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Iñigo Gonzalez Sarobe 
Ariketatxo bat proposatu nahi 
dizugu, irakurle. Egin memoria 
pixka bat, eta saiatu gogoratzen 
non zeunden 1996. urteko urriaren 
27an, krosaren lehenengo edizioa 
jokatu zen igandean. Artikulua 
idazten ari den kazetariak lau 
urte zituen. Zuetako batzuk ez 
zineten jaio ere egingo oraindik. 
Beste batzuk irteera lerroan 
egongo zineten, ilusioz gainezka, 
lasterka egiteko prest. Ostadar 
SKTk aurten omenduko dituen 
bi korrikalariak ere han zeuden, 
eta, 23 urte geroago, jarraitzen 
dute, urtero bezala; hutsik egin 
gabe. Txetxu Mertxan eta Fede 
Otaegi herritarrek eramango 
dute 1 zenbakidun dortsala aurten.
Antolatzaileek erabaki dute zuek 
omentzea aurten. Nola hartu duzue 
albistea? Pozik zaudete? 

Fede Otaegi: Lotsa apur batekin, 
egia esan. Gure herriaren festa 
da krosa eta beti parte hartu dut 
gustura. Ez dit inoiz ahalegin 
berezirik eskatu; pozik egin dut.
Txetxu Mertxan: Esker hitzak 
besterik ez dauzkat. Ostadarri 
opa diot jarraitzea krosa antolatzen 
eta harrobia sortzen, orain arte 
bezala. Ederki ari dira.
23 edizio, bata bestearen atzetik. 
Igandean, 24.a. Azkar esaten da. 
Lesioak, konpromisoak, lana... Ez 
da erraza noizbait kale ez egitea.
F. O.: Txetxuk eta biok meriturik 
baldin badaukagu, eta zalantzak 
dauzkat horren inguruan, hori 
izan da: urriko igande berezi 
horretan irteera lerroan egon 
ahal izatea.
T.M.: Ez da erraza, ez. Gogoan dut 
duela lau urte neumoniak jota 
egon nintzela, gaizki, baina zortea 

eduki nuela: urtarrilean gaixotu 
nintzen, eta maiatzean osatu. 
Eman zidan denbora krosa jokatu 
ahal izateko.
F. O.: Lasterka egiten hasi eta 
segituan, erretiratzea pentsatu 
nuen, duela hiruzpalau urte. Mina 
sentitu nuen hanketako batean, 
kultur etxe parean. Emazteari 
ere esan nion. Baina, bat-batean, 
ikusi nuen zer nolako giroa zegoen, 
herritarrak txaloka eta animoak 
ematen, eta nire barrurako 
pentsatu: "Nola erretiratuko naiz 
ni orain?". Erabaki nuen segitzea, 
apurka-apurka, eta lortu nuen 
helmugara iristea.
Zein helbururekin aterako zarete 
igandeko krosean? Markarik bai 
buruan?
T.M.: Nik ez. Iruditzen zait krosa 
bezalako lasterketa herrikoietan 
ez daukala zentzurik erlojuaren 

menpe lasterka egiteak. Gozatu 
egin nahi dut nik, eta irribarretsu 
iritsi helmugara.
F. O.: Irribarretsu...ahal bada. Zaila 
da lasterketak iraun bitartean 
behar baino gehiago ez estutzea. 
Beti daude "pike" txikiak: 
ezagunen bat ikusten baduzu 100 
metrora, harengana iritsi nahi 
duzu. Dena dela, ados nago 
zurekin, Txetxu: urteen poderioz, 
konturatu naiz  ez daukala zentzu 
gehiegirik erlojuari begira joateak. 
Duela urte batzuk egiten nuen 
nik hori, hala ere.
"Pikatuko" zarete zuek igandean?
Biek batera: Ez, ez! (barreak). 
F. O.: Lasterkari bakarra omendu 

beharrean, hobe bi bagara! Niri 
lotsa dezente ematen dit...
T.M.: Hori da. Hobe bat eta bat 
izanda. Bi dortsalak bata bestearen 
ondoan jarriz gero, 11 zenbakiduna!
Lasarte-Oria Bai! Kros Herrikoia. 
Zer pentsatzen duzue hitz horiek 
entzutean? Zer esanahi dauka?
F. O.: Gozamena da kirol ekitaldi 
horretan parte hartzea: festa handi 
bat da. Ongi pentsatu dute ibilbidea 
antolatzaileek: hasten zara 
erdigunetik, kanpora zoaz gero, 
bueltatzen zara zentrora bukatu 
aurretik... Ederra. Giroa, izugarria.
T.M.: Behar adina entrenatuz gero, 
edozeinek jokatzeko moduko proba 
da krosa. Asko animatzen dute 

Txetxu Mertxanek eta Fede Otaegik krosaren edizio guztiak jokatu dituzte. TXINTXARRI

Kilometro asko 
hanketan;  
1 zenbakidun 
dortsala soinean
TXETXU MERTXAN ETA FEDE OTAEGI 1 DORTSALA ERAMANGO DUTEN LASTERKARIAK
Lasarte-Oria Bai! kroseko edizio guztiak jokatu dituzten lasarteoriatar bakarrak dira Txetxu 
Mertxan eta Fede Otaegi. 24. aldiz egongo dira lasterketako irteera lerroan, igande goizean
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pasatzen dut okerren, asko 
izerditzen dut-eta.
F.O.: Haizeak molestatzen dit niri 
gehien, euriak edo beroak baino 
gehiago.
Eta ibilbideari dagokionez? Lan 
asko ematen dizuen punturen bat 
daukazue identifikatuta?
F.O.: Giharrak berotuta eta luzatuta 
ere, kosta egiten zait gorputza 
martxan jartzea. Urbileko aldapan 
hasten naiz izerditzen normalean; 
hortik aurrera, ongi.
T.M.: "Perkins motorra" daukadala 
esaten dut nik beti: ttipi-ttapa 
igotzen ditut aldapatxo guztiak, 
poliki-poliki. Baina ibilbideak 
ez dauka zailtasun askorik; 
edonork egin dezake, entrenatuz 
gero. Nik, adibidez, hilabete eta 
erdiz prestatzen dut krosa. 
Horrekin aski izan dut proba 
bukatu ahal izateko, orain arte 
behintzat.
23 urte eta gero, ia-ia errutina bilakatu 
da zuentzat krosean aritzea. 1 
zenbakidun dortsala eramango duzue 
aurten. Bereziagoa izango da?
F.O.: Bai, jakina. Dagoeneko zaleek 
asko animatzen bagaituzte, 1 
zenbakidun dortsalarekin zer 
esanik ez! Txetxu, badaezpada 
ere, irribarretsu joan beharko 

ohitura hartu dute parte hartzeko. 
Krosaren etorkizunarentzat oso 
ona da hori.
Esan dugu 24. edizioa jokatuko 
duzuela igandean. Kontua eraman 
izan duzue urtez urte? 
Biek batera: Ez, ez. Urtez urte joan 
gara izena ematen, gorputzari 
kasu eginez.
F.O: Urte osoan zehar egiten dut 
korrika, eta egun berezi hau 
aprobetxatzen dut lasterketaz eta 
giroaz gozatzeko. 
T.M.:  Niretzat edizio kopuruarena 
ez da inoiz obsesio bat izan. Hori 
bai, banekien zuk edizio guztiak 
eginak zenituela, Fede. 
F.O: Lehengo urtera arte ez nuen 
inoiz pentsatu nik hori, Aitor 
Azkonobietak [antolatzaileetako 
batek] komentatu zidan arte: 
"Batek baino gehiagok jokatuko 
zenituzten edizio guztiak ziur 
aski...". Eskoba eramaten dutenak 
ere, urte guzti-guztietan atera ez 
badira, gertu egongo dira.
Eguraldi iragarpenek diote giro 
eguzkitsua egongo dela igandean, 
eta 17 bat gradu egingo dituela 
10:30erako, krosa hasten denerako.  
T.M.: Tenperatura aldetik, 14-17 
gradu ingurukoa gustatzen zait 
niri gehien; beraz, ongi. Beroarekin 

zaleek: helmugara iritsi arteko 
azken metroak ikaragarriak dira.
1996. urtean jokatu zen krosaren 
aurreneko edizioa. Bertan zeundeten 
zuek. Gogoratzen zarete?
T.M.: Gogoan dut garai horietan 
ez zeudela lasterketa asko: Behobia, 
Donostiako Maratoia, eta besteren 
bat. Kuadrillako asko animatzen 
ginen hasierako urteetan; orain 
ni bakarrik geratu naiz!
F. O. :  M u g a r r i a  i z a n  z e n 
herriarentzat. Gogoan dut poz 
handiz izena eman nuela. Korrika 
egiten urte batzuk lehenago hasi 
nintzen, 1982an-edo.
Igandean zuekin batera korrika 
egingo duten lasterkari batzuk ez 
ziren jaio ere egin 1996an.
T.M.: Polita da ikustea belaunaldi 
berrietako gazteak ere animatzen 
direla krosa jokatzera; seinale 
ona da hori. Familian egiten dute 
batzuek, lagun artean besteek... 
F.O.: Gazte zein heldu, herritarrek 

dugu hasiera-hasieratik, zaleak 
eta ezagunak agurtzeko eta kasu 
egiteko.
T.M.: Bai, Fede, zalantzarik gabe! 
Bestela ere egingo dugu irribarre, 
lasterka egin bitartean etortzen 
zaizkigunean oroitzapenak. 
Berezia izango da.
Igandekoarekin, bien artean 48 kros 
eta ehunka kilometro... Eta geratzen 
zaizkizuenak!
F.O.: Beno, ikusiko dugu. Urtez 
urte joatea onena. 50na edizio 
jokatzera iritsiko ez garenez, 
a l ferr ik  da  epe  luzerako 
helburuak jartzea, nire ustez. 

Datorren urtean 25.a egitearekin, 
konforme.
T.M.: Nola ezetz, Fede? Bion artean 
100 egitera (barreak)! Ez, arrazoi 
duzu, orain arte bezala jarraitzea 
da asmoa, gorputzari entzunez, 
urtez urte, esaten duen arte 
nahikoa kilometro egin ditugula.

"EZ DAUKA ZENTZURIK 
ERLOJUARI BEGIRA 
LASTERKA EGITEAK 
KROSA BEZALAKO 
PROBETAN"

"URTEZ URTE JOAN 
GARA PARTE HARTZEN 
KROSEAN, GURE 
GORPUTZEI KASU 
EGINEZ" 
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Iñigo Gonzalez Sarobe
Ostadar SKTk urtero aldatzen 
du krosaren kamisetaren kolorea. 
Gorria izan zen iazkoa; aurtengoa, 
berriz, urdina. Elastikoari so 
eginez gero, berrikuntza gehiago 
ikus daitezke bularraldean. Hizki 
gehiago serigrafiatu dituzte, beste 
lasterketa bat gehiago jokatuko 
delako igandean: Ipar Martxa 
modalitateko lehenengo edizioa. 
Iazko froga "ederki" irten zela 
nabarmendu dute Ostadar Ipar 
Martxaren arduradun Rosa 
Ormazabalek, Junkal Perezek 
eta Alex Ramosek. Arrakasta 
horrek hauspotuta, erabaki dute 
izen-ematea irekitzea eta parte 
hartu nahi duten guztiei kros 

herrikoia barrutik bizitzeko 
aukera ematea. "Ilusioz gainezka 
gaude iganderako".

50 pertsona baino gehiagok 
izena eman dute lasterketarako. 
Ez da zifra batere txarra. Izan 
zitekeen are hobea, Ormazabalen 
hitzetan: "Donostiako Katxalin 
frogarekin bat egingo du krosak; 
horrek eragingo du jende ugarik 
proba horretan parte hartuko 
duela". Dena dela, "pozik" dago, 
astero-astero Ostadar Ipar 
Martxan aritzen diren herritarrek 
gogotsu hartu dutelako probaren 
prestaketa. Pasa den asteazkenean 
egin zuten azken entrenamendua. 
"Aurreko saioetan kosta zitzaigun 
kroseko ibilbidea San Silvestre 

probakoarekin ez nahastea, baina 
dagoeneko neurria hartu diogu". 
Bost kilometro izango ditu luze 
ipar martxalariek bete beharreko 
bideak. Geltoki kaletik abiatuko 
dira, gainontzeko kirolari guztiak 
bezala. Kale Nagusira iritsiko 
dira, eta ibai ondotik buelta 
eman gero. Helmugara iritsi 
baino apur bat lehenago elkartuko 
dira berriro korrikalariekin: 
Michelingo zuzengunean. "Pibote 
batzuk jarriko dituzte gure gunea 
eta lasterkariena bereizteko eta 
istripuak saihesteko", jakinarazi 
du Junkal Perezek. "Lasterketa 
errepidetik egin ahal izatea 
ederra da; asko errazten du 
horrek gure jarduna". Konpetitu Ezker-eskuin: Junkal Perez, Alex Ramos eta Rosa Ormazabal. TXINTXARRI

Makilkadaz makilkada, 
lasterketa antolatu arte 
"Ilusioz gainezka" daude Ostadar Ipar Martxako kideak. Iazko frogaren ostean, lasterketa 
ofiziala jokatuko dute igandean, krosaren historian aurrenekoz. 5 urte daramatzate kirol 
diziplina hori herrian lantzen. 50 pertsona baino gehiagok izena eman dute probarako
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egingo dute martxalari batzuek; 
besteen erritmoa ez da izango 
horren azkarra. "Gozatzea izango 
da haien xede nagusia".

"Lorpen handia" da krosaren 
egunean lasterketa propioa 
edukitzea Ostadar Ipar Martxako 
arduradunentzat. "Egun oso 
berezia izango da igandekoa; 
lasarteoriatarrentzat ikaragarria 
da herriko lasterketan parte 
hartzea", adierazi du Rosa 
Ormazabalek. "Krosa emozioa 
da". Duela 5 urte murgildu zuten 
kirol diziplina hori herrian, eta, 
urtetik urtera, gero eta pertsona 
gehiago animatu dira makilak 
hartu eta ipar martxa nola egin 
ikastera. Astero elkartzen dira 
entrenatzeko, eta hilabetean behin 

irteera bat egiten dute. Ikasturteko 
lehenengoa Valderejoko Parke 
Naturalera eginikoa izan da, irail 
bukaeran. Hainbat kilometroz 
kirola egin ostean, Añanako 
gatzagetara joan ziren arratsalde 
pasa. "Ikaragarri gustatu zaie 
plana herritarrei; datorren urtean 
errepikatuko dugu". Azkeneko 
bi urteetan, bidaiak egin dituzte 
Aste Santuan: iaz, Menorcara; 
Gironan izan dira aurten.

Alex Ramos, Espainiako Kopan
Krosaren egunaren bezperan, 
larunbatez, Espainiako Kopan 
parte hartuko du Alex Ramosek. 
Donostian ariko da, Miramonen. 
11 kilometroko ibilbidea osatu 
beharko  du  herr i tarrak , 

zirkuituari pare bat itzuli 
emanez. 16:00etan hasiko da 
kirol  ekitaldia.  Igandeko 
lasterketan ere parte hartuko 
du, baina laguntzaile modura.

Bi urte darama diziplina 
horretan konpetitzen Ramosek. 
Lana eta familia tarteko, ez dauka 
denbora gehiegi, baina ahal 
duenean gustura hartzen ditu 
makilak, eta lehiatu. "Kirola 
egitea gustuko dut". 75. Zumaia 
Flysch egin zuen duela hilabete 
batzuk, esate baterako. 350 bat 
kirolari federatuk parte hartu 
dute gisa horietako probetan 
aurten. Espainiako Kopaz gain, 
sailkapen probak eta Espainiako 
Txapelketa joka ditzakete ipar 
martxalariek, estatu osoan zehar. Nordic Walking Girona taldeko 25 kide etorriko dira asteburuan 

herrira, krosean parte hartzera eta Ostadar Ipar Martxako kideekin 
egun batzuk pasatzera. "25 gatoz, pertsona gehiagorentzat tokia ez 
dagoelako ostatuan", aipatu du Cristina Borras Ferrek, talde horretako 
arduradunak. "Irrikitan gaude Lasarte-Oria eta inguruak ezagutzeko".

Borrasek duela lauzpabost urte ezagutu zuen Rosa Ormazabal, 
Ostadar Ipar Martxaren sortzaileetako bat. Harreman gero eta 
estuagoa egin dute. Aste Santuan Gironara joan ziren hainbat herritar, 
egun batzuk pasatzera eta Kataluniako hiri hori ezagutzera. "Sinergia 
ikusgarria" sortu da bi taldeen artean. "Bisita guk egingo diegu orain. 
Ea zer moduz doan: espero dugu 2020an bueltatzea". Gironako talde 
hori 2012an sortu zen. Astero-astero 400 bat pertsona aritzen dira 
makilekin. "Gozatzea eta tokiak ezagutzea dira helburu nagusiak".

Lasarte-Oriara iristeko "irrikitan"

Herriko eta Gironako ipar martxalariak, Aste Santuko irteeran. CRISTINA B. FERRE
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Txintxarri
Igandeko lehen orduak lainotuak izango 
direla aurreikusi duten arren, eguzkiak 
bere presentzia baieztatu du Lasarte-
Oria Bai! krosean. Azken egun hauetako 
euri eta hotzak alde batera utzi eta 
tenperatura epelei egin beharko diete 
aurre lasterkariek. Lasterketa nagusia 
10:30ean hasiko da; bi minutu lehenago 
gurpilak martxan jarriko dituzte 
patinatzaileek. 

Ibilbide luzeko lasterketa, 24. edizioa 
da, ohiko bihurtu da Lasarte-Oriako 
herritarrentzat,  baita inguruko 
korrikalarientzat ere. Horregatik, 500 
bat korrikalarik izena eman dute, 
asteazken arratsaldeko lehen orduan 
Ostadar SKTk eskainitako datuen 
arabera. Patinatzaileak, ordea, ez dira 
hainbeste, 21.

Faboritoei dagokienez, Ostadar SKTko 
kideek ez digute izenik eskaini ahal 
izan. "Askok azken momentuan izena 
ematen dute eta ezin da jakin".

Hala ere, azken orduetan ere izan 
daiteke lasterkari edo roller bat baino 
gehiago gehitzea. Gaur Ostadar SKTko 
webgune eta sailkapenak.com orrialdetik 
izena emateko azken eguna da.

Fisikoki egin nahi duenak gaur Manuel 
Lekuona Kultur Etxera joan behar du, 
17:00etatik 20:00etara. Bihar, berriz, 
Michelingo frontoian izango dira Ostadar 
SKTko lagunak 11:00etatik 14:00etara 
eta 17:00etatik 19:30era. Lasterketa 
egunean 10:00ak arte egongo dira 

dortsalak banatzen. Egun horretan izena 
emanez gero, 20 euro ordaindu beharko 
dituzte kirolariek. Bestela, 12 –Ostadar 
SKTko bazkideek, berriz, 8–.

Udalaren laguntza
Bestalde, lehengo ostiralean, urriaren  
18an, Lasarte-Oriako udalak eta Ostadar 
SKTk duten hitzarmenaren berri eman 
zuten Sozioekonomiako zinegotzi Nuria 
Fernandezek eta Ostadar SKTko Aitor 
Azkonobietak.

Udalak 2.000 euro eman dizkio Ostadarri 
krosa egin ahal izateko. Lasarte-Oriako 
udal gobernuko kideak adierazi duenez, 
elkarlan horren xede dira kirol proba 
bat antolatzea eta Tratu on bat Lasarte 

Oria marka sustatzea. Horregatik, lelo 
hori duten 3.000 poltsa banatuko dituzte 
lasterketaren egunean, iaz bezala. 

Agerraldian, Ostadarrek hasieratik 
herriko saltokiak, taberna edo jatetxeak 
egun horretan sustatzeko izaera duela 
nabarmendu zuen Azkonobietak. Hori 
dela eta, aurten Aterpea Merkatari 
Elkartearekin erdietsi duten akordioa 
azpimarratu zuen. "Irabazleei, kopak 
beharrean, bonoak emango dizkiegu, 
Aterpeako komertzioetan erosketak egiteko. 
Trofeoetan gastatzen genuen dirua inbertitu 
egingo dugu herriko komertzioan".

Halaber, 2017-2019 hirurtekorako 
hitzarmena datorren urtean berrituko 
dutela berretsi zuen Fernandezek.

Guztia prest Lasarte-Oria 
Bai! lasterketarako
24. Lasarte-Oria Bai! kroseko korrikalari eta patinatzaileek eguraldi ona izango dute lagun lasterketan. 
600 pertsona baino gehiago izango dira Geltoki kaleko irteeran. Trofeoak beharrean Aterpeako bonoak 
jasoko dituzte irabazleek. Udalaren babesa jaso du probak eta hurrengo urtean hitzarmena berrituko dute

Euria izan zen iaz protagonistetako bat. Aurten eguzkia lagun izango dute korrikalariek. TXINTXARRI
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BIKAIN
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Txintxarri
Igandean herriko gaztetxoak ere 
kroseko protagonista izango 
dira. Helduen krosa amaitu eta 
gero, Korrika Festan lasterka 
egiteko aukera izango dute 
txikienek. XIX. Korrika Festa 
izango da aurtengoa, eta adinaren 
arabera, distantzia ezberdinak 
o s a t u  b e h a r k o  d i t u z t e 
partehartzaileek. 

Eguerdiko 12:15ean hasiko 
dira. Infantilak izango dira 
Korrika Festan parte hartzen  
lehenak (2006/2007an jaioak), 
eta 1.200 metrotako ibilbidea 
osatu beharko dute. Horiek 
amaitu ostean, 12:25ean, kadeteen 
txanda izango da (2004/2005an 

jaioak). Hauek ere distantzia 
bereko lasterketa egin beharko 
dute helmugaratzeko. 

Ondoren, 2014. urtean jaiotakoek 
egingo dute korri. 12:35ean hasiko 
dute 100 metrotako korrikaldia. 
Aurrebenjaminak (2012/2013an 
jaioak) arituko dira gero. Hauek 
12:45ean hasiko dira, eta 150 metro 
egingo dituzte lasterka. Horiek 
amaitzean, benjaminen (2010/2011an 
jaioak) txanda izango da, eta hauek 
ia kilometro erdiko lasterketa egin 
beharko dute 12:55ean: 400 
metrokoa. Alebinak izango dira 
Korrika Festan parte hartzen 
azkenak. 13:05ean hasi, eta 800 
metro korrika eginda amaituko 
da gaztetxoenen lehiaketa.

Saio guztiak amaituta, sariak 
ere jasoko dituzte, Jalgune 
Elkarteko lagunen eskutik. 
Aurten, alebinek eta benjaminek 
jasoko dituzte dominak, eta 
gainerako parte hartzaileentzat, 
janaria banatuko da.

Izen ematea 
Ostadarrek jakinarazi duenez, 
800 izen-ematetik gora jaso dituzte 
gaur arte. Dena den, igandera 
bitarte izango da inskripzioa 
egiteko aukera. Bihar, 11:00etatik 
14:00etara eta 17:00etatik 19:30era 
izango da izen emateko aukera, 
Michelinen. Igandean, berriz, 
helduen ordutegi berean; 
09:00etatik 10:00etara.  Sei kategoria ezberdinetan banatuta parte hartuko dute gaztetxoek. BIKAIN

Helduen korrika saioaren 
ostean, txikien lasterketa
Herriko gaztetxoen XIX. Korrika festak hartuko ditu Lasarte-Oriako kaleak, nagusien 
lehiaketa amaituta. Adinka banatuta parte hartuko dute, eta bakoitzak dagokion 
distantzia egin beharko du helmugaratzeko. Saria jasoko dute amaieran
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Nerea Eizagirre
Amaia Andres (Donostia, 1966) 
ibilbide handiko kirolari eta 
entrenatzailea da. Lasarte-Oriako 
atletismoaren harrobia landu du 
hemezortzi urtez LOKE elkartean 
bere senar Oskar Goikoetxearekin 
batera. Aurten Ostadar SKTra 
egin dute salto. "Oso pozik" daude 
elkarteak egindako harrerarekin 
eta erronka berriak dituzte 
buruan. Lasarte-Oria Bai! krosa 
prestatzeko entrenamenduak, 
esate baterako.
Nola otu zitzaizuen lasterketan 
prestatzeko zerbitzua eskaintzea? 
Guk herriarentzat lan egiten 
dugula ulertzen dugu. Eskolako 
mailekin edo federatuekin lan 

egitea garrantzitsua da, baina 
bada beste korrikalari multzo 
bat herrian herri lasterketak 
egiten dituena. Horren barruan, 
emakumeen kasuan batez ere, 
askotan ez dakite nola egin 
lasterketa bat prestatzeko edo 
talde bat osatzea gustatuko 
litzaieke korrika egin ahal 
izateko.

Horregatik logistika eskaintzea 
bururatu z i t za igun.  Guk 
entrenamenduak prestatu eta 
bere erreferentzia puntu izatea. 
Fisikoki hona etorri ahal ezin 
duenak, online egitea ere posible 
da. Kezkak argitzen saiatuko 
g a r a ,  e l i k a d u r a  e d o 
entrenamenduei buruzkoa. Beste  

herrietan egiten da dagoeneko 
eta harrera ona du.
Baina entrenatzeaz gain, zapatilak 
jantzi berri dituzu 15 km. Klasikako 
10 kilometroko proban...
Bai, horrela da. Emakumeen 
parte hartzea bultzatzeko asmoz 
eman nuen izena. Emakumeek 
korrika egitea gustuko dute, baina 
lehiaketa edo lasterketa orduan, 
e z  d u t e  h a i n b e s t e k o 
lehiakortasunik. 

Nire asmoa, lehiaketa bat 
erlojurik gabe edo entrenamendu 
bezala ere egin daitekeela 
erakustea zen. Beraz, etsenpluaren 
bidez predikatu nahi nuen. 
Igande honetan parte hartuko al 
duzu krosean?

Ba gogoz nago, ilusioa egingo 
lidake baina guztiz osatu behar 
naiz lehenengo. Klasikaren ostean, 
ezetz esango nizuke, baina gaur… 
Agian kilometro batzuk egiten 
ditut edo guztia, ez dakit… 
Zapatilak bero-bero ditut eta 
gogoz nago. Hala ere, antolakuntza 
lanak ere egin behar ditugu: 
gazteei eta haurrei lagundu behar 
diegu.
Herritarrak animatzen dituzu parte 
hartzera?
Bai, noski. Herrian oso errotuta 
dagoen lasterketa da. Lasarte-
Oriako ekitaldi handienetarikoa 
dela esan daiteke eta herriak 
bere egin du. Oso pozik nago. 
Orain arte gonbidatu gisa ikusi 
dugu eta orain horren parte 
izango gara. Esperientzia 
berria izango da.
Zein aholku emango zenieke 
kroseko parte hartzaileei?
Lasterketa egunean, ez 
esperimenturik egin. 

E g u n e r o 
gosaltzen duzuna 
jan. Hori 
ba i , 

proteina duen zerbait eta karbono 
hidrato azkarrak jatea komeni 
da. 

Aurreko eguneko afaria ere 
garrantzitsua da. Pasta afalduz 
gero, muskuluetan glukogeno-
erreserbak ziurtatzen dituzu.

Ongi hidratatuta egin behar 
da korrika. Ez da bakarrik 
egunean bertan ura edan behar, 
egun batzuk lehenago hastea 
komeni da. Ongi deskantsatu 
behar da.

Eta betikoa, zapatilak edo 
edozein arropa estreinakoz 

ez jartzea.
Ongi dator ere aurretik 
ibilbidea ezagutzea. 

Korrika zoazenean 
zenbat geratzen den 
kontuan izan eta  
i n d a r r a k 
kontrolatzeko.

"Lasarteoriatarrek krosa 
bere egin dute"
AMAIA ANDRES OSTADAR ATLETISMO SAILEKO ARDURADUNA
Ostadarrek Lasarte-Oria Bai! krosa prestatzeko zerbitzua eskaini du aurrenekoz. Kros Txikian 
antolakuntza lanetan egon beharko du, baina agian krosa egitera animatzen da

Irakurri elkarrizketa osoa txintxarri.eus webgunean
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Galdu ezinezko hitzordua herritarrentzat
1.- Zer gustatzen zaizu gehien Lasarte-Oria Bai! krosetik?
2.- Zenbatgarren aldiz parte hartuko duzu aurten?
3.- Helbururik jartzen al diozu zure buruari?
4.- Urte osoan aritzen zara korrika, patinetan edo Ipar 
Martxan?

Imanol Galarraga
Lasterkaria

1.- Txikitatik bizitzen dugu krosa herrian. Giro 
oso ona sortzen da; jende ezagun ugari biltzen 
da, denek animatzen zaituzte, eta Hipodromoko 
zatia eta helmugakoa oso hunkigarriak izaten 
dira.
2.- Krosean parte hartzen dudan laugarren urtea 
izango da aurtengoa.
3.- Nik beti zehazten ditut helburuak; denborak 
izaten ditut erreferentziatzat. Aurtengorako ere 
baditut helburu batzuk, baina ez dakit horiek 
betetzea lortuko dudan.
4.- Urte guztian aritzen naiz lasterka eta bizikletan. 
Mendiko lasterketak egiten ditut. Aurten apirilean 
hasi nintzen entrenatzen. 

1.- Herritar guztiek parte hartzen dutela da 
gehien gustatzen zaidana. Batzuek lasterketan 
parte hartzen dute, eta besteak ikustera eta 
animatzera etortzen dira. Txikitatik bizi dugun 
hitzordua da.  
2.- Umetan parte hartu nitzakeen edizio guztietan 
aritu nintzen, eta helduenean, aurtengoa bigarrena 
izango da. Aitak animatu ninduen lehen aldian 
parte hartzera, berarengandik datorkit zaletasuna. 
3.- Helburua ondo pasatzea da, helmugara 
disfrutatu ostean iristea. 
4.- Ez, kirola betidanik egiten dut, eta dantza 
ere asko, baina korrika ez naiz aritzen. Krosa 
prestatzeko bi hilabete lehenago prestatzen naiz.  

1.- Sortzen den giroa da gehien gustatzen zaidana. 
Ikustera etortzen direnek, ezagutu edo ez, asko 
animatzen zaituzte, eta hori ederra da. Ez gara 
inongo momentutan bakarrik sentitzen, eta guk, 
gure artean ere elkarri animo asko ematen dizkiogu.
2.- Bigarren aldia izango da aurtengoa, edo 
ofizialki lehenengoa. 
3.- Giroaz eta probaz disfrutatzera ateratzen naiz. 
Ez diot helburu zehatzik jartzen nire buruari, ahalik 
eta ondoen egitea besterik ez.
4.-Bai, ahal dudan neurrian, urte guztian zehar 
parte hartzen dut Ipar Martxako irteeretan eta  
saioetan. Bi urtez irteera ederrak egin ditugu; 
Menorcan eta Gironan izan gara.

Izaskun Salazar
Lasterkaria

1.- Giroa. Parte hartzaile kopurua handia biltzen 
du lasterketak eta polita izaten da. Ibilbidea ere 
oso polita da, eta jendeak etengabe animatzen 
du. 
2.- Bederatzigarren aldia izango da aurtengoa. 
3- Gozatzea izaten da nire helburua. Ez diot 
denborarik finkatzen nire buruari, ezta bestelako 
helbururik ere. Ez naiz lehiatzera ateratzen. 
4.- Igeriketan aritzen naiz gehienbat, baina  
aritzen naiz lasterka ere. Aurten, ordea, lesio 
bat tarteko, ezin izan dut. Zalantza izan dut 
aurtengo krosean parte hartu edo ez, baina nahiz 
eta erritmo lasaiagoan egin behar izan, parte 
hartzea erabaki dut. 

Igor Otaegi
Patinatzailea

1.- Krosetik gehien gustatzen zaidana sortzen 
den giroa da. Jendeak dezente animatzen du, 
nahiz eta guri, patinatzaileoi ez hainbeste. Nahiko 
goiz hasten da gure proba, eta gurea amaitzear 
dagoenean gerturatzen dira ikusleak, korrikalariak 
animatzera. Korrika Festa ere oso polita da.
2.- Kontua galdu dut dagoeneko. Korrika askotan, 
eta patinetan, edizio guztietan.  
3.- Ez diot aparteko helbururik jartzen nire 
buruari. Azken egunotako euriak ikusita, ez 
erortzea izan daiteke iganderako helburu bat. 
4.- Urte osoan aritzen naiz patinetan. Tarteka 
probetan ere parte hartzen dut. Korrika ere 
aritzen naiz, hortxe dator Behobia-Donostia.

1.- Lehiaketan parte hartzea da gehien gustatzen 
zaidana, lehiakortasun puntu hori. Giroa ere 
oso ona izaten da.  
2.- Ipar martxarekin parte hartu izan dut lehengo 
urtetik, aurten bigarren urtea izango da eta 
iragan urtekoa behintzat, oso esperientzia polita 
izan zen. 
3.- Ez diot helburu zehatzik jartzen nire buruari. 
Lehiaketa bat den neurrian, lehiakortasuna badago, 
baina gozatzea ere oso garrantzitsua da. Sailkapen 
postuak ez du garrantzi handiegirik niretzat. 
4.- Urte osoan aritzen naiz Ipar Martxan, baina  
San Silvestreaz gaindi, ez dut probetan parte 
hartzen. 

Maitane Rebe
Lasterkaria

Manoli Zumeta
Ipar Martxa

Xabier Perez
Ipar Martxa



    11OSTIRALA  2019-10-25  TXINTXARRI ALDIZKARIA



12    ERREPORTAJEA OSTIRALA  2019-10-25  TXINTXARRI ALDIZKARIA

Maitane Aldanondo
Ekimenez eta euskal giroz beteriko 
eguna izan zen larunbata, lehen 
ordutik, azkenekora. Zeruari 
begira, euri mehatxua  agerikoa 
bazen ere, Okendo plazan 
mantendu zuten jaia antolatzaileek. 
Baita asmatu ere. Baserritarrez 
jantzitako herritarrek erakutsi 
zuten jaiaz gain, horrela ere 
blaitzeko prest zeudela.

Txistu eta danbolin doinuak 
esnatu zituen lasarteoriatarren 
jai gogoak. Sagardotegi plazatik 
irtenda erdiguneko kaleetan 
barrena ibili ziren, kantu dantza 
jirarekin bat egin zuten arte. 
Kanta ezagunak abestu eta 
dantzatu ibili zen talde zabala 
kaleetan barrena. 

Plazan, ordurako, bazen 
mugimendua. Bertako eta eskuz 
egindako produktuen azokan 
begira eta zer erosi zebiltzan 
batzuk, erdian patata tortilla 
l eh iake tako  h i ru  b iko t e 
partaideak patata zuritzen, tipula 
frijitzen edo arrautzak irabiatzen 
ari ziren bitartean. Bakoitzak 
berea onena zela uste bazuen 
ere, umoretsu eta lehiarik gabe 
aritu ziren. Epaileen erabakia 
ezagutzean ere ez zuten irribarrea 

galdu; zabalena, amantala eta 
sagardo boti lak eskuratu 
zituztenena bazen ere.

Tortillak prest zeudenean, 
bizkotxo lehiaketan parte hartu 
zuten gaztetxoak apainketa 
lanetan hasi ziren. Batzuek, 
erabat estali zuten ekarritako 
bizkotxoa horrenbeste txokolate, 
kolorante, azukre eta bestelako 
litxarreriak jarrita. Epaile 
lanetan aritu zirenen moduan, 
haur askok eskuak eta ahoa ere 
koloreztatu zituzten. Irabazi ala 
ez, bizkotxoa nahi adina jateko 
aukera izan zuten partaideek 
eta zati bat hartzea izan zutenek.

Telleriak, ezin
Jaki horiei jaisten laguntzeko, 
Buenabista, Sollaenea, Telleria 
eta Zubillaga baserrietako 
sagardo dastaketa egin zuten. 
Edariari oso lotuta dagoen 
txalapartak itxi zuen goiza, 
b ingoa  amai t zean ,  herr i 
bazkariaren txanda zela iragarriz.

Paella eta profiterolekin gosea 
berdinduta,  arratsaldeko 
egitarauari heldu zioten. Haurrak 
sokatiran, lokotx bilketan edota 
pilotan aritu ziren 17:00ak arteko 
tartean. Orduan, Beñat Telleria 

eta Udane Ostolaza harri-
jasotzaileek erakustaldia egin 
baitzuten. Lasarteoriatarrak 100, 
125 eta 150 kiloko harriak altxa 
zituen, udaletxeko atarian dagoen 
Okerra harria, aldiz, ezin izan 
zuen sorbalda gainean jarri. 142 
kilo baditu ere ez du helduleku 
errazik, eta saiatuta ere, ez zuen 
asmatu. Hiru ahaleginetan oso 
gertu egon zen, baina ezin azken 
pausoa egin. Edonola, txalo artean 
eskertu zioten ahalegina itxitura 
inguruan pilatutakoek. 14 urteko 
oriotar gazteak, berriz, 65, 42 eta 
35 kiloko zilindro, kubo eta 
bolekin egin zituen altxaldiak, 
txukun eta azkar. Ikusleak asebete 
zituen erakustaldiak.

Begira geldi egon ondoren, odola 
berriro mugitzeko dantza baino 
bide hoberik ez da. Getariako 
Soinuz Blai taldeak horretarako 
bide eman zuen. Kanta ezagunez 
osatutako erromeriarekin bete 
zuen ilundu arteko arratsaldea, 
nekatu arte dantza egin zutenen 
gozamenerako. Baina zereginik 
bazen oraindik. Bertsolariak 
tabernaz taberna ibili ziren herri 
afaria arte. Orduan bai, euriak 
ere ezin izan zuen gehiago eutsi 
eta festara batu zen.

Prestatutako bizkotxoak plazan apaindu zituzten haurrek. Batzuek, gehiegi. TXINTXARRI

Euskal giroz 
blaitutako eguna
Azarotik urrira ekarri dute aurten Euskal Jaia, eta larunbat osoan eguraldiak kontrakoa 
iradoki arren, Okendo plazan egin ahal izan dituzte eguneko ekimen guztiak. Baserritar 
jantziak soinean, parte hartzeko hamaika aukera izan dituzte lasarteoriatarrek

Ahaleginduta ere ez zuen Beñat Telleriak harri kamutsa altxatzerik izan. TXINTXARRI

Sari banaketaren ondoren ere ez zuten umore ona galdu patata tortilla lehiaketako partaideek. TXINTXARRI

Erromerian nekatu edo oinetakoak urratu arte dantza egiteko aukera izan zen. TXINTXARRI

Kantu dantza jira txikiak jendetza bildu zuen herrian barrena egindako ibilbidean. TXINTXARRI
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Txintxarri 
"Isiltasuna haustea" erabaki du 
Zabaleta Auzolan elkarteak; 
"ezinegona argitara" ateratzea. 
Auzoko lokal berria lehenbailehen 
hasi nahi du erabiltzen. Obrak 
bukatuta daude, baina udalarekin 
hitzarmena sinatzea falta da. 
Bilera eskatu diote alkateari 
urri hasieran; ez dute erantzunik 
jaso oraindik. "Bizilagun gehiago 
gara egunetik egunera; areagotzen 
doaz komunitatearen beharrak".

"Duela 20 urte baino gehiago" 
eskatu zion bere jarduerak 
burutzeko lokal bat udalari 
Zabaleta Auzolan elkarteak. 
2018ko abenduan hasi zituen 
lanak udalak, eta aurtengo 
ekainean bukatu. Prest dago 
gunea, baina auzotarrek ezin 
dute erabili, hitzarmena ez 
dutelako sinatu. "Otsailaren 
28an bildu ginen alkatearekin 
eta adierazi genion akordioa 
ahalik eta azkarren prestatzeko 
beharra; gaur egun, oraindik ez 
daukagu zirriborroa ere", azaldu 
dute auzotarrek. "Duela bi aste 
bilera eskatu genion alkateari; 
ez dugu erantzunik jaso". 

Makina bat auzotar gerturatu 
dira prentsaurrekora. "Gero eta 
pertsona gehiago bizi gara 
Zabaletan; komunitatearen 
beharrak areagotuz doaz". Hamar 
minutuz eduki dute aukera 

lokalera sartzeko eta lanak nola 
geratu diren ikusteko.

Bidea, "oztopoz betea" 
2017ko maiatzean ikusi zuten 
auzotarrek "ametsa errealitate 
bihurtzeko zirrikitu bat". Basotxo 
plaza eta inguruko eraikinak 
egin zituenean udalak, kontratu 
bat sinatu zuen Urkilla SL 
enpresarekin, Zabaleta-Berriko 
a.3.1/6 eta a.3.1/7 partzeletan 64 
etxebiz i tza ,  garajeak eta 
trastelekuak egiteko. Lokalaren 
egokitze-lanak ere hor sartu 
zituen. Etxebizitza horiek egiteko 
lizentzia 2017ko abenduaren 
28an eman zion udalak enpresari. 

Kontratu  horrek zioena aintzat 
hartuta, lokalak lau hilabetean 
behar zuen egokitua, baina 
aurtengo ekainera arte luzatu 
da kontua. "Bidea erraza izango 
zela zirudien, baina oztopoz 
beterikoa izan da; behin eta berriro 
gogorarazi behar izan diogu udalari 
atzerapen hori".

Lokala prest dagoela baina erabili 
ezin dutela ikusita, "urrats bat" egitea 
erabaki du Zabaleta Auzolanek, 
eta prentsaurrekoa antolatzea, 
herritarrei egoeraren berri 
emateko eta udalari "egoera 
konpontzea" galdegiteko. "Uler 
gaitzala eskatzen diogu, eta 
prozedura azkartu dezala".

Auzotar ugari gerturatu dira lokalaren egoerari buruzko prentsaurrekora. TXINTXARRI

Zabaleta Auzolan, 
hitzarmenaren zain
Auzoko lokal berria erabiltzen hasi nahi du Zabaleta Auzolanek; akordioa sinatu behar 
dute udalarekin horretarako. Bilera eskatu diote alkateari urri hasieran, baina ez dute 
erantzunik jaso oraindik. "Bizilagun gero eta gehiago gara; beharrak areagotzen doaz"

Txintxarri
Hirugarren urtez antolatu du 
Lasarte-Oriako Udalak Gazte 
Gaua. Gaur, urriaren 25a, izango 
da, eta hainbat ekitalditan parte 
hartzeko aukera izango dute 12 
eta 30 urte arteko gazteek. 

Arratsaldeko 16:00etan hasiko 
da egitasmoa. Ordu horretan, 
futbolin eta ping-pong txapelketa 
i zango  da ,  Gaz t e l ekuan . 
Txapelketako garaileentzat saria 
ere prest du udalak; herriko ihes-
gelarako sarrerak. Ordubete 

beranduago (17:00etan), leku 
berean, Henna, Body painting, 
zunba eta parkour ikastaroetan 
parte hartzeko aukera izango 
dute gazteek. 

Iluntzean, Bocabeats taldeak 
emanaldia  eskainiko du . 
19:00etan hasiko da, Gaztelekuan, 
eta ahoarekin egindako soinu 
e t a  e r r i t m o e k i n  z e i n 
umorearekin gozaraziko dituzte 
b e r t a r a t z en  d i r en  i ku s -
entzuleak. San Pedro Jaietan 
ere ikuskizuna eskaini zuten, 
eta bertan harrera "oso ona" 

izan zutela gogorarazi du Txus 
Alonso gazteria zinegotziak.

Hori amaituta, Kulto Kultibo 
taldea izango da. Irunetik etorriko 
dira, eta hip-hop, reggae eta rap 
estiloko musika emanaldia 
eskainiko dute, Okendo plazan.
Festari amaiera emateko, DJa 
izango da. 23:00etan DJ Markelin 
arituko da herriko plazan.

Guztira 8.800 euroko aurrekontua 
bideratu du udalak, hirugarren 
Gazte Gaua antolatzeko, eta dei 
egiten diete 12 eta 30 urte arteko 
gazteei ekitaldietan parte hartzera.

Ikastaroak, txapelketak eta 
kontzertuak, gaur gauean
Hirugarren Gazte Gaua antolatu du udalak, gaurko. 
Arratsaldetik aurrera izango dira ekintzak, gauera arte

Aire Garbia plataformak iragarri 
du mahaia jarriko duela igande 
honetan, Sagardotegi plazan, 
10:00etatik 12:00etara. Dirua 
bilduko dute, Errausketaren 
Aurkako Mugimenduak martxan 
jarri  duen crowdfunding 
kanpainari laguntzeko. 10.000 
eurotik gora bildu ditu orain 
arte erakundeak.

ToxicoWatch fundazioak eta 
Euskal Herriko enpresa batek 
lagin ugari hartu dituzte berriki 
Zubietako erraustegiaren 
inguruan: arrautzak, hostoak, 
lurra... Zubieta Lantzen elkarteak 
sustatu du. Erraustegia lanean 
hasiko balitz, kutsadura neurtzeko 
datuak bildu nahi ditu, urtero-
urtero konparatzeko.

Erraustegiaren 
kutsadura ikertzen 
laguntzeko, mahaia

Lasarte-Oriako  PSE-EE alderdiak 
azaldu du duela aste gutxi abiatu 
duen parte-hartze prozesuak ez 
daukala zerikusirik birziklapen 
tasarekin, "zaborra biltzeko 
moduarekin baizik". EH Bildu  
alderdiak egindako kritikei 
erantzun die ohar bidez. Koalizio 
abertzaleak, besteak beste, salatu 
zuen Gipuzkoako bigarren tasa 
baxuena dela Lasarte-Oriakoa.

Alderdiko idazkari Iñaki 
Mugicak nabarmendu du %12,43 
igo dela gaikako bilketa azken 
lau urteetan. Iazko portzentajea 
%46,63koa izan zen. Lasarte-Oria 
"norabide onean" doala uste du 
idazkariak; herritar gehiago 
erakarri nahi dituzte sozialistek 
edukiontzi marroia erabiltzera.

PSE-EE: "Zaborraren 
gaikako bilketa %12 
igo da lau urtean"

Gazte Gauaren aurkezpena. TXINTXARRI

XVIII. Kriskitin lasterketak, 
kirol inklusiboaren aldeko 
lasterketa ez lehiakorrak, ehunka 
pertsona bildu zituen Donostiako 
Kursaal inguruan. Egun berezia 
z e n  O s t a d a r  I n k l u s i o a 
taldearentzat. Kirol inklusiboaren 
alde egin duten lana sarituko 
zuen ONCEk. Lasterketaren 
ostean, Amaia Casado eta Jurgi 
Olasagastik taldeko ordezkariek 
Urrezko Kriskitin saria jaso 
zuten saria Rafael Ledesma 
ONCEko Euskadiko delegaritzako 
lehendakariaren eskutik.

Urrezko 
Kriskitina, Ostadar 
Inklusioarentzat

ONCE EUSKADI

Lehengo asteko arantzatxoa 
kendu dute LOKEko judokek 
Gipuzkoako Txapelketan. Taldeko 
bi kide podiumean izan dira eta 
horietako bat, gainera, maila 
gorenera igo da, Asier Sagasti. 
Almi Camposek, aldiz, 78 kilo 
azpiko mailako brontzezko 
domina eskuratu zuen. Unai 
Guisado gazteak ,  berr iz , 
hirugarren postua lortu zuen 
infantil mailako Villares de la 
Reinako nazioarteko txapelketan.

Bi domina judoko 
Gipuzkoako senior 
txapelketan
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Euskal Jaien eskertza
Euskal Jaiko lan taldeak eskerrak eman nahi dizkie 
laguntzaileei, egitaraua osatzen lagundu duten taldeei 
eta azokan, zein lehiaketetan parte hartu zuten guztiei: 
"Ezinbestekoa izan da, zuen laguntza, eta horregatik, 
eskerrik beroenak eman nahi dizkizuegu". 

Kinto afaria
1963ko kintoen afarirako deialdia. Afaria azaroaren 23an 
izango da, larunbata. Izena emateko azken eguna, berriz, 
azaroaren 17a, igandea. Afariak 40 euro balio ditu. 
Kutxako zenbakia: ES83 2095 5096 9091 1930 9352.

Elkarbiziren hitzaldia
Elkarbizik Euskal kultura adierazpenak baketzearen 
aurrean hitzaldia antolatu du. Hizlariak Eugenio Ibarzabal 
eta Inazio Mujika Iraola idazleak izango dira. Ibarzabalek 
Garaiz gabiltz 1980ko agiria egiten parte-hartu zuen; 
Mujikak, berriz, 2000 urtean argitara eman  zen Isiltasuna 
ez da aterpe adierazpenaren sinatzaile izan zen.

Hitzordua urriaren 30ean izango da, Astigarragako 
Kultur etxeko areto nagusian, 19:00etatik aurrera. Parte 
hartzea mugatua da eta ganboiturri@gmail.com helbide 
elektronikoan izena eman behar da. Inskripzioa egiteko 
azken eguna, urriaren 28a, astelehena da. 

Odol ateratzea
Hilabeteko azken astelehenean, urriaren 28an, eman 
ahal izango da odola Osasun Zentroan, 17:30etik 20:30era. 
Anima zaitezte, odola ordezkaezina da eta odol falta 
dago!

OHARRAK

AZOKA TXIKIA
LANA

ESKAINTZA
Pertsona baten b i la 
gabiltza, etxeko lanak eta 
a fa r i a  p res ta t zeko , 
astelehenetik ostiralera, 
18:00etatik 21:00etara. 
688 667 982.

ESKARIA
Haurrak zainduko nituzke, 
ikastolara sartu bitartean. 
630 682 716.

Pertsona eskaintzen da 
a d i n e k o  p e r t s o n a k 

zaintzeko. Interna edo 
asteburuetan. 603 296 
104.

Pertsona eskaintzen da 
haur rak  za indu edo 
pertsona adinduekin 
egoteko. 638 550 178.

Pertsona ser ioa eta 
arduratsua eskaintzen da 
a d i n e k o  p e r t s o n a k 
zaintzeko eta etxeko lanak 
egiteko. Interna edo externa 
bezala. 663 488 438.

Pertsona eskaintzen da 
a d i n e k o  p e r t s o n a k 

za i n t zeko .  O rduka , 
j a i e g u n e t a n ,  z e i n 
asteburuetan. Ospitalean 
gauak ere egiteko prest.   
606 661 048.

SALEROSKETA

SALDU
H Y M E R  E x s i s  S G 
autokarabana t t ik ia 
saltzen dut. Lau plaza 
bidaiatzeko eta lo egiteko. 
Z e r b i t z u  g u z t i e k i n 
hornitua. 656 760 109.

ZORION AGURRAK

Noa
Zorionak maitia 3 urte 
egin dituzu! Muxu bat 
aitatxo eta amatxoren 
partetik!

Ostirala, 25  DE MIGUEL
Larunbata, 26  ORUE
Igandea, 27  ORUE
Astelehena, 28  LASA
Asteartea, 29  GIL
Asteazkena, 30  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

Martin Negredo Gonzalo. Urriaren 17an.
Nemesio Sanchez Martin. Urriaren 10ean.

HILDAKOAK

Danel Alonso Iparragirre. Urriaren 20an.
Amets San Sebastian Olano. Urriaren 14an.

JAIOTAKOAK

Siena
Zorionak, prexioxa! Super 
o n d o  p a s a  z u r e 
urtebetetzean! Asko 
maite zaitugu! Ama, aita 
eta Ekai.

Nora
ZORIONAK NORA! 18 
urteeeeee!!!! Ze handia 
egin zaigun gure txikitina! 
O s o  o n d o  o s p a t u 
ditzazula!!!

ORDU ALDAKETA

Neguko ordutegia estreinatuko dugu 
igandean: goizeko hiruretan, ordu biak 
izango dira.

2

3
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Ekhi
Zorionak bihurri zure 5. 
urtebetetzean. Asko 
m a i t e  z a i t u g u . 
Txokolatezko 5 muxu 
familiaren partetik!!!
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OSTIRALA 25
LASARTE-ORIA Tailerra
Gau Beltza gai hartuta Gazte Klubak 
9 eta 12 urte arteko gaztetxoentzat 
mozorro eta aurpegia margotzeko 
tailer berezia egingo du.
Oriarte Institutua, Landaberri 
eraikina, 17:30etik 19:30era.

LASARTE-ORIA Gazte Gaua
Lasarte-Oriako Udalak herriko gazteei 
zuzendutako Gazte gaua antolatu du:

16:00etan, futbolin eta pin-pon 
txapelketa, Gaztelekua.
17:00etan, henna, body painting, 
zumba eta parkour ikastaroak, 
Gaztelekua.
19:00etan, BocaBeats bikoteak 
emanaldi komikoa egingo du, 
Gaztelekua.
21:00etan, Kulto Kultibo rap 
taldeak emanaldia eskainiko du 
La Esencia 2019 Tourren barruan, 
Okendo plaza. 
23:00etan, DJ Markelinek dantzan 
jarriko du Okendo plaza DJ Markelin 
showrekin. Gaur egungo musikarik 
onena eta animazioa elkartzen ditu 
emanaldiak. Ikusleentzako opariak 
ere izango dira.

Gaztelekua eta Okendo plaza, 
16:00etatik aurrera.

LASARTE-ORIA Erakusketa
Zorione Mendez artistaren Marrak 
erakusketa urriko asteburuetan ikusgai. 
Ostiraletan 17:00etatik 20:00etara; 
larunbatetan eta igandeetan, 12:00etatik 
14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara.
Antonio Mercero Aretoa.

LASARTE-ORIA Erakusketa
Mundu Bat elkarteak Saharako 
errefuxiatuen kanpamenduetan egindako 
argazkien erakusketa ikusgai jarri du.
Jalgi Kafe Antzokia, egun osoa.

LARUNBATA 26
LASARTE-ORIA Dantza
Dantzaz konpainiak Growing young 
ikuskizuna eskainiko du. Emanaldian 
Itzik Galili, Janis Claxton, Daniele 
Ninarello eta Wubkje Kuindersma 
koreografoen lanez gozatu ahalko 
da. XV. Dantza Zirkuituko emanaldia 
da. Sarrera, 5,50 euro.
Manuel Lekuona, 20:00etan.

LASARTE-ORIA Musika
Floxbin eta Odolaren Mintzoa 
taldeen eskutik metal eta hardcore 
doinuak izango dira entzungai.
Jalgi Kafe-Antzokia, 21:30ean.

EIBAR Bertsolaritza
Unai Muñoa Earra Bertso eskolako 

kidea Gipuzkoako Bertsolari 
Txapelketako lehen final-laurdenean 
izango da buruz buru. Sarrerak 
salgai daude www.bertsosarrerak.
eus webgunean. Aurrez agortzen ez 
badira, txarteldegian ere eskuratu 
ahal izango dira, 16:00etatik aurrera.
Coliseo Antzokia, 17:00etan.

IGANDEA 27
LASARTE-ORIA Ikuskizuna
Poeta andaluziarren hitzak kontatzen, 
dantzatzen eta abesten flamenco 
ikuskizunaz gozatu ahalko da. Semblante 
Andaluz elkarteak eta FARAEk 
antolatutako ekitaldia. Gonbidapena 
behar da. Semblante Andaluz elkartean 
eta leihatilan lortu ahal dira txartelak.
Manuel Lekuona, 11:00etan. 

ASTEARTEA 29
LASARTE-ORIA Ipuin kontaketa
Amaraun Klubeko HH3 eta HH4 
mailako haurrek ipuin kontaketa saio 
bereziaz gozatuko dute. Abestiak, 
eskulanak... landuko dira haurrek 
ipuineko gaia bereganatzeko. Izen 
ematea Ttakun Kultur Elkartean, 
aisia@ttakun.eus helbidean edo 695 
785 392 whatsapp zenbakian.
Osasun Zentroa, 2. solairua, 
17:45etik 18:45era.

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKEN ARRATSALDEA BAINO LEHEN.

 

ZINEMA

LABURPENA

Agur Etxebeste! filmaz gozatu 
ahalko dute helduen zinema 
atalean. Telmo Esnal eta Asier 
Altuna bikoteak 67. Donostiako 
Zinemaldian aurkeztu zuen filma 
Euskal Zinema galan. 2005. urteko 
A u p a  E t x e b e s t e !  f i l m 
arrakastatsuaren bigarren zatia 
da. Etxebeste familiaren abentura 
berriek ikusleei barre eragingo 
diete. 

Osasun arazoak direla-eta, 
Patrizio Etxebestek (Ramon Agirre) 
alkatetza utzi behar du. Udaleko 
agintea ez galtzeko asmoz, Maria 
Luisa (Elena Irureta) bere emaztea 

alkate izendatzen du. Baina 
gauzak ez dira hark uste bezala 
g e r t a t u k o .  H e r r i k o  l e h e n 
emakumezko alkatea da Maria 
Luisa eta hortaz ohartuta, oso 
serio helduko dio lan berriari.
Udaletxeko funtzionamendua 
goitik behera aldatu eta poliziari 
buru hauste bat baino gehiago 
emango dio. Jokaera berri horrek 
Patriziorekin duen harremana eta 
etxeko giroa hankaz gora jarriko 
ditu.

Filma jatorrizko hizkuntzan 
eskainiko da gaztelaniazko 
azpidatzizkiekin.

Agur Etxebeste! (JBGA)
Zuzendaria: Asier Altuna eta Telmo Esnal. Gidoilaria: Asier Altuna, 
Telmo Esnal eta Nagore Aranburu. Argazkia: Gaizka Bourgeaud. 
Musika: Javi Pez. Herr.: Euskadi (2019). Antzezleak: Ramon Agirre, 
Elena Irureta, Iban Garate, Paco Sagarzazu. Iraupena: 100 minutu.

Egunerokotasuna hausten denean...

LASARTE-ORIA

MANUEL LEKUONA

La Virgen de 
Agosto
Ostirala: 22:00.

Dora. La ciudad 
perdida
Igandea: 17:00.

Agur Etxebeste! 
(JBGA)
Igandea: 19:30.

FUTBOLA
OHOREZKO ERREGIONALA

Urola KE - Ostadar SKT
Igandea. 16:00. Argixao, Zumarragan.

ERREGIONALEN GORENGOA
Ostadar SKT - Axular KKE
Larunbata. 15:30. Michelin kirol gunean.

JUBENILEN 1. MAILA
Ostadar SKT B - Hernani CD
Larunbata. 12:00. Michelin kirol gunean.

KADETEEN OHOREZKO MAILA
Ostadar SKT - Antiguoko KE
Larunbata. 13:45. Michelin kirol gunean.

KADETEEN 1. MAILA
Beasain SD - Ostadar SKT B
Igandea. 12:00. Igartza, Beasainen.

INFANTILEN OHOREZKO MAILA
Orioko FT - Ostadar SKT
Larunbata. 16:30. Mendibeltz, Orion.

INFANTIL TXIKI
Ostadar SKT - Añorga KKE
Larunbata. 10:30. Michelin kirol gunean.

INFANTILEN 1. MAILA
Internacional CD - Ostadar SKT B 
Larunbata. 14:40. Matigoxotegi, Donostian.
Udarregi Usurbil FT - Texas 
Lasartearra CF
Larunbata. 10:45. Arane, Usurbilen.

ARETO FUTBOLA
SENIORRAK, 1. MAILA

Idiazabal Baireformas - Eguzki Aldaz H.K.
Ostirala. 22:30. Zelaa kir., Billabonan.
Anoeta FT - Eguzki Garoa 
Ostirala. 21:30. Abraham olano kir., Anoetan.

SENIOR 2. MAILA
Eguzki ISU Leihoak - Zarautz KE
Ostirala. 20:50. Maialen Chourraut kir.

JUBENILAK
Eguzki 2KN - Antiguoko KE Bellmer
Larunbata. 13:00. Maialen Chourraut kir.
Daunert Eskoriatza KE - Eguzki 
Balerdi Harategia 
Igandea. 12:00. Manuel Muñiz kiroldegia, 
Eskoriatzan.

SASKIBALOIA
SENIOR PROBINTZIALA, 1. MAILA

CD Internacional - Ostadar SKT
Larunbata. 18:00. Mons kir., Donostian.

SENIOR PROBINTZIALA, 3. MAILA
Mondragon Unibertsitatea - Ostadar SKT
Larunbata. 16:30. Musakola kir, Arrasaten.

JUNIOR PARTAIDETZA
Añorga Saskibaloia B - Ostadar SKT B
Larunbata. 14:00. Benta berri kir., Donostian.

KADETE ERRENDIMENDUA
Cafes Aitona Askatuak Urumea 
- Ostadar SKT A
Larunbata. 16:00. Benta berri kir., Donostian.

KADETE PARTAIDETZA
Eskoriatza KE - Ostadar SKT B
Larunbata. 11:15. Manuel Muñiz 
kiroldegia, Eskoriatzan.

INFANTIL HAUNDIA
Ostadar SKT - Zast 2006 ZKE
Larunbata. 11:15. Maialen Chourraut kir.

PILOTA
GIPUZKOAKO TXAPELKETA, 1. MAILA 

Intza - Behar Zana 1
Ostirala. 20:10. Michelingo kirol gunea.

GIPUZKOAKO TXAPELKETA, 2. MAILA 
Mundarro - Intza
Ostirala. 19:30. Astigarragako pilotalekuan.

IGERIKETA
NEGUKO LIGA

Buruntzaldea IKTko infantil, junior eta 
seniorrek Neguko Ligako lehen 
jardunaldia jokatuko dute.
Larunbata. 16:00. Maialen Chourraut kir.

ALEBIN LIGA
Buruntzaldea IKTko igerilariak Alebin 
Ligako lehen jardunaldian lehiatuko dira.
Larunbata. 16:00. Hernaniko kiroldegian.

ERRUGBIA
OHOREZKO B MAILA

AVK Bera Bera RT - Babyauto Zarautz
Larunbata. 16:00. Kote Olaizola, Donostian.

EUSKAL LIGA
Babyauto ZRT Beltzak - Funes Rugby
Larunbata. 17:30. Michelin kirol gunean.

18 URTEZ AZPIKOAK
Gaztedi RT - Babyauto ZRT Beltzak
Larunbata. 10:15. Lakua, Gasteizen.

16 URTEZ AZPIKOAK
Gaztedi RT - Mutriku/Zarautz/Beltzak
Larunbata. 11:30. Lakua, Gasteizen.

LASTERKETAK
LASARTE-ORIA BAI! KROSA

Lasarte-Oria Bai! kros herrikoiak eta 
Korrika Festak herriko kaleak eta 
inguruak korrikalariz, ipar martxa 
ibiltariz eta rollerrez beteko dute.
Igandea. Goizean zehar. Lasarte-Oria.

MENDI LASTERKETA
LEYRE TRAIL ETA BERTIKALA

Herriko hainbat korrikalarik Juan 
Migueliz Leyre Trail eta Leyre 
Bertikalean parte hartuko dute.
Larunbata eta igandea. Leyreko 
mendilerroa, Nafarroan.

MARTXA
KATXALIN MARTXA

Bularreko minbiziaren aurkako 4 
kilometrotako martxa egingo da 
Igandea. 11:00. Donostian.

JUDOA
EUSKADIKO TXAPELKETA

LOKEko hiru judoka seniorrek 
jokatuko dute Euskadiko Txapelketa.
Igandea. Eibarren.

ASTEBURUKO HITZORDUAK
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