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Txintxarri
San Joan Suarekin batera 
etortzen da uda urtero Lasarte-
Oriara. Etorri dira gauza 
gehiago: sanpedroak, esate 
baterako. Ospatzeko egun horiek 
ailegatu bitartean, urteko gaitz 
eta gauza txarrak bota dituzte 
garretara lasarteoriatarrek. 
Bertan erre da udaberria ere.

Azkeneko urteetako egitarau 
b e r b e r a  p r e s t a t u  d u t e 
antolatzaileek. Erketz EDTko 
hainbat dantzari udaletxe 
zaharretik atera dira 21:30ean, 
udal korporazioko kideekin 
batera. 

Dezente animatu dira aurten 
dantzatzera: Jon Martin, Uxue 
Loinaz eta Estitxu Garmendia 
(EH Bildu); eta Jon Antxordoki 
eta Estitxu Alkorta (EAJ). 

Andatza plazara iristean, eta 
gaueko  hamarrak  he ldu 
bitartean, hainbat dantza 
plazaratu dituzte. Soka dantza, 
San Joaneko zortzikoa, Agurra 
eta Alpargata, besteak beste. 
Erketz EDTko musikariez gain, 

Zero Sette akordeoi orkestra 
eta Alboka abesbatza izan dituzte 
lagun gaua girotzeko.

Lourdes Acevedo alkateordeak 
piztu du sua, Juantxi Ugarte 
t ekn ikar i a r ek in  ba t e ra . 
Fandango ,  a r in - a r in  e ta 
erromeria doinuen antzera joan 

da sua hedatzen. Asko berotzen 
bazuen ere, herritar ugari 
gerturatu dira, ikasle gazteak 
batez ere. Poltsa bete apunte 
zeraman bakoitzak, eta gustura 
bota dituzte orri horiek denak 
sutara. Oporrez gozatzeko garaia 
dute orain.

Haurrek zein helduek adi begiratu dute sua nola hedatzen zihoan. TXINTXARRI

San Joan sua, jaietarako 
motorrak berotzeko
Garretan erre da udaberria; iritsi da uda. Musika, dantza... Andatza plaza bete dute 
lasarteoriatarrek. San Joan Sua piztean, urteko gaitz eta gauza txarrak sutara bota 
dituzte. San Pedro jaietako primerako aurrekaria izan da usadiozko gaua

Lourdes Acevedok eman dio sua belar metari. TXINTXARRI

Erketz EDT, udal ordezkariak eta herritarrak izan dira dantzan. TXINTXARRI
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Biyak Bat, sanpedroen 
iragarle eta aurrekari 
Urtero moduan, sanpedroen atarian hainbat ekitaldi egin dituzte jai giroa eta gogoa 
pizteko. Biyak Bat erretiratuen elkarteko kideek kontzertuak eta gimnastika 
erakustaldia egin dituzte, baita asteotan jokatutako txapelketen sariak banatu ere 

Txintxarri
San Joan suak piztutako jai giroa 
eta grina sanpedroetara bizirik 
mantentzeko zubi lana egiten 
du Biyak Bat erretiratu elkarteak. 
Egitarau ofiziala hasi artean, 
hutsik egin gabe, ekimenen bat 
g a u z a t u  d u t e  e g u n e r o . 
Astelehenean, ekainak 24, 
Atsobakar zahar etxean izan da 
elkarteko abesbatza bertakoak 
alaitzen. Ostegunean, berriz, 
Trintxerpeko koruko kideekin 
batera aritu dira, oraingoan, 

Br i g i t a r r en  komentuan . 
Herritarrei begirako beste saioa 
Maialen Chourraut kiroldegian 
aurrera eramandako gimnastika 
erakustaldia izan da. Beroak 
bero, dozenaka kidek osasuntsu 
mantentzeko ariketak egin dituzte. 

Ekimen bereziena, ordea, 
mahai joko, pote, igel eta toka 
txapelketen sari banaketa izan 
da. Ez dira gutxi izan parte 
hartu dutenak, ezta sariren bat 
eskuratu dutenak ere. Bat edo 
batzuk. Karta jokoan ondo 

moldatzen direla argi erakutsi 
baitu hainbatek, bi, hiru edo 
lau jokotan garaile izanda. 

Astearteko ekitaldian, ohitura 
denez ,  uda l  ordezkar ien 
eskuetatik jaso dituzte opari 
poltsak. Jesus Zaballos alkateak,  
eta Lourdes Acevedo, Agustin 
Valdivia nahiz Jon Antxordoki 
zinegotziek nekatu arte banatu 
dituzte zorionak, musuak eta 
bostekoak. Ondoren, ohitura 
denez, talde argazkia egin dute 
guztiek egoitzaren kanpoaldean.

Biyak Bat elkarteko karta, pote, igela eta toka jokoetako sariak banatu ondoren, talde argazkia egin dute. TXINTXARRI

Trintxerpeko abesbatzarekin egin dute emanaldia Brigitarren komentuan. TXINTXARRI

Gimnastika erakustaldia, Maialen Chourraut kiroldegian. TXINTXARRI

Atsobakar zahar egoitzako bizilagunen arratsaldea alaitu dute. TXINTXARRI
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Yogaren Eguna ospatzeko hainbat ekitaldi egin dituzte. Asana eta meditazio saioa egin dute Tximistarreta parkean. TXINTXARRI Haurrek birziklatutako gauzekin tailerrak egin dituzte, kale hezitzaileen eskutik. TXINTXARRI

Dinbi Banda batukadak kaleak alaitu ditu, Gipuzkoan Gazte Tour ekimenari esker. TXINTXARRI

Erketz EDTko taldeek ederki egin dute dantza herritar ugariren begiradapean. TXINTXARRIAlboka abesbatzak Italian eskainiko dituen kontzertuen entsegu gisa erabili du ikasturte amaierako emanaldia. TXINTXARRI

Txintxarri
Sanpedroetako bezperetan ez 
da atsedenik izan Lasarte-Orian. 
Ostiralean, kurtso bukaerako 
emanaldia eskaini du Alboka 
a b e s b a t z a k  B r i g i t a r r e n 
komentuan. Abuztu hasieran 
egitarau ia bereko kontzertuak 
egingo ditu Italian.

Larunbatean, berriz, Erketz 
EDT dantza taldearen txanda 
izan da. Erketz Txiki eta Erketzen 
Dantza Lagunak ere aritu dira 
ikus-entzuleen aurrean. 

Igande goizean, Yogaren Eguna  
ospatu zuten disziplina honetako 
zaleek Tximistarreta parkean 
hainbat jarduera eginez.

Gipuzkoan Gazte Tour ere 
izan da Lasarte-Orian. Zunba 
saioaz, Dinbi Banda batukadaren 
err i tmoaz ,  Ani ta  Parker 
taldearen kontzertuaz eta Dj 
Markelinen ikuskizunaz gozatu 
dute herritarrek San Joan 
bezperan.

Azkenik, astelehenean, kale 
hezitzaileek Tantaz tanta 
ozeanoa proiektua ekarri dute 
Lasar te -Or iara .  Iba i  e ta 
itsasoetara botatzen den zaborra 
ikusgai egin du ekimenak. Eta 
haurren kontzientziazioa 
lantzeko, eskulan tailerra egin 
dute birziklatutako botilekin.

Jarduera ugari San Pedro 
jaietako motorrak berotzeko
Musika eta dantza izan dira nagusi. Kontzientziazioak 
eta meditazioak ere izan dute bere tartea
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Zozongoren erritmora egin dute kuadrillek Isla plazatik Okendora arteko bidea. TXINTXARRI Beroak ez du festa gogoa zapuztu, hari aurre egiteko abanikoak eta edariak izan dira nagusi. TXINTXARRI

Ekainaren 27a
Sorgin Jaien txinparta
Sorginak su ondoan ibiltzera ohituta daude, kuadrillak edozein girotan festa egitera. "Beroa" izan 
da egun osoan gehien entzun den hitza. Merkurioak gora egin du, baina horrek ez ditu kuadrillak 
kikildu. Dena emateko asmoz irten dira kalera, baita bete ere. Sapak ez du festa egarria zapuztu 
eta tai gabe dantza egin dute gazteek. Pijamak baino oihal gutxiagoko jantziak soinean, eta blusak 
gerrian lotuta, Zozongok erakutsi die bidea (batzuetan norabidea aldatu ere, jostagarri), perkusio 
soinu erritmiko-hipnotikoan osatu dute Isla plazatik Okendora artekoa. Geldiuneak ere egin dituzte, 
atseden hartu eta barrua bustitzeko. Abanikoak, ur lurruneztagailuak edo sulfatadora, dena izan da 
baliagarri freskatzeko ahaleginean. 

Suziria piztu baino ordu erdi luze lehenago plaza hartzen joan dira herritarrak, itxaronaldia arindu 
du "Herritik herriarentzat" dioen muralaren alboetako txosnen irekierak. Kukukak egindako dantza 
batzuen ondoren, 20:00ak iristear zirela, omenduen txanda heldu da. Aurten etxafuegoa pizteko 
ardura Lasarte-Oriako Pentsiodunen eta Erretiratuen Koordinadorak izan du "azken urteotan denon 
eskubideen alde lan egin dutelako eta bide horretan gure eredu direlako". Euren aldarrikapenen 
berri emanda eskertu dute aukera, bost egunetan luzatuko diren festen metxa piztu aurretik. 

Giro lasaiagoa eta freskoagoa nahiago zutenek, Brigitarren komentura egin dute. Bertan, Biyak 
Bat jubilatuen elkarteko abesbatzak Trintxerpeko koruarekin batera emanaldia eskaini du. Besteak 
beste, euskal kanta ezagunez gozatu dute kapera bete duten lasarteoriatarrek.

Sorgindutako lehen gauean jarraitu du dantzak. Kilimak eta Larrian Gozo taldeek runba flamenko 
eta swing nahasketa eta erromeria doinuak ekarri dituzte plazako oholtzara. Musika amaituta, 
altxorraren bila aritu dira ehun gazte baino gehiago. 
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Larrian Gozo taldea arduratu da herritarrak dantzan jartzeaz. TXINTXARRI

Suziria piztu aurretik, Kukukako dantza taldeetako kideek hartu dute plaza. TXINTXARRI

Lasarte-Oriako Pentsiodunen eta Erretiratuen Plataformak bota du suziria. TXINTXARRI

Runba flamenko eta swing nahasketa interesgarria ekarri du herrira Kilimak taldeak. TXINTXARRI
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Gure Patxintxi sariak ere banatu dituzte. Nika Alvarezek esker hitzak eskaini ditu. TXINTXARRI

Aterpea Merkatari eta Ostalarien Elkarteko haurrek bota dute txupina. Lehertzearekin batera hasi da festa.    Herritarrek lepo bete dute Kale Nagusia. TXINTXARRI

Ekainaren 28a
Haurrek indarrez hasi 
dituzte jaiak
Trikitilari eta txaranga doinuak kaleetan zehar, erraldoiak dantzan, haurrak buruhandien aurretik 
lasterka, herritarrak udaletxe zaharraren aurrean zain... San Pedro Jaiak hasteko minutu batzuk 
falta dira. 

Udaletxe zaharreko balkoian horia da nagusi. Aterpea Merkatari eta Ostalarien Elkarteko haurrek 
hasiera eman diete San Pedro jaiei. Eskerrak eman eta sanpedroak errespetuz eta berdintasunez 
igarotzea opa diete herritarrei. Era berean, herria bizirik mantentzeko bertan erosi behar dela 
gogorarazi dute. "Herrian bizi, herrian erosi". Txupinari su eman, eta txispun! Jaia hasi da. 

65 urte baino gehiago dituzten herritarrei ere aitortza egin diete balkoian Ttakun Kultur elkarteak 
antolatutako Gure Patxintxi sariei esker. Nika Alvarez eta Blas Delgado bikotea izan da aurten 
herritarren maitasuna jaso duena. Blas Delgado ezin izan da omenaldi xumean egon. Bere ordez, 
Jose Mari Mellado Semblante Andaluz elkarteko lehendakariak hartu du saria. 

Honez gain, ur festa egin dute goizean, buruhandiak eta txarangak erdiguneko kaleak alaitzera 
atera dira, eta bidaia agentzia berezi bateko kideen bisita jaso du herriak. Eguerdian, berriz, haur 
eta gazteek makarroi janaz gozatu dute eta Sorgin Jaiak gunean bazkari girotua izan da.

Txupinaren ostean, erraldoi eta buruhandiekin ederki gozatu dute haur eta gaztetxoek. TXINTXARRI
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Aterpea Merkatari eta Ostalarien Elkarteko haurrek bota dute txupina. Lehertzearekin batera hasi da festa.    Herritarrek lepo bete dute Kale Nagusia. TXINTXARRI

Hainbat haurrek ur festarekin hasi du eguna Maialen Chourraut kiroldegiko igerilekuan. TXINTXARRI

Turistreando antzezlanaz gozatu dute Okendo plazara hurbildu diren herritarrek. TXINTXARRI

Makarroi gozo-gozoak jan dituzte gaztetxoek Atsobakarreko parkean. Ostean, ur jolasak izan dira. TXINTXARRIUdal Musika Eskolako trikitilariek txupinera joateko gonbita egin diete herritarrei. TXINTXARRI
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Sorgin Dantza txikiko kideek ederki egin dute dantzan. TXINTXARRI Ezker-eskuin: Edorta Aldazabal, Felix Telleria, Manolo Elizalde eta Mikel Eskisabel. Omenaldi hunkigarria jaso du Telleriak Okendo plazan. TXINTXARRI

Felix Telleriari aitortza
Koloretako globoak Okendora irten aurretik, Sorgin Dantzako kideek hartu dute plaza. Oria 
auzotik atera, Kale Nagusi osoa zeharkatu, eta festen erdigunera iritsi dira. Omenaldi sorpresa 
jaso du han Felix Telleriak: 1982. urtetik, Sorgin Jaia -ez nahastu gaur egungo Sorgin Jaiekin, 
herriko festa alternatiboekin- sortu zenetik, belaunaldi desberdinei erakutsi dizkie dantza 
tradizional horren ezaugarri eta xehetasunak. 

Merezitako aitortza jaso du plazan, hunkituta. Lehenik, oholtzatik. Handik esker hitzak bota 
dizkio Joxe Mari Agirretxek. Xumelako kideek omenaldi xumea egin diote, espresuki sortutako 
habanera kantatuta, "bihotzetik" eta "maitasunari maitasunez erantzunez". "Felix, maite 
zaitugu" oihuaren ondotik, txaloak eta opariak. Haur talde batek oroigarri gisa plaka bat eman 
dio, eta plazako dantzari guztiek aurreskua dantzatu diote. Gero, jarri dizkioten txapela gorria 
eta banda soinean, bandera helduta dantza egin du. Baita zuzenketa oihuak bota ere, pausoak 
fin egin zitzaten dantzariek.

Mikel Eskisabel kapitainak gidatu du Sorgin Dantza Kale Nagusian barrena. TXINTXARRI

Sorgin Dantzan parte hartu duten herritar gazte eta helduak, Felix Telleriarekin batera, Oria auzoan. AITOR AZKONOBIETA
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Ezker-eskuin: Edorta Aldazabal, Felix Telleria, Manolo Elizalde eta Mikel Eskisabel. Omenaldi hunkigarria jaso du Telleriak Okendo plazan. TXINTXARRI

Bi ordu inguruz aritu dira dantzan herritarrak. Oria auzotik hasi, Kale Nagusia zeharkatu eta Okendon bukatu dute. TXINTXARRI

Omenaldia eta gero, dantza gidatu du Telleriak. TXINTXARRI

Sorgin Dantzan parte hartu duten herritar gazte eta helduak, Felix Telleriarekin batera, Oria auzoan. AITOR AZKONOBIETA Karroza eta txistulariak ezinbestekoak dira Sorgin Dantzan. TXINTXARRI
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Lasarteoriatarrek primeran pasatu dute arratsaldeko txupinean. TXINTXARRI Aterpea elkartea izan da aurtengo omendua. 25 urte bete zituen iaz. TXINTXARRI

Txupinak eztanda egin eta berehala hasi da konfeti, serpentina eta baloi zaparrada. Haur, gazte zein heldu, jendez bete da Okendo plaza ostiral arratsaldean. TXINTXARRI

Helduak ere, festara
Aterpea elkarteak arratsaldean jarraitu du goizean hasitakoa: Ramon Ormazabal lehendakaria 
buru, helduek jaurti dute txupina udaletxe berriko balkoitik. Merkatari eta ostalari elkarte hori 
omentzea erabaki du Lasarte-Oriako Udalak, herriko komertzioaren alde egiten ari den 
lanagatik. Izan ere, mende laurden baino gehiago daramate herria bizirik mantentzen. 

Lepo zegoen plazari zuzendu zaizkie hainbat merkatari, ezagun egin duten leloa errepikatuta: 
"Lasarte-Orian bizi, Lasarte-Orian erosi". Suziria lehertzearekin batera heldu da konfeti, 
serpentina eta baloi zaparrada; goian eta behean, dantza, algara eta poztasuna nagusi izan dira.

Arratsaldeko Sorgin Dantzak iraun artean, beste zereginik ere izan da. Gaztelekuan, esaterako, 
barre egin dute Intza Alkain eta Bea Egizabalen burutazioekin. Jaiak hasi besterik egin ez badira 
ere, blusa garbitzeak berandututa ekin diote Ene bada badu gazte eta helduentzako ipuin 
kontaketari. Abilezia ugariren jabe direla erakutsi dute: magia trikimailu berezietarako edo 
gizarte kritika ironikorako. Baina, bereziki, soberan dutena umorea da.  

Talde ezagun batek jarraitu du festarekin: Artistas del Gremio fanfarriak. Bizpahiru urtez etorri, 
herritarrak liluratu, eta ezin izan zuten iazko sanpedroetan egon. Aurten bueltatu dira, eta nola 
bueltatu ere: hankaz gora jarri dituzte kaleak. Beroketa ariketak eginda, lasarteoriatarrak prest 
daude bigarren parranda gauerako.
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Herritar ugarik kantatu eta dantzatu du Artistas del Gremio fanfarriarekin batera. TXINTXARRI

Txupinak eztanda egin eta berehala hasi da konfeti, serpentina eta baloi zaparrada. Haur, gazte zein heldu, jendez bete da Okendo plaza ostiral arratsaldean. TXINTXARRI

Artistas del Gremio fanfarriak badaki nola konektatu herritarrekin. TXINTXARRI

Intza Alkainek eta Bea Egizabalek 'Ene bada badu' ikuskizuna eskaini dute Gaztelekuan. TXINTXARRI
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50 urteren ostean, Felix Telleriak Xabier Mitxelenari Danbor Nagusiaren aginte makila eman dio. TXINTXARRIOkendo plazan hasi eta herriko kaleak danbor eta upel hotsez bete dituzte danborradako kideek. TXINTXARRI

Arratsalde osoan zikiroari adi egon dira sukaldariak, Antonio Mercero plazan TXINTXARRI

200 herritarrek baino gehiagok dastatu dute zikiro haragi gozoa. TXINTXARRI
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McOnak taldearen folk doinuei esker, gaua luzatu dute gazteek. TXINTXARRI

Agurra danbor hotsen 
erritmora
Lasarteoriatarrek afari eder batekin eman diete hasiera sanpedroei. Ttakun Kultur Elkartearen eskutik, 
urtero lez, Antonio Merceroko arkupeetan arratsalde osoan txingarretan sukaldatutako zikiroa dastatzeko 
aukera izan dute 200 lagun inguruk. Afariaren ostean, beteranoen danborradak eta Pintura Pote System 
danborradak hartu dituzte kaleak. 

Aurtengo beteranoen danborrada berezia izan da. 50 urte eta gero, Felix Telleriak azkenekoz 
zuzendu du danborrada. Lasarteko Martxa jo eta gero Xabier Mitxelenari eman dio aginte 
makila. Urte luzeetako ibilbideari amaiera eman dio horrela Telleriak. Sorgin Jaiek ere izan dute 
perkusioarentzako tartea, Xirimiritik hasita danborradaren kontzeptua berrasmatu dute, txaranga 
bozgorailu batek ordezkatuta eta danborrak pintura potoengatik aldatuta.  

Gauari amaiera emateko, Jaizkibel eta Okendo plazetan kontzertuak izan dira. Jaizkibel plazan, Duo 
Imperial bikoteak, doinu latinoen laguntzaz, dantzan jarri du plaza osoa. Okendo plazan, Hesian eta 
McOnak izan dira plaza hankaz gora jartzeko ardura izan dutenak. Hesian taldeak Sakanako rock 
doinuekin eta McOnak taldeak itsasaldeko folk doinu ganberroekin. 

Duo Imperial taldeak dantzan jarri ditu Jaizkibel plazara hurbildu diren herritarrak. TXINTXARRI

Hesian taldeak disko berrien eta zaharren doinuak eskaini ditu gazteen gozamenerako. TXINTXARRI
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Ekainaren 29a
Ekimen ugari goizean
Goibel esnatu da eguna, baina kalean zeuden gaupaseroei bost. Batzuei Ttirriki Ttarraka trikitilari 
taldearen dianak dantzan jarraitzeko aukera eman die. Beste batzuk etxerako bidea hartu dute. Hasi da 
San Pedro eguna.

Kirolzaleek bi hitzordu izan dituzte gaur goizean. Loidibarren pilotalekuan senior mailako pilota partidak 
izan dira. Lehen partidan Intzako pilotariak aritu dira nor baino nor. Bigarren partidan, aldiz, profesionalak 
izan dira lehian. Eguerdi aldera, berriz, herri kirolak. Aizkora lanak, harri lanak, lokotxak jasotzea... Hainbat 
proba egin dituzte herritarren gozamenerako. Eta haur eta gaztetxoek Andatza plazako puzgarri eta 
jokoekin gozatu dute. 

Musikak eta dantzak ere izan dute bere tartea. Euskal eta extremadurar doinuez gozatu ahal izan da, 
Gasteizko Extremadura etxeko kantu eta dantza taldeak eta kantu-dantza jirak bat egin baitute Okendo 
plazan. Senidetze ekitaldi xumea izan da bertan. 

Manuel Lekuona kultur etxean, berriz, Aterpea Merkatari eta Ostalarien Elkarteak herriaren esker ona 
jaso du 26 urte hauetan egindako lanarengatik. Aterpeako beste ordezkari batzuk oholtzara igo eta  
Ramon Ormazabal elkarteko lehendakariak jaso du omenduaren oroigarria. Ormazabalek eskertza hitzak 
izan ditu herritar, merkatari eta ostalari guztientzat eta gogoan izan ditu gure artean falta direnak.

Bestalde, Sorgin jaien gunean elkartasun eguna da. Lasarte-Oriatik urrun dauden preso politikoak 
presente dituzte, eta horregatik, mobilizazioa eta elkartasun bazkaria antolatu dituzte.

Intzako pilotariak eta profesionalak izan dira Loidibarrenen. TXINTXARRI

Ttirriki Ttarraka trikitilari taldeak esnatu du herria San Pedro Egunean. TXINTXARRI

Aurten, Aterpea Merkatari eta Ostalarien Elkarteak jaso du herriaren esker ona. TXINTXARRI

Haur eta gaztetxoak ederki ibili dira Andatza plazako puzgarri eta jokoetan. TXINTXARRI

Aizkora lan bertikalak egin dituzte herri-kirol probetan. TXINTXARRI
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Paella eta entsalada gozoa dastatu ahal izan dute elkartasun bazkarian. TXINTXARRI

Migak dastatzeko ilara luzea itxaron behar izan dute herritarrek. TXINTXARRI

Senidetze ekitaldi txikia izan da. Euskal Herria eta Extremadura erkidegoko kideen artean. TXINTXARRI

Sare Herritarrak euskal presoen salbuespen egoera salatzeko mobilizazioa egin du. TXINTXARRI

Kantu-dantza jirako kideak herriko erdiguneko kaleetatik ibili dira euskal doinuak eta dantzak erakusten. TXINTXARRI

Extremadurako kantuak eta dantzak eskaini ditu Gasteizko elkarteko taldeak. TXINTXARRI
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Lasarte-Oria eta inguruko baserrietan ekoitzitako sagardoa dastatu dut. TXINTXARRI

Gaztetxoek ederki gozatu dute xexenen aurrean lasterka. TXINTXARRI

Disfrutatzeko jarduerak
San Pedro Eguneko arratsaldean ez da aspertzeko aukerarik izan. Egiteko ugari izan dituzte 
lasarteoriatarrek bazkalostean herriko kale eta plazetan barna. 

Elkartasun bazkaria amaitzean, bostak aldera, herriko gazte ugari hurbildu dira Kale Nagusira 
Sorgin Olinpiadetan izerdia botatzera. Nahiz eta batzuk ajeari aurre egin ezinda errepide 
bazterrean eserita gelditu diren, asko izan dira erronkei aurre egitera ausartu direnak. Elkarri 
orkatiletatik lotuta korrika ibili dira, binaka platanoa ahoan zutela soka baten azpitik alde batetik 
bestera pasatzen, arropa kate luzeena zeinek egin, trago-lokotxak... Gelditu gabe ibili dira 
gazteak, parte-hartzaile zein ikusleek barre-algaraka eman diote hasiera arratsaldeari. 

Ordu berean hasi dituzte haurrentzako bigantxak Isla Plazan. Jaizkibel plazan, berriz, urtero 
ospatzen den dantza lehiaketa egin dute. Okendo plazan, berriz, Ttakun Kultur Elkarteak eta 
Aterpeak antolatuta, sardina-jatea eta sagardo dastaketa. Manuel Lekuonan, Canijo de Carmona 
eta Comparsa juvenil Los niños sin nombre txirigotak izan dira. Aldi berean, Jubilatuen Elkartetik 
Biyak Bat konpartsa abiatu da Lasarte-Oriako kaleetan barrena. 19:10ean Ttakunek 
antolatutako erromeriak girotu du Okendo plaza, hurbildu direnek dantza tradizionalekin 
gorputza mugitzeko aukera izan dute. 

Arratsaldeari giro paregabean amaiera emateko aukera izan dute herritarrek. Sorgin Jaien 
eskutik bertso poteoa hasi da Okendo plazatik, eta herriko tabernetan geldialdiak eginez, 
mikrofonoaren arazoak gora-behera, kantuan aritu dira Maite Sarasola, Lierni Rekondo, Haizea 
Arana eta Oihana Arana bertsolariak. 20:00etan Bokabeats bikote gasteiztarrak ikuskizuna 
eskaini du Andapa kalean. 

Aterpea elkarteak sardina jate ederra antolatu du. TXINTXARRI

Sorgin Olinpiadetan hainbat kuadrilla aritu dira nor baino nor. Proba ugari egin dituzte. TXINTXARRI
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Bertso pote ederra izan da. Herriko hainbat tabernatan ibili dira kantuan. TXINTXARRI

Dantza lehiaketa ere izan da Jaizkibel plazan. TXINTXARRI Bokabeats bikoteak umorea eraman du Andapa kalera. TXINTXARRI

Txirigoten gatz eta piperrarekin gozatu dute Manuel Lekuona kultur etxera hurbildu diren herritarrek. TXINTXARRI

Sorgin Olinpiadetan hainbat kuadrilla aritu dira nor baino nor. Proba ugari egin dituzte. TXINTXARRI
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Eguzkia atera arte 
Gaupasa egunekoa izan da aurtengo sanpedroetako parrandarik luzeena. Eguzkia atera arte 
luzatu dute festa lasarteoriatarrek. Kontzertuak, bertso saioa, musika mexikarra, zezensuzkoa, 
batukada, Deabru Beltzak taldearen ikuskizuna... Aspertzeko astirik ez dute izan 
parranderoek. 

Onintze musikari bilbotarrak ireki du larunbat gaueko emanaldi sorta. Punto de partida da 
bere lehenengo bakarkako diskoa; lan horretako abestiekin osatu du errepertorioa. Kontzertu 
hori hasi eta ordu erdira, koplaka aritu dira Ane Labaka, Axier Azpiroz, Maialen Lujanbio, Unai 
Muñoa, Miren Amuriza eta Andoni Egaña. Maddi Labakak jarri ditu gaiak. Jende ugari joan da 
kultur etxera. Bertsoak auditorioan, eta musika mexikarra Isla Plazan: Puro Relajo taldeak 
dantzan jarri ditu ikus-entzuleak. Dinbi Banda batukada taldeak ere bai. Herrian zehar ibili da, 
herritar ilara luze bat segika zuela. Gaztetxoenek gogotik egin dute korrika Kale Nagusian, 
zezensuzkoarengandik ihesi. Arineketan aritzeko espaziorik ez zegoen Okendon, gauerdian: 
Ivan Sevillano Huecco musikariaren kontzertuarekin bildu da jende gehien plazara. La 
Regaderaren eta Deabru Beltzak taldearen emanaldiek ere arrakasta handia izan dute. Eta, 
parranda luze baten ostean, oheratu aurretik, txokolate jatea eta xexenak.

Iluntasunaren infernutik etorri dira Deabru Beltzak Lasarte-Oriara. TXINTXARRI

Dinbi Banda batukada taldeak hankaz gora jarri ditu herriko kale eta bazterrak. TXINTXARRI

Ivan Sevillano Huecco musikaria, emanaldi betean. TXINTXARRI Saio ederra eskaini dute bertsolariek kultur etxean. TXINTXARRI

Onintzek Punto de partida diskako abestiak jo ditu. TXINTXARRI

Herritarrek gogotik gozatu dute larunbat gauean. TXINTXARRI

La Regadera taldeak aurrenekoz jo du Lasarte-Orian. TXINTXARRI

Zezensuzkoarengandik ihesi aritu dira hainbat gaztetxo Kale Nagusian. TXINTXARRI
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Haurren danborradak hainbat martxa ezagun jo ditu Okendo plazan bildutako jendetzaren aurrean. TXINTXARRI

Ekainaren 30a
Ekimen zaparrada
San Pedro Eguna joan da, baina jai asko dago oraindik egiteko. Lainotuta badago ere, zaparrada bakarra igande 
goiza bete duten jarduerena izan da. Musika, gastronomia eta kirola nagusi izan dira hainbat txokotan. Txistularien 
dianaren aurretik, prest ziren bakailao lehiaketako partaideak. 10:00etan piztu dituzte suak hemeretzi bikoteek, 
pil-pil onena lortzeko. Ezkutuko osagaia baino, halakoetan, eskua behar izaten da plater goxoena prestatzeko. Aurten 
hori egin dutenak Xirimiri elkarteko Iker Polaina eta Xose Bendin izan dira. 

Udaletxe azpiko arkupean zartaginetan arreta bazuten, plaza erdian, haur danborradako kideak izan dira begira 
guztien jabe. Hasi aurretik, Ilargi nahiz Arkupe tabernako ordezkariek, eta 1968an danborrada zuzendu zuen Pello 
Muruguruzak oroigarria jaso dute. Gero, azken bost urteetan danborradan parte hartu duten haurrak igo dira 
oholtzara, banan bana deituta. Eta ondoren bai, danbor burrunba hasi da. Bospasei martxa jo dituzte plazan, herrian 
barrenako ibilbidea hasi aurretik, eta hor ere jendetzak lagundu ditu ibilbide osoan. Okendon utzitako tokia, berriz, 
lerroko patinaje erakustaldiak bete du. 

Loidibarrengo frontoian ere haurrak ziren protagonista. Intza Kirol Elkarteak antolatuta, benjamin, alebin A eta B, 
eta infantilen finalak jokatu dituzte. Denetarik izan da, baina ahalegina eta gogoa jarri izana ezin zaie ukatu pilotari 
gazteei. Tanto politak eta biziak izan dira, eta txalo ugari jaso dituzte harmailak bete dituzten ikusleen aldetik. 
Amaieran, denek jaso dute oroigarri bana eta maila bakoitzeko txapeldun nahiz txapeldunordeek garaikurra. 

Goiza hasi bezala amaitu da: janariaren bueltan. Andapa plazan hamaiketako girotua izan dute terrazak bete 
dituzten herritarrek, Voces Navarras taldeak jota alaiak kantatu baititu. Txaloekin eta kantuan jarraitu diete 
askok, ahots ona dutela eta hitzak ezagutzen dituztela erakutsita. Tximistarreta parkean, aldiz, giro lasaian 
egin dute herri bazkaria. Bertako parriletan prestatuta edo erosita, bestelako otordua egin dute. 

Tanto politak eta biziak jokatu dituzte pilotari gazteek. TXINTXARRI

Danbor eta barril jotzaile gazteak herriko kaleetan barrena ibili dira, aurretik kantinerak eta gastadoreak zituztela. TXINTXARRI

Iker Polainak eta Xose Bendinek egin dute bakailao goxoena. TXINTXARRI

Hemeretzi bikotek parte hartu dute Sorgin Jaien bakailao lehiaketan. TXINTXARRI
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Lerroko patinen gainean duten trebezia erakutsi dute Aprende a patinar taldeko kideek. TXINTXARRI

Jota ezagunak entzun eta kantatzeko aukera izan dute Andapa kalean bildutakoek. TXINTXARRI

Udalak eta Sasoeta-Sasoian elkarteak mahaiak eta aulkiak jarri ditu herritarren eskura. TXINTXARRI

Benjamin, alebin A eta B, eta infantiletako finalak jokatu dituzte Loidibarrenen. TXINTXARRI

Tximistarreta parkeko parrilan otordu goxoa prestatu dute zenbaitek. TXINTXARRI
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Mikel Bermejo lasarteoriatarrarena izan da arratsaldeko bakarrizketetako bat. TXINTXARRI

Sorgin Jaien eskoba txapelketak ireki du igande arratsaldeko ekitaldi sorta. TXINTXARRI

Txalaparta saio hipnotikoa eskaini dute Ugarte anaiek Sagardotegi plazan. TXINTXARRI

Igande arratsaldea ez 
da etxean egoteko
"Igande iragande, ez daukazu planik...". Hori dio Berri Txarrak taldearen Espero zaitzaket 
abestiak. Justu kontrakoa gertatu da sanpedroen azken aurreko eguneko arratsaldean. 
Hamaika plan eta ekintzaren artean aukeratu behar izan dute herritarrek.

Sorgin Jaiek eskoba txapelketa antolatu dute. Hiruna karta eskuetan, lau mahai gainean, 
eta helburu bat: hamabost puntu egitea. Ajea kentzeko modu on bat izerdia botatzea izaten 
da: kirola eginez aurreko eguneko kalimotxo eta garagardoak gorputzetik kentzea. 
Frontenisean aritu dira, Loidibarren pilotalekuan. Kirol sinplea da berez: erraketa, pilota eta 
koordinazio apur bat. Beste buelta bat eman diote diziplina horri: bikoteek elkarri lotuta jo 
behar izan dute pilota. Tanto batzuk egin dituzte, baina, batez ere, barre egin dute.

Barre egin dute baita ere Andapa kalera joan diren herritarrek, Jose Campoy eta Mikel 
Bermejo komedianteen ateraldiekin. Lozet elkarteak kalera atera ditu erraldoi eta 
buruhandiak, eta Ugarte Anaiek txalaparta saioa eskaini dute Sagardotegi plazan.

Gazte ugari animatu dira frontenis txapelketa berezian parte hartzera. TXINTXARRI

Lozet elkarteak ateratzen ditu kalera erraldoiak eta buruhandiak. TXINTXARRI
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Zezensuzkoak Kale Nagusian zehar ibili dira berriro, gaztetxoei segika. TXINTXARRI

Liher taldeak eskaini du Okendo plazako azken kontzertua aurtengo jaietan. TXINTXARRI

Euriak ez du azken 
parranda zapuztu
Igande gauean busti da azkenekoz Okendo plaza parranda doinuez. Euriari aurre eginez, Optika 
talde zarauztarrak ireki du Sorgin Jaiek antolatutako kontzertu sorta. Okendoko izkinak gogor 
kolpatu ditu laukote zarauztarrak bere doinu gogorrekin. Ondoren, Liherrek hartu du Optikaren 
lekua. Donostiarren indarrak ikus-entzuleen barrenak mugiarazi ditu. Tenpluak erretzeaz gain, 
plazak ere kiskaltzen dituztela argi utzi dute. Musikari apartak izateaz gain, esker oneko 
pertsonak ere badira: taldeko abeslari Lide Hernandok eskerrak eman dizkie Sorgin Jaiei 
gonbiteagatik. "Espero dugu Lasarte-Orian jotzen dugun azkeneko aldia ez izatea". Asteko azkeneko 
eguna bada ere, ez da jaietako azkena izan, eta txosnek irekita jarraitu dute gaueko ordu txikiak arte. 
Parranda gogoa zuten herritarrek nekatu arte egin dute dantza DJ Ixterren abestiekin. 

Herriko jai alternatiboek eskaini dutenaz gain, DJ Nemux aritu da Jaizkibel plazan, 
nostalgikoen zorionerako. 70., 80. eta 90. hamarkadetako abestiak jarri ditu, herritarrak dantzan 
jarriz. Zezensuzkoak dantzan ez, korrika jarri ditu Kale Nagusira gerturatu diren 
lasarteoriatarrak. Gauero bezala, Lozet elkarteko kideek pare bat zezensuzko atera dituzte; 
atzera eta aurrera ibili dira, gaztetxoei segika.  

Sorgin Jaiek gonbidatuta, Liher talde donostiarrak dena eman du eszenatoki gainean. TXINTXARRI

DJ Nemuxek hainbat abesti klasiko jarri ditu Jaizkibel Plazan. Gustura dantzatu dute herritarrek. TXINTXARRI

Energiaz betetako emanaldia eskaini du Optika talde zarauztarrak. TXINTXARRI
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Uztailaren 1a
Gozatzeko azken orduak 
Aurtengo sanpedroen hondarrean, giroa apur bat baretu da. Agurrerako prestatzeko, aurreko 
egunetan baino ekimen zerrenda laburragoa izan da. Orduek aurrera egin ahala, ordea, giroa 
pizten joan da azken trakaren bidean. 

Gurpildun aulkiekin pala erakustaldia izan da Loidibarren pilotalekuan. Mindara elkarteko 
kideek bi baten aurka jokatu dute lehen partida, eta ostean, binakako norgehiagoka izan da. 
Pilotariek haien trebetasuna erakutsi dute. Xirimiriari aurre eginez, Biyak Bat elkarteko lerroko 
dantzetako kideek emanalditxoa eskaini dute Okendo plazan. Saltsa, pasodoblea, tangoa...doinu 
guztietako dantzak izan dira. 

Bazkaloste asko bezala, karta jokoan aritu dira Sorgin Jaietan. Jokoz joko, esku onen zortea, 
disimulua eta eskarmentua batuta, irabazleak Unai Rebe eta Mikel Begiristain izan dira.

Plazan, haurren interesa zirkuak piztu du. Beroketekin ari zirenetik Circ about it taldeak 
ikusleak erakarri ditu. Egindako salto, txilipurdi, esku joko eta ariketekin txunditu ditu haur, 
gaztetxo zein helduak. Isla plazan ere zirkuak izan du bere tartea. Caroli el hombre rueda-ren 
ikuskizuna. Monozikloan ibili da modu askotara, baita meditazio ariketak egiten saiatu ere. 
Arreta eskuratzeko, denetarik egin du, baita publikoa ur pistolarekin busti ere, jaramon nahikoa 
egiten ez ziolako. 

Mugimendua nahiago duten haurrek erraldoi eta buruhandiei jarraitu diete. Garrasika eta korrika 
igo dute Andatza parkera aldapa. Bertako jolasetan zebiltzan haurrak aztoratu dituzte batetik 
bestera ibili diren pertsonaiek. Bien bitartean, erraldoiak Gauerdi txarangaren doinu alaiak 
dantzatzen aritu dira kioskoan. Hain justu ere musika izan da Antonio Mercero plazako 
protagonista. Sorgin jaiek antolatutako jam sessionean Kuaderno bustia edo Skakeo taldea aritu 
dira kantuan. 

Jai giroari eutsi nahi ziotenek The Mackensy's taldearen gaita eta danbor soinuak jarraitu dituzte. 
Eskoziar jantziak soinean eraman arren, ez dute ingelesez tutik ulertzen; umorez, ordea, bai. 

Mindara elkarteko kideek gurpildun aulkiekin pala erakustaldia egin dute. TXINTXARRI

Elkarteko kideek gorputzean erritmo ederra dutela erakutsi diete plazara hurbildu diren herritarrei. TXINTXARRI

Arazo teknikoekin eta ordua baino beranduago hasi da Sorgin Jaiak antolatutako jam sessiona. TXINTXARRI

Isla plazan bildu diren herritarrek ere zirku ikuskizunaz gozatu dute. TXINTXARRI The Mackensy's clan band herriko kaleetatik barrena ibili da. TXINTXARRIMus txapelketak luze jo du. Argazkian, irabazleak. TXINTXARRI

Circ about it Leoiko hirukoteak hartu du haren tokia. TXINTXARRI
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Herritarrak zur eta lur geratu dira Atsobakar parkeko su artifizialekin. TXINTXARRI

Zaragozana piroteknia etxeak prestatu du aurtengo su artifizial emanaldia. TXINTXARRI

Zezensuzkoak azkenekoz zeharkatu du Kale Nagusia. TXINTXARRI Ume kuadrilla hau festa gogoz dago oraindik. TXINTXARRI

Tribus Ocultas taldeak kontzertua eskaini du Jaizkibel plazan. TXINTXARRI

Su artifizialak eta 
musika, amaitzeko
Lasarteoriatarrak konturatu direnerako, bukatu egin dira aurtengo sanpedroak. Dibertsioz 
eta ekintzaz betetako lau egun izan dira −bost, Sorgin Jaien kasuan−. Zaragozana 
piroteknia etxearen su artifizialak bezalakoak izan dira jaiak: ziztu bizian iritsi, eztanda egin, 
eta, ohartzerako, desagertu, bukatu. Festa koloretsuak izan dira, biziak, ozenak eta 
distiratsuak. Blusak garbitzeko eta armairuan gordetzeko unea da orain. Errutinara 
bueltatzekoa. Atseden hartzekoa, parrandetatik errekuperatzekoa. Mugikorrarekin ateratako 
argazki eta selfie mordoa ikusi bitartean nostalgiko jartzekoa.

Ehunka herritar igo dira Atsobakarreko parkera, festetako azkeneko traka ikustera. 
Zaragozana piroteknia etxea arduratu da zeru iluna koloreztatzeaz: ordu laurdeneko 
emanaldia eskaini du, forma eta kolore guztietako suziriekin. Ikus-entzuleen harridura 
oihuak nahastu dira etxafuegoen eztandekin. 

Tribus Ocultas taldeak eskaini du sanpedroetako azken kontzertua, Jaizkibel plazan. 80. 
eta 90. hamarkadako hainbat rock abesti jo ditu. Gustura entzun dituzte ikus-entzuleek, 
baina adineko pertsona batzuei ez zaie asko gustatu musikarien errepertorioan pasodoblerik 
ez egotea. Musika emanaldia jarraitu dute, baina eserita, eta ez dantzan. Gaztetxoek bai, 
gaztetxoek mugitu dute gorputza Isla Plazan, DJ Nemuxen erritmora.

Zezensuzkoak azkenekoz atera dira Kale Nagusira. Euriak ez ditu itzali egurrezko animalia 
horren suzko txinpartak, eta herritarren lasterka egiteko gogoak ere ez. Beste urte batzuetan 
baino zezensuzko gehiago atera ditu jaietan Lozet elkarteak.

Sorgin Jaiek gauerdia baino apur bat lehenago itxi dituzte txosnak, datorren urtera arte. 
Hori baino lehen, festetako momentu onenekin prestatutako bideo bat ikusi dute. Aurtengo 
festek emandakoaren balorazioa ere irakurri dute, eta ostegun gauean jasandako lapurreta 
salatu. Datorren urtean jai alternatiboak antolatzen jarraituko dutela ere adierazi dute.



Benedicto, 
txapeldun
Ekainaren 22an eta 23an, 
Gaztetxoen Espainiako Atletismo 
txapelketa jokatu dute. Ostadar 
Inklusio taldeko Diana Benedictok 
urrezko domina eskuratu du 400 
m. lasterketan. Iñigo Benedicto, 
bere gidarekin batera egin du 
lasterka eta 5 segundotan ondu du 
bere marka. Azken metroetan 
aurkariak aurreratu eta lehen 
postua eskuratu dute.

OSTADAR INKLUSIOA

Txintxarri
Buruntzaldea IKTko igerilariek 
ez dute atsedenik hartu oraindik, 
gaztetxoak Euskal Herriko 
infantil eta alebin txapelketan 
lehiatu dira. Markak ontzeaz 
gain, dominak eta Espainiako 
txapelketarako gutxieneko bat 
ere eskuratu dituzte igerilariek.

Eneko Elizasuk 800 m. librean 
Euskal Herriko txapela eskuratu 
du bere marka onduz. 1.500 m. 
proban, berriz, bigarren izan da.

Zilar horrez gainera, 1.500 m. 
proban bi urre lortu ditu taldeak. 
Nora Imazek eta Nerea Santosek 
euren adineko lehen postuan 
amaitu dute. Imazek, gainera, 
800 m. probako brontzezko 
domina eskuratu du.

Aintzane Sarobek bi zilarrezko 
domina eraman ditu etxera 100 
m. libre eta 100 m. bizkar 
probetan. Azken saio honetan  
Espainiako txapelketarako 

gutxienekoa ere lortu du 
Buruntzaldea IKTko gazteak. 

Madrilgo Opena
Bestalde,  Martin ahizpek 
Madrilgo Openean parte hartu 
dute Gipuzkoako Selekzioarekin. 
Hainbat finaletan izan dira lehian 
eta Leire Martinek brontzezko 
domina eskuratu du 400 m. 
estiloak proban. 

Asteburu honetan infantil, 
junior eta absolutu mailako 
Gipuzkoako Txapelketan parte 
hartuko dute.

Igerilari gazteak Euskal Herriko 
txapelketako lehen postuetan
Aintzane Sarobek 100 m. bizkar probako Espainiako 
txapelketarako gutxienekoa lortu du 

Santa Ana XXXVIII .  pala 
txapelketako lehen partidak 
jokatu dira. Hilaren 26ko 
finalerako bidean lau bikote, nor 
baino nor: Astiazaran-Pagola, 
Iturbe-Arabaolaza, J.M. Arteaga-
Jauregi eta G. Arteaga-Camino.

Aurten txapelketa motzagoa 
aurreikusi dute. Bi fase izango 
dira, baina lehenengoan ligaxka 
jokatuko dute partida bakarrera. 

Norgehiagokak Loidibarrengo 
p i l o t a l e k u a n  u z t a i l e k o 
asteazkenetan jokatuko dituzte, 
18:30etik 21:30era. Lehena 
asteazkenean izan zen eta 
hurrengoak uztailaren 10ean eta 
17an izango dira.

Uztailaren 26an, San Ana 
Egunean jokatuko dute buruz 
buruko nagusia. Aurretik, 
hirugarren eta laugarren postuak 
izango dira jokoan. Era berean, 
Mindara elkarteko kideek 
gu rp i l dun  au l k i k o  p a l a 
erakustaldia egingo dute.

Lau bikote, Santa Ana 
Pala txapelketako 
finalaren bila
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Beñat Lizaso Garcia
Hausnartzeko eguna izan da 
ekainaren 22a Lasarte-Orian. 
"Bide grisean itsutu ordez 
zirrikituetan begiak jarriz gero, 
kolore ezberdinetako bideak" 
ikusteko eguna. Herritar ugarik 
parte hartu dute IrtenBidetik 
AlternatiBATU jardunaldian. 

Goizeko 09:15ean zuten lehen 
hitzordua herritarrek. Oriarte 
institutuan ikuspegi kritikoa 
lantzeko ibilbide gidatuak eman 
dio hasiera egunari. Herriko 
hainbat tokitan geldialdiak egin 
dituzte. Lehenengoa Irlako 
baratzetan egin dute, elikadura 
burujabetzari buruz hitz egiteko. 
Gero, pabiloietan Dekosocial 
proiektua ezagutu dute eta 
etxebizitza kooperatiboen 
inguruan solastu dira. Basaundin, 
berriz, periferia eta erdiguneari 
buruz hausnartu dute. Ibilbideari 
amaiera emateko, erdigunean, 
hirigintza izan dute mintzagaia.

10:00etan gertuko azokako 
postuetan Lasarte-Oriako eta 
inguruko herrietako sortzaile, 

artisau, bitxigile, gozogile eta 
nekazariek euren produktuen 
salmenta egin dute. Halaber, 
Koop57, Izarkom eta Goiener 
kooperatibek ere euren lanaren 
inguruan informazioa emateko 
eta zerbitzuak eskaintzeko 
postuak jarri dituzte. 

12:30ean kooperatiba horiek 
euren  l anaren  inguruko 
aurkezpenak egin dituzte. 
Bertaratu diren herritarrek 
kooperatiba hauek eskaintzen 
dituzten zerbitzuak ezagutu 
dituzte. Ondoren, jolastokian 
Eutxourrei taldeak eskainitako 
bazkaria egin dute. 

Bazkalostean Euskal Herrian 
kultur esparruan lanean dabiltzan 
espazioen parte hartzearekin 
mahai ingurua egin dute. 

Gonbidatutako guneak Katakrak, 
Azpeitiko Kultur Mahaia, Astra, 
Eltzea eta Aiaraldeko Ekintzen 
Faktoria izan dira. 

Egunari bukaera emateko Duo 
Do Portu hernaniarrek kontzertua 
eman du.

1979ko ekainaren 3an, Tuteran, 
guardia zibil batek erail zuen 
Gladys del Estal militante 
ekologistari buruzko erakusketa 
bat egon da ikusgai egun osoan.

Herritar asko hurbildu dira gertuko azokara. TXINTXARRI

Bideko paretak eraitsiz, 
alternatibak eraikitzen
Ekainaren 22an IrtenbiBidetik AlternatiBATU mugimenduak deituta egun osoko 
egitaraua egin dute Oriarte institutuaren inguruetan. Inposatutako bizimoduarekin 
apurtzeko asmoz, bestelako kontsumo eta bizi ereduak plazaratu dituzte 

HAUSNARTZEKO 
PARADA IZAN DUTE 
LASARTEORIATARREK 
ASKOTARIKO 
EKINTZEN BITARTEZ Gladys del Estalen erretratua. TXINTXARRI

Elizasu, Sarobe eta Somovilla. BURUNTZALDEA IKT
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Adrian Garcia 
Martxa hartu du legealdiak, eta 
udalbatzarraren eratu ostean, 
lehen ezohiko bilkura egin dute 
zinegotziek. Alkatea eta udal 
gobernua aukeratuta, batzordeen 
e g u t e g i a  z e h a z t u  e t a 
batzordeburuak izendatu dituzte 
astearteko batzarrean. Baita 
udalbatzar ohikotarako data 
berria ezarri ere; aurrerantzean 
hilabeteko bigarren astelehenetan 
egingo dituzte.  Ezusteko handirik 
ez da egon; PSE-EEren  eta 
EAJren artean banatu dituzte 
sailak eta organo kolegiatuen 
ordezkariak. Euskara Zerbitzua 
Jon Antxordoki jeltzalearen esku 
egongo da, beste lau urtez; 
gainerako sailburu guztiak 
sozialistak izango dira.

Aldaketa handirik ez da egongo 
aurreko lau urtekoarekin 
alderatuta. Jesus Zaballos 
a l k a t e a  O g a s u n e k o 
batzordeburua izango da; 
H i r i g i n t z a ,  O b r a k  e t a 
Ingurumena Agustin Valdiviak 
hartuko ditu; Zerbitzu Sozialak, 
Berdintasuna, Kooperazioa eta 

Osasuna, berriz ,  Lourdes 
Acevedok; Sozio-ekonomia, 
Nuria Fernandezek; David 
Mateos berria da batzarrean, 
eta Zerbitzu Publikoak sailari 
helduko dio; Barne Erregimena, 
Herritarren Parte Hartzea eta 
Gardentasuna Acevedoren 
ardurapean egongo da, baina 
Nagore Duran zinegotziak egingo 
ditu Herritarren Parte Hartze 
e t a  G a r d e n t a s u n e r a k o 
j a r r a i p ena ;  Ku l tu ra  e t a 
Hezkuntzan jarraituko du Maite 
Iglesiasek; eta azkenik, Gazteria, 
Jaiak eta Kirolak sailari eutsiko 
dio Txus Alonsok.

Organo kolegiatuak eta eskola 
kontseiluko ordezkariak PSE-
EEren eta EAJren artean banatu 
dituzte. 

Liberazioak ere onartu dituzte 
batzarrean. Alkateaz gainera, 
beste lau zinegotzi sozialistek 
izango dute lanaldi osoa. Horrez 
gainera ,  opos iz ioko bost 
zinegotzik izango dute lanaldi 
erdia: bi EH Bilduk, beste bi 
EAJk, eta bakarra Elkarrekin 
P o d e m o s e k .  A l d e r d i k o 

bozeramaile guztiek dute, 
gutxienez,  lanaldi erdiko 
liberazioa. 

EH Bildu, aurka  
Oposizioko lehen indarra da EH 
Bildu, eta lehen batzarrean 
erakutsi du kontrol lanerako  
prestutasuna. Jeltzaleen eta 
sozialisten akordioa kritikatu 
du Jon Martin bozeramaileak, 
eta kargu hartu die erabaki 
horietan herriaren aniztasuna 
ez errespetatzeagatik.

B e s t e t i k ,  l i b e r a z i o e n 
proposamenaren aurka ere 
bozkatu du alderdiak. Martinek 
salatu duenez, 30.000 euro igo 
da aurrekontua, baina "ez da 
e g o n  u d a l  a n t o l a k e t a n 
aldaketarik". 

Zaballosek 2011. urtera jo du 
bietan erantzuna emateko. Izan 
ere, urte hartan alkatetzatik 
kanporatu zutenean, alderdi 
s o z i a l i s t a r i  e z  z i o t e n 
ordezkaritzarik utzi, nahiz eta 
bozka gehien jaso. "Orduan EH 
Bilduko bost zinegotziek zuten 
liberazioren bat". 

Hasi berria den legealdiko oinarriak finkatu ditu udalbatzarrak. Hilabeteko bigarren astelehenean bilduko dira aurrerantzean. TXINTXARRI

Legealdia hasteko 
oinarriak adostu dituzte
Ez ohiko bilkura egin du udalbatzarrak, batzordeburuak izendatu eta batzordeen 
egutegia finkatzeko. Liberazioen proposamena ere onartu dute, EH Bilduren botoen 
aurka. Aurrerantzean ohiko batzarrak hilabeteko bigarren astelehenetan egingo dituzte

TXINTXARRI

Bost mural berri aukeratu dituzte
'Guztion Lasarte-Oria' programako aurtengo bost mural berrien irudiak 
margotzeko epea igandean amaituko da. Lehiaketara aurkeztutako 28 
lanen artean, epaileek aukeratu dituzte Julian Toquero herritarraren eta 
Juncal Aguirre donostiarraren bina proposamen eta Pablo Astrain 
getxoztarraren bakarra. Obrek gune bakoitzari ezarritako gaia barneratu 
behar dute. Horma irudiak burututa banatuko dituzte sariak epaileek. 

Helduen txupinazoak eman zien hasiera sanpedroei. TXINTXARRI

Udala, San Pedro jai 
'arrakastatsuengatik' pozik
Ekintza jendetsuak eta kaleko giro bikaina  
nabarmendu ditu udalak bere balorazioan

Txintxarri
Lasarte-Oriako Udalak aurtengo 
San Pedro jaien oso balorazio 
p o s i t i b o a  e g i n  d u .  " J a i 
arrakastatsuak izan dira", 
udalaren aburuz.

Kalean bizi izan den giro 
bikaina nabarmendu du udalak 
e t a  j a r d u e r a  g u z t i a k 
normaltasunez burutu ahal izan 
direla azpimarratu du, Todo 
encaja emanaldia izan ezik. 
Aktoreetako baten lesioa dela 
eta, ezin izan du ikuskizuna 
eskaini, eta horren ordez, Circ 
About It zirku-antzerkiko taldea 
a r i t u  d a .  H o r r e z  g a i n , 

kontzertuetan bildu den jendetza 
eta gaupasa egunaren arrakasta 
aipatu dute. 

Txirigotek, bertso jaiak, 
Zaragozana pirotekniaren su 
artifizialek eta zezensuzkoek 
ere herritarren oniritzia izan 
dutela aditzera eman du.

Bestalde, udalak eskerrak eman 
dizkie udaleko langile guztiei, 
"festa hauek normaltasunez joan 
d a i t e z e n  e g i t e n  d u t e n 
ahaleginagatik". Era berean, 
herriko guztiei ere eskerrak eman 
nahi dizkie, euren lanari esker 
"programa bizia eta parte 
hartzailea egiten laguntzeagatik".
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LANA

ESKAINTZA
Game Masterra behar 
dugu Quantum Escape 
Room-en. Gaztea bazara, 
eta jokoak nahiz ihes 
g e l a k  g u s t a t z e n 
bazaizkizu bidal i  CV 
info@quantum.eus 
helbidera

Zerbitzaria behar da 
Zubietako landetxean lan 
egiteko. Telefonoa: 943 
363 358.

ESKARIA

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

Pertsona bat eskaintzen 
da zaintzaile gisa lan 
e g i t e k o  o r d u k a , 
gauetan... Ziurtagiria eta 
urtetako eskarmentua.  
652 246 070.

SALEROSKETAK

EROSI
DBH3ko testu liburuak 
erosiko nituzke, EKI 
proiektukoak. Paketea, 
15 euro. Telefonoa: 946 
246 115.

BESTELAKOA

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

txintx  rri

AZOKA TXIKIA

ZORION AGURRAK

Ostirala, 5  ORUE
Larunbata, 6  URBISTONDO
Igandea, 7  URBISTONDO
Astelehena, 8  GANDARIAS-URIBE
Asteartea, 9  URBISTONDO
Asteazkena, 10  DE MIGUEL
Osteguna, 11  LASA

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

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

Asuncion Burgoa Garramiola. Uztailaren 2an.
Nieves Marcos de la Mata. Ekainaren 25ean.
Bartolome Sanchez Martin. Ekainaren 22an.
Tomasa Alvarez Romero. Ekainaren 22an.
Margarita Enciso Lezaun. Ekainaren 21ean.
Eva Resurreccion Encinas. Ekainaren 21ean.

HILDAKOAK

Oier
L e h e n  u r t e a n  z u r e 
goxotasuna ezagutu 
genuen, aurten berriz zure 
bihurrikeri eta alaitasuna... 
Eskerrik asko Oier beste 
urte zoragarri bategatik eta 
urte askotarako! Muxu 
handi bat etxekoen partetik.

Alvaro
Zorionak familia guztiaren 
partet ik!!!  Ez aldatu 
zoragarria zara eta!! Asko 
maite zaitugu!!!

Nahikari
Zorionak guapisima zure 
9.urtebetetzean!! Merezi 
bezela ospatuko degu 
sorgin jaietan!! Muxu 
goxo  goxoak  ma i te 
zaitugun guztion partez. 
Urte askotarako!!

Bilegt Baasanchuluun. Ekainaren 25ean.

JAIOTAKOAK

ONGIETORRI TXIKIAK

Helene
Zorionak Maitia, aitatxo, 
amatxo eta familiaren 
partetik!!!!! Muxu handi 
bat!

Ongi etorri
Izei 

Zorionak Mikel!

Ongi etorri
Oihan

Zorionak Adrian eta Andrea!

Iñigo
Zorionak TxinTxarriko 
argazkilari finari!!!! Gaur 
hamaiketakoa zure kontu. 
Ttakuneko lankideak.

Liher
Zorionak txapeldun!!! 8 
muxu handi etxekoen 
partetik. Ondo pasa zure 
egunean!!!

Jare
Zorionak sorgiña!!! Ondo 
pasa zure egunean eta 5 
muxu goxo etxekoen 
partetik

François itzuli da

ISA, EDU, ANE ETA MAIDER (FRANÇOISEN HARRERA FAMILIA)

Gure artean hilabete batzuk eman ondoren, dagoeneko bere familiarekin 
etxean dago François. TDH-Gizakien Lurra fundazioaren Osasun Bidaia 
programari esker etorri zen gurera osasun arazo bat sendatzeko. Bai 
egindako ebakuntza eta bai ondorengo susperraldia ere primeran joan dira.

Hilabeteotan, osasunez indartzeaz gain, euskaraz ikasi du Françoisek, herriko 
plazan jolastu du beste haur batzuekin, herriko bizilagunak ezagutu eta 
bihurrikerietan aritu da haiekin. Lagunarte goxo bat sortu dugu denon artean.

Gutun honen bitartez gure ondoan egon zareten guztiak eskertu nahi 
zaituztegu. Familiakoak, koadrila, bizilagunak eta lagunak. Zuekin guztiekin 
François zoriontsu izan da hemen. Baita bestelako ezagun, herriko dendari 
eta berarengatik galdetu duzuen guztiak ere. Denek erraztu duzue 
Françoiseren egonaldia bere familiarengandik urrun egon den bitartean. 
Eta eskerrak ere Pirritx, Porrotx eta Marimototseri Françoisi Korrikaren  
lekukoa eramateko aukera eskaintzeagatik. Poz pozik eraman ere! 

Berak daramatzan oroitzapen goxo guztiekin batera, euskara ere eraman 
du jaioterrira, euskaraz bizi izan delako Lasarte-Orian.

Mila esker.

GUTUNAK
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OSTIRALA 05
LASARTE-ORIA Antzerkia
Al otro lado kale antzerkia aurkeztuko 
du Zanguango teatro taldeak. 

Oihal mugikor bati esker, gure kaleen 
eguneroko bizitzan ezkutatuta dauden 
istorio dibertigarriak erakutsiko dituzte 
antzezlanean. 

Antzerki lana gaztelaniaz eskainiko 
da. 
Okendo plaza, 19:00etan.

ASTIGARRAGA Zinema kalean
Mi querida cofradia filma eskainiko 
dute Zinema kalean egitasmoan. 
Gaztelaniaz.
Foru plaza, 22:30ean.

HERNANI Erakusketa
Hernanin ikusiya (1875-1975) argazki 
erakusketa ikusgai dago. Jendartearen 
usadioak dokumentatu, garrantzi 
handiko gertaera historikoak eta 
herriaren bilakaera erakusten dituen 

irudi bilduma da. Irailaren 11ra arte 
irekia egongo da.
Biteri kultur etxea.

LARUNBATA 06
LASARTE-ORIA Tailerra
Sukaldaritza tailerra familian egingo 
da, Semblante Andaluz elkartearen 
laguntzarekin. 5 eta 12 urte arteko 
haur eta gazteentzako tailerra da eta 
heldu batek lagunduta parte hartu 
behar dute. Izen ematea uztailaren 
4an itxi zen. Udako tailerrak ekimeneko 
ekintza.
Golf plaza, Atsobakar auzoa, 
11:30etik 13:30era.

LASARTE-ORIA Ipuin kontaketa
Udako tailerrak ekimena dela eta, haur 
guztien gozamenerako ipuin kontaria 
izango da. Sasoeta Sasoian elkarteak 
lagunduta. 
Jaizkibel plaza, 12:00etatik 
13:00etara.

OSTEGUNA 11
LASARTE-ORIA Antzerkia
Prozak kale antzerkia eskainiko du 
Malas Compañías zirku taldeak. 

Batere ohikoa ez den familia baten 
bitartez egoera burugabez beteriko 
unibertsoan murgi lduko gara, 
oharkabean familia horren parte bihurtu 
arte. Antidepresibo osasuntsu eta 
eraginkorra dakarkite, barrea eta 
emozioa. Euren 'Prozak' propioa pilula 
ikusgarrian.
Okendo plaza, 19:00etan.

ANDOAIN Antzerkia
Kale gorrian kale antzerkia eskainiko 
du Barsanti Teatro taldeak. 
Eskola kalea, 19:00etan.

USURBIL Kontzertua
Satelit ik folk musika taldearen 
kontzertuaz gozatu ahalko da, Laboaren 
Uztaila ekimenean.
Mikel Laboa plaza, 22:00etan.

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKEN ARRATSALDEA BAINO LEHEN.

LASARTE-ORIA Kale antzerkia. Lau kale antzerki izango dira uztailean  
Lasarte-Orian. Era guztietako istoriak ezagutu ahalko dituzte herritarrek.  
Umorea izango da nagusi, baina zirku-ikuskizunak ere izango dira herritarren 
gozamenerako. Hasteko, uztailaren 5ean, Al otro lado lana izango da eta 
uztailaren 11n, Prozak (ondoko agendan bi lanen sinopsi laburtua dago). 
Etxea lanaz gozatu ahalko da uztailaren 12an. Eta azkenik, uztailaren 19an, 
Kale Gorria lana eskainiko dute. 
Uztailean zehar, Okendo plaza.
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