA ANTIGUOKOK 
IRABAZI ZUEN; 
KONTSOLAZIOKOA, 
OSTADARREK
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ZORION AGURRAK

Ostirala, 21  LASA
Larunbata, 22  GIL
Igandea, 23  GIL
Astelehena, 24  GANDARIAS-URIBE
Asteartea, 25  ACHA-ORBEA
Asteazkena, 26  URBISTONDO
Osteguna, 27  GIL
Ostirala, 28  ORUE
Larunbata, 29  ACHA-ORBEA
Igandea, 30  ACHA-ORBEA
Astelehena, 1  DE MIGUEL
Asteartea, 2  LASA
Asteazkena, 3  GIL
Osteguna, 4  ACHA-ORBEA

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

Bigarren eskuko liburuen azoka Oriarten
Oriartekide guraso elkarteak DBH 3. eta 4. mailako 
liburuen bigarren eskuko azoka antolatu du. 

Ekainaren 24an, 16:00etatik 17:30era, liburuak 
depositoan utziko dira Larrekoetxe eraikinean. 
Liburuak erosteko, berriz, ekainaren 25ean, 
16:00etatik 17:30era, hurbildu beharko dira 
interesatuak Larrekoetxe eraikinera.

Dirua edo saldu ez diren liburuak ekainaren 26an 
jasoko dira, 17:30etatik 18:30etara, Larrekoetxe 
eraikinean. 

Antolatzaileek liburuak egoera onean egon 
beharko dutela ohartarazi dute. Era berean, liburu 
bakoitzak duen prezioaren erdian baloratuko dela 
ere jakitera eman dute.

Antolatu diren bigarren eskuko liburuen azoketan 
lortzen ez diren liburuak ekainaren 24etik uztailaren 
7ra bitarte eskatu eta ordaindu ahal izango dira, 
www.oriarte.eus webgunearen bidez (horiek lehen 
eskuko liburuak izango dira).

Eguzki areto futbol entrenamenduak
Eguzki areto-futbol taldearen eskutik, kirol horretan 
jokatu nahi duten gaztetxoek probatzeko azken 
aukera izango dute, gaur, Michelin guneko 
pilotalekuan. Kirol eskolako neska-mutilek, 2008. eta 
2011. urte artean jaiotakoek, 18:00etan izango dute 
saioa. Infantil mailako neska-mutilek, berriz, 
19:00etatik aurrera.

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

OHARRAK

Lorea
Zorionak printzesa zure 
z o r t z i g a r r e n 
urtebetetzean, aita, ama 
eta Oihanaren partez. 
Asko maite zaitugu!!

Pedro Gurrutxaga Etxeberria. Ekainaren 19an.
Rufino Iraola Garmendia. Ekainaren 18an.
Agustin Ciria Orbegozo. Ekainaren 18an.
Jose Beloqui Balerdi. Ekainaren 17an.
Gorka Garcia Mendive. Maiatzaren 28an.

HILDAKOAKEGURALDIA LASARTE-ORIAN

Alex
Zor ionak  A lex  zu re 
bosgarren urtebetetzean. 
Asko mai te  za i tugu 
ama,ai ta eta Kenai . 
Muuuaacckkk

Andrea
Zorionak printzesa zure 
h a m a r g a r r e n 
ur tebetetzean.  Segi 
horrela. Maite zaitugu 
bihotza!!

Mirari
T a  b a p a t e a n  1 4 ! 
Zorionak artixta, asko 
maite zaitugu!! Etxekoak.

Mario
Zorionak txapeldun! 9 
muxu erraldoi familiaren 
partetik. Oso ondo pasa 
zure egunean! Asko 
maite zaitugu!

KOMIKIA

Alazne
Z o r i o n a k  z u r e 
u r tebe te t zean ,  be t i 
bezain alai izaten jarraitu 
dezazula. 

Izaro
Zorionak printzesa!! 
Zazpi urte!! Zure familiak 
maitasunez.
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LANA

ESKAINTZA
Orduka lan egiteko prest 
nago, haurrak zaintzen 
edo garbiketak lanak 
egiteko. Telefonoa: 722 
178 177.

Pertsona bat eskaintzen 
da zaintzaile gisa lan 
egiteko orduka, gauetan... 
Ziurtagiria eta urtetako 
eskarmentua.  
652 246 070.

BESTELAKOA

HEZKUNTZA
Ingeles klaseak ematen 
d i ra ,  mai la  guzt iak. 
Telefonoa: 693 601 222.

txintx  rri

MANTTANGORRI HIRIBUSA

Lanegunak

NABARMENDU ZURE EDUKIA

Iragarki nabarmenduak soilik 
kobratuko dira, azoka txikiko 
iragarkiak doan izango dira

TAMAINA 
BERRIA

Modulo txikia. 
12 € + BEZ 

publizitatea@
ttakun.eus

 646.824466

TAMAINA BERRIA
Modulo handia. 20 € + BEZ 

publizitatea@ttakun.eus
 646.824466

AZOKA TXIKIA

OROIGARRIA

Ttakun Kultur Elkartea eta Txintxarri aldizkaria

Besarkada bat familiari, 
Ttakun Kultur Elkartearen  

eta Txintxarri aldizkariaren partetik

'Goian bego'

2019ko ekainaren 18an hil zen, 73 urte zituela.

Rufino
Iraola Garmendia

ESKELA
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