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Txintxarri
Lasarte-Oriako Udaleko Gizarte 
Zerbitzuek ia 18.000 euro bideratu 
dituzte 23 elkarte diruz laguntzera. 
Alkatetzak onartu du sail horren 
proposamena, 2019. urtekoa. 
Gizarte ekintzen esparruko 
hainbat jarduera sustatu nahi 
dituzte gizarte zerbitzuek, laguntza 
horien bitartez.

AGIPASE krisian dauden 
familientzako orientazio eta 
interbentzio psikosozialerako 
programak 1.060,38 euro jasoko 
ditu. Beste bi egitasmok gainditu 
dute 1.000 euroen langa: IZAN 
fundazioak,  Martuteneko 
espetxeko presoei laguntza 
ematen dienak –1.040,46 euro–, 
eta Alcer-Gipuzkoa zerbitzuak 
– 1 . 0 1 1 , 6 3  e u r o – .  A r r e t a 
psikosoziala eta soziosanitarioa 
eskaintzen du azken horrek.

Osasun arazo psikologikoak 
dauzkaten pertsonei eta haien 
senideei laguntzen die AGIFES  
egitasmoak. 990,66 euro jasoko 
ditu. Aniztasun funtzionala duten 
eta baztertze egoeran dauden 
pertsonei laguntzeko programa 
Ortzadarri 981,23 euroko laguntza 
emango diote gizarte zerbitzuek.  
Atece-Gipuzkoak, Begisarek eta 
Arantzazuko parrokiak –Ostarte 
gazte taldeengatik– ere gainditu 
dute 900 euroko diru-laguntza 
horren langa. 922,52, 916,76 eta 

910,99 euro jasoko dituzte 2019an 
gauzatutako jarduerengatik, 
hurrenez hurren. 

Hamasei elkarte gehiago 
Orain arte aipatutako zazpi 
elkarte horiez gain, beste 
hamaseik ere egin zituzten 
ekintza eta egitasmo sozialak 
pasa den urtean. Hori dela eta, 
udaleko gizarte zerbitzuek diruz 
lagunduko dituzte horiek ere.

Hauek dira: Adahigi, Ademgi, 
Agiac, AECC, Aspace, AGI, 
Elikagaien Bankua, Bizi Bide, 
Gautena, Nagusilan, Zubigune, 

Itxaropen Telefonoa, Bihotzez, 
Pausoka eta GBGI. 500 eta 900 
euro arteko diru-laguntzak jasoko 
dituzte horiek guztiek.

Alor desberdinak jorratzen 
dituzte elkarteek: esklerosi 
anizkoitza duten pertsonei eta 
euren familiei arreta-zerbitzua 
ematen diete; gizarte laguntzan 
diharduten elkarteei elikagaiak 
ematen dizkiete; udaleku irekiak 
antolatzen dituzte; adineko 
pertsonentzako ekintzak egiten 
dituzte; eta telefono bidezko 
laguntza psikologikoa eskaintzen 
dute, besteak beste.

Mirentxun daukate egoitza Lasarte-Oriako Udaleko Gizarte Zerbitzuek. TXINTXARRI

Gizarte zerbitzuek 23 
elkarte lagundu dituzte
Lasarte-Oriako Udaleko Gizarte Zerbitzuen proposamena onartu du Alkatetzak, 
dekretu bidez: 23 elkartek jasoko dituzte 2019. urterako diru-laguntzak. Sail horrek 
ia 18.000 euro bideratu ditu gizarte ekintzen esparruko hainbat jardueratara

Ezker-eskuin: Jokin Goenaga, Pili Bermejo eta Felipe Garcia. TXEMA VALLES

Jalgune Elkartearen lana  
saritu du Michelin Lasartek
'Está en tu mano' egitasmora aurkeztu du Jalgunek  
bere jarduna; Lasarte-Oriako fabrikan bozkatuena izan da

Txintxarri
Jalgune Elkarteak herrian eta 
herritarrentzat egiten duen lana 
saritu du Michelinek. Está en 
tu mano gizarte egitasmoa 
sustatzen du enpresa horren 
Espa in ia  e ta  Por tuga lgo 
Fundazioak, FMEP delakoak, 
estatuan zehar dituen egoitzetan. 
Lasarte-Oriakoa da horietako 
bat. Fabrika horretako langileek  
gehien bozkatu duten egitasmoa 
izan da Jalgunerena; 5.000 euroko 
saria irabazi du elkarte horrek.

Lasarte-Oriako egoitzako 
zuzendari Felipe Garciak eman 
dio saria Jalguneri; bertako kide 
Pili Bermejok jaso du txekea, 
elkartearen izenean. Jokin 
Goenaga langilea ere joan da 
ekitaldira; berak proposatu zion 
J a l g u n e r i  h a u t a g a i t z a 
aurkeztearena. "Eskerrak eman 
nah i  d i zk i o gu  Mi che l i n 
Fundazioari, baina batez ere 

Jokini, gutaz gogoratzeagatik eta 
proiektua aurkezteko aukera 
emateagatik; langileei ere bai, 
bozka emateagatik eta sariruntz 
bidea egiten laguntzeagatik", 
adierazi du elkarteak. "Sariak 
erakusten du elkarteak herrian 
eta herritarren artean daukan 
harrera; gure bizilagunek presente 
gaituzte eta oztopoak gainditzen 
laguntzen digute". Michelinenaz 
gain, Jalgunek Iner S Coop 
enpresaren laguntza ere jaso du 
azken urteetan. "Kolektiboaren 
mugikortasuna eta irisgarritasuna 
hobetzeko lagungarriak izango 
dira biak".

FMEP fundazioak sei zentro 
ditu espainiar estatuan. Jalgunez 
gain, hauek izan dira beste bost 
irabazleak: Apace Burgos, AECC 
Minbiziaren Aurkako Espainiako 
Elkartea, Altea Erakundea, 
ASPANAFOA eta Madrilgo 
Hemofilia Erakundea.

Txintxarri
Lasarte-Oriako Udalak jakinarazi 
du ze in izango den Udal 
Liburutegiaren aurtengo 
ordutegia. Urte hasieratik 
uztailera arte, negukoa egongo 
da indarrean. Astelehenetik 

ostiralera, 09:00etatik 13:00etara 
eta 16:00etatik 20:30era irekiko 
dute. Larunbatetan, aldiz, 
09:00etatik 13:00era. Igandeetan 
itxita egongo da.

Neguko ordutegia uztailera arte 
egongo da indarrean. Hilabete 

horretako ordutegia honakoa 
izango da: 08:00etatik 14:00etara 
eta 16:00etatik 20:00etara. Goizez 
eta arratsaldez astelehenetan 
irekiko dute soilik; gainontzeko 
astegunetan, goizez bakarrik. 
Asteburuetan itxi egingo dute. 
Abuztuan oporrak hartuko dituzte.

Abuztura bitarte, jaiegun berezi 
batzuetan itxita egongo da Udal 
Liburutegia. Martxoaren 19tik 
21era; apirilaren 9tik 13ra eta 
18an; maiatzaren 1ean eta 2a; 
ekainaren 29ean eta 30ean; eta 
uztailaren 31n.

Udal Liburutegiko neguko 
ordutegia, uztailera arte
Astegunetan, 09:00etatik 13:00etara eta 16:00etatik 
20:30era irekiko dute; larunbatetan, 09:00etatik 13:00era

Lasarte-Oriako Udalak 2020. 
urteko egutegia banatu du 
herriko etxeetan. Guztion 
Lasarte-Oria egitasmoko muralak 
ditu oinarri: hamar hilabeteren 
argazkiak horiei buruzkoak dira. 
Isaac Farre Rico argazkilariak 
izoztu ditu mural horiek argazki 
kamerarekin. Beste bi irudiak 
historikoak dira, Oria auzokoak. 
Udalak zehaztu duenez, argazki 

horiek aukeratu izanaren 
helburua da lasarteoriatarrek 
ezagutzea mural horiek zein 
gunetan dauden, eta bisitatzera 
joatea. Mapa bat gehitu dute 
azken orrian, gida modura.

Egutegiaren 8.000 ale banatu 
dituzte herrian zehar; Ganboa 
Centro Graf ico  enpresak 
diseinatu eta inprimatu ditu. 
Lanen kostua 9.717,86 eurokoa 
izan da. Ale gehiago nahi dituzten 
herritarrek udaletxera joan 
beharko dute, Alkatetzara 
zehazki, 1. solairura. 

'Guztion Lasarte-Oria' 
proiektuko muralekin, 
egutegia buzoietan
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NEREA SEGURA

GabOFF eta Urte Berri ON

Azken asteko egunak bitxiak izan dira —gogo batzuk bukatzeko!—. 
Urtero bezala, abenduan hamaika promes izan direnak, urtarrilean 
milaka fakturetan bilakatu dira; are gehiago, % 12ak soilik 
betetzen ditu. Eta zu eta ni ez gara horietako bat. Abenduaren 
21ean hasita eta urtarrilaren 6an amaituta, gabonak, guztira, 17 
egun izan ditu: Santo Tomas eguna, enpresa afaria eta lagun 
ikusinezina; bi familia-bazkari, bi -afari eta -gosari bat; bi pintxo-
pote, bi asteburu eta biharamun-hamaiketakoren bat. Guztia 
batuta ondorioak ditu: hiru kilo gehiago gorputzerako. Zuri bai 
egokitu zaizula “gordo”-a. Eta orain zer? Zapatila berri batzuk 
erosi? Gimnasiora apuntatu? Osagarri dietetikoak irentsi? —Nahiz 
eta haiekin guztiekin ez jakin zer egin—. Dirudienez, era osasuntsuan 
jatea munduko gauzarik zailena da —ironia mode on—. Zientziak 
arlo askotan aurrerapenak eman ditu baina ez gehiegizko kiloak 
jaisteko. Beharbada, zuk aplikazioak erabiltzen dituzu produktuen 
etiketak aztertzeko, agian produktu integralak gehitu dituzu zure 
egunerokotasunean, edota begetalago elikatzen zara. Baina ez 
zaitez nahastu, gaileta integralek azukre kopuru bera dute, eta 
veggie-burgerrak ultraprozesatutakoak dira, ere bai.

Urtero promes berak egiten dituzu eta urtero emaitza bera 
duzu. Ohitura txarren aldaketak, aldiz, biharko uzten dituzu. 
Gogoan hartu, aholku bakarra emango dizut: besteen promesak 
ere ez dira fidagarriak.

NEURE KABUZ

Iñurri egitasmoak antolatu du 
Bizitzako kolpeei nola aurre 
egin hitzaldia, gaur, urtarrilak 
10, ostirala. Jalgi Kafe Antzokian 
izango da hitzordua, 21:00etan. 

Markel Irizar txirrindularia 
izango da hizlaria. Minbiziaren 
inguruko bizipenak kontatuko 
dizkie bertaratzen direnei. 
Horren ostean, Olatz Salvador 
musikariak kontzertu akustikoa 
eskainiko du. Horrez gain, 
herriko komertzioek emandako 
produktuak zozkatuko dituzte.

Bizitzako kolpeei nola 
aurre egin azaltzeko 
hitzaldia, Jalgin

Urteko lehen udalbatzarra izango 
da  a s t e l ehean .  Bo s t  g a i 
eztabaidatuko dituzte alderdi 
p o l i t i k o ek ;  a l k a t e o r d e a 
izendatzeaz alkatetzak emandako 
ebazpena; zeremonia zibilen 
o s p a k i z u n a k  a r a u t z e k o 
erreglamenduaren onarpena; 
EH Bilduk aurkeztutako mozioa 
–urtarrilaren 30eko greba 
orokorraz–; galdera eta erreguen 
tartea; eta amaitzeko, Jesus 
Zaballosek zinegotzi karguari 
uko egin diola jakinaraziko dute.

Astelehenean, alkate 
berriak bideratutako 
udalbatzarra

Txintxarri
Gabonetako ekintzekin amaituta, 
askotariko ekintzez beteta dator 
hilabetea. Lasarte-Oriako 
Udaleko kultura departamentuak, 
jakinarazi du urtarrileko kultur 
agenda, eta ekintza ezberdinez 
goza tu  aha l  i zango  dute 
lasarteoriatarrek hilabetea 
amaitu arte.

Okendo zineforumak El Hoyo 
pelikula eskaini zuen pasa den 
ostiralean. Baina ez da hori 
urtarri lerako egin duten 
proposamen bakarra. Datorren 
ostiralean, urtarrilaren 17an, La 
odisea de los Giles filma eskainiko 
dute. Kultur etxeko auditorioan 
izango da, gaueko 22:00etan eta 
5,50 euroren truke erosi ahal 
izango dira sarrerak. Horrez 
gain, hilabeteko azken egunean 
–urtarrilaren 31n–, Ventajas de 
viajar en tren ikus-entzunezkoa 
ere emango dute, ordu berean. 

Haurrentzako eta helduentzako 
filmek ere badute bere tartea 
u r t a r r i l e ko  e g i t a r auan . 
Gaztetxoenek, igande honetan 
izango dute Mr Link jatorri 
galdua filma ikustera joateko 
aukera.  Horrekin batera, Frozen 
II ere emango dute urtarrilaren 
19an, eta Bayala, berriz, hilaren 
26an. Arratsaldeko bostetan 
izango dira emankizunak Manuel 
Lekuona kultur etxean, eta 

sarrerak eskuragai daude 
dagoeneko, 3,80 euroren truke. 

Helduek ere gozatu ahal izango 
dute zinemaz. Igandean, Si yo 
fuera rico filma emango dute. 
19an, aldiz, La odisea de los Giles, 
eta 26an, berriz, Legado en los 
huesos eskainiko da. Denak ala 
denak 19:30ean emango dira, eta 
sarrerak (5,50 euro) erostea 
ezinbestekoa da. 

Jokin Goenagak musika 
erakusketa zabaldu du ostegun 
honetan, Mercero gunean. 
Erakusketa "formatu berritzailean" 
aurkez tu  du ,  horrega t ik 
smartphona eta entzungailuak  
eramatea ezinbestekoa da, izan 
ere, QR kodeak eskaneatu beharko 
baititu ikus-entzuleak. Urtarrilaren 

24ra arte izango da bertaratzeko 
aukera, ordutegi ezberdinetan. 
9tik 12ra, astelehenetik ostiralera 
18:00etatik 20:00etara, eta larunbat 
eta igandean 12:00tatik 14:00tara.

13tik 18ra, berriz, astelehenetik 
ostiralera 10:00etatik 12:00etara, 
eta larunbatean 12:00etatik 
14:00etara. Eta azken astean, 
astelehenetik ostiralera, soilik 
18:00etatik 20:00tara. 

Antzerki zaleek ere hitzordu 
bat baino gehiago izango dituzte. 
Haurrek Mari Errauskine  izango 
dute bihar, 17:00etan,  3,80 euroren 
truke. Helduentzat, ordea, Espacio 
disponible antzezlana eskainiko 
dute. Urtarrilaren 18an izango 
da, iluntzeko 20:00etan, eta 5,50 
euro balio dute sarrerek.

Ekintza ugariz beteta dator urtarrileko agenda kulturala. TXINTXARRI

2020a kultur ekintzez 
beteta hasteko egitaraua
Askotariko kultur ekintzak izango dira urtarrilean, herritarrentzat. Zinemaz, antzerkiaz eta 
musika erakusketaz gozatzeko aukera izango dute lasarteoriatarrek, hilabetea amaitu arte. 
Irakurketa kluba jarri du martxan kultura departamentuak; 21ean izango da lehen saioa
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Txintxarri
Euskarazko literaturaren 
irakurlezaletasuna bultzatzeko 
lanean darrai Lasarte-Oriako 
Irakurle txokoak. Hilabetean 
behin Uxue Alberdi idazle eta 
bertsolariarekin biltzen da taldea 
Manuel Lekuona kultur etxean 
euskal idazleak eta euskarara 
itzulitako lanak aztertzeko.

Urrian hasi zuen ikasturte 
berria taldeak eta 2020. urteko 
lehen saioan klasiko baten 
euskarazko bertsioaren ezkutuko 
kontuak agerian uzten saiatuko 
dira, Robert L. Stevensonen 

Jekyll doktorearen eta Hyde 
j a u n a r e n  k a s u  b i t x i a 
liburuarenak, hain zuen ere. 
Urtarrilaren 21ean izango da 
hitzordua, 18:30ean, Manuel 
Lekuona kultur etxean.

Otsaila eta martxoan liburuaren 
nondik norakoak sakontzeko 
idazlearen laguntza izango dute 
Irakurle txokoko lagunek. Mari 
Luz Esteban izango da eurekin 
otsailaren 18an Andre zaharraren 
manifestua lantzeko; martxoan, 
berriz, Amets Arzallus izango 
da gonbidatua. Miñan lanari 
buruz solastuko dira.

Klasikoetan murgilduz hasiko 
du urtea Irakurle Txokoak 
Mari Luz Esteban eta Amets Arazallus egileen bisita 
jasoko du taldeak otsaileko eta martxoko saioetan

Adin guztietako mendizaleak bildu ziren San Roke baselizako aterpean. TXINTXARRI

Urteko azken izerdiak,  
Buruntza mendira igotzen
Ostadar SKTko mendi sailak eta Ttakun KEk antolatuta, 
hamaiketakoa dastatu eta erromeriatxoa egin zen

Txintxarri
2020. urteari ongi-etorria egiteko, 
urtarrilaren 1ean, mendira igotzea 
ohitura da hemen inguruan. Urte 
berriari kaixo esatea bai, eta 
bukatzear dena agurtzea ere bai: 
herritar askok egin zuten bat 
abenduaren 31ean Ostadar SKTko 
mendi sailak eta Ttakun KEk 
antolatutako igoerarekin: 
Buruntzara joan ziren goizean.

Gazteak ziren mendizaleetako 
asko. Belarmeta taldeak 09:00etan 
jarri zuen hitzordua, Okendo 
plazan. Handik abiatu ziren 50 
bat gazte Azkorterantz lehenengo, 
eta Buruntzako tontorrerantz 

gero. Lasarteoriatarrak bakarrik 
ez, inguruko herrietako hainbat 
pertsona ere animatu ziren 
mendiko botak jantzi  eta 
itsasoaren mailatik ia 500 metrora 
dagoen tontorrera igotzera. 

Gailurrera iritsi eta argazkia 
atera ostean, San Roke baselizara 
jaitsi ziren, hamaiketakoa 
egitera: txistorra, txokolatea, 
salda beroa, ardoa, sagardoa... 
Indarrak berriz hartzeko 
beharrezko guztia.

Kantatu eta dantzatzeko tartea 
ere izan zuten, trikitixa eta 
panderoaren doinu eta erritmoak 
jarraituz.

Txintxarri
Euskal presoen sorkuntza lanez 
gozatzeko bi hitzordu izan dira 
Eguberrietan Lasarte-Orian: 
Giltzapeko ahotsak askatzen 
errezitaldi musikatua eta X. 
Errezitaldia. Herritar ugari bildu 
zen Harresiek Guztien Gainetik 
antolatutako emanaldietan.

Abenduaren 27an, Giltzapeko 
ahotsak askatzen errezitaldi 
musikatua izan zen Jalgi Kafe 
Antzokian. Izenak berak adierazi 
moduan, kartzelan daudenek 
barrua askatu eta paperean 
idatzitakoa izan zuen oinarri 
saioak. Tartean, Ibon Fernandez 
Iradi herritarraren hitzak. Herriko 
musikariek hitzak estilo askotan 
abes daitekeela erakutsi zuten.

Txandaka igo ziren taldeak 
agertokira; eta aldaketa zein 
moldaketak eg in  ar tean , 
Musiheska diskoaren kantak 
jarri zituzten, Lannemezango 
presondegian 2018an grabatutako 
abestiek osatua.

Musikarien atzeko horman 
proiektatu zituzten hitzak. Haien 
artean, salaketa, itxaropenak eta 
desirak nagusi dira. Adibide gisa, 
Harriet izenekoaren pasarte hau: 
"Oraina ere amesten dugulako/
etorkizuna egingo dugu/borroka 
garesti, askatasuna ere bai?/
aska tasuna  borroka  da/
borrokaturiko askatasunean.../ 
Errealitateari bizkarrik eman 
gabe aurrera egingo dugu/
borrokaz erosten den desioa/
askatasunez amesten dugulako".

Zubiak eraikitzen
Ikuskizun nagusiaren atarikoa 
izan zen errezitaldi musikatua. 
Urtarrilaren 4ean, kultur etxean, 
Zubiak eraiki  sormenari 
izenburupean herriko hainbat 
artistek ahotsa, gorputza eta arima 
jarri zieten euskal presoen sormen 
lanei. Zubia. Itzalaren eta argiaren 
a r t e k o a .  C o r d o b a  e t a 
Lannemezango espetxeak eta 
Lasarte-Oria artekoa. Hori izan 
zen X. Errezitaldiaren gaia. 

Hainbat euskal presok idatzitako 
hitzak modu askotan heldu ziren 
Manuel Lekuonara.Paperezko 
hegazkinetan heldu ziren 
mezuetako batzuk. Aitzol Iriondo 
herritarraren lehena, kasu. 

Hamarkada honetan emandako 
ahotsa eskertu zuen eta egindako 
lanaren garrantziaz hausnartu. 
Horri lotuta, galdera zuzena egin 
zien bertaratutakoei, baiezkoaren 
alde egitekotan altxatzeko 
eskatuta. "Eman al dizuegu zerbait 
gure hitzekin? Merezi izan al du 
urtero-urtero denon artean sortu 
dugun akelarre txiki honek?" Ez 
zen inor eserita gelditu. Eta gero, 
eta aurrera jarraitzearen beharraz: 
"Zubi hori eraikitzen jarraitu 
behar da bai ala ez?" Orduan ere, 
erantzuna argia izan zen: 2021ean 
XI. Errezitaldia egingo dute.

Orduan, Xumelako kideek 
Txanton Piperri operako kanta 
bat abestu zuten, eta txalapartak 
lagunduta, urteotako kartelen 
errepasoa egin zuten. Oholtza 
gainean, berriz, lotura, soka, zubia, 
irudikatzen zuen dantza egin zuten.

Hurrengo mezuak, "Motxilaren 
ume" batek Mari Domingi eta 
Olentzerori idatzitako gutuna edo 
preso batek senide batekin duen 
elkarrizketa entzun ziren, urteotan 
gauzak nola aldatu diren azalduta. 
Hegan iritsi zen, orduan, beste 
gutun bat .  Xabi  Ga l laga 

lasarteoriatarraren amak, Toñi 
Ruizek idatzia. 89 urteko 
emakumeak semea bueltan izatea 
nahi du opari ,  eta haren 
"bahiketaren" gastuak batzen ditu. 
Idatziekin jarraituta, Itziar Morenok 
idatzitako ipuina irakurri zuten 
bi haurrek, pantailan istorioari 
buruzko hainbat marrazki 
proiektatzen ziren bitartean.

Iluntasunetik argira bezala, 
goibeltasunetik barrera jauzi 
egin zuten, orduan. Intza eta 
Beak bisitarako poltsa prestatu 
zuten eta "Hau nola sartuko 
diogu ba!!" artean, eskatutakoa, 
ingurukoek emandakoak eta 
eurek aukeratuak erakutsi 
zituzten. Aldarrikapen askotako 
kamisetak, banderak, liburuak 
edo ipar martxako makila... 
guztietarako topatu zuten aitzakia 
eta barrez bete zuten aretoa.

Azken zatian, Ibon Fernandez 
Iradi herritarraren hitzak heldu 
ziren. "Jakinik egunero pixkatxo 
bat aurrera goazela. Hemen naute, 
hemen gaituzte. Gure arteko zubi 
afektibo hau. Arnasa". Hitzekin 
egin bezala, besoekin emandako 
besarkada ugari izan ziren oholtza 
gainean, txalaparta soinuak lagun.

Amaitzeko, partaideek oholtza 
gainean abestu zuten eta hilaren 
11n Bilbon zein Baiona egingo 
diren manifestazioetara joateko 
deia egin zuten.

Mari Domingi eta Olentzero hegazkin moduan iritsitako gutuna irakurtzen. TXINTXARRI

Hamar urtez, ziega eta 
herriaren arteko zubi
Hamar urte bete dira Lasarte-Orian euskal presoen hitzek oholtzara salto egin 
zutenetik. Urte hauetan guztietan, herritarrek harrera beroa egin diote Harresi Guztien 
Gainetik taldeak antolatutako ikuskizunari; aurten ere horrela izan da
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Txintxarri
Abenduaren 28an, Inuzente 
egunean, haur eta guraso ugari 
bildu ziren Danok Kide elkartearen 
egoitzan, jaiotzen lehiaketako 
s a r i  banake t a  i kus t e ra . 
Gaztetxoetako askok sarien bat 
eskuratzeko itxaropenarekin 
egin zuten haraino bidea, eta 
asko ez ziren esku-hutsik joan.

Zorionak eta eskerrak emanda 
hasi zuen sari banaketa Isabel 
Zuaznabarrek, "zuen parte 

hartzerik gabe lehiaketarik 
egongo ez baitzen". Irudimenari 
eragin eta talde lanean aritzeko 
gaitasuna txalotu dituzte 
antolatzaileek, ahalegin horretatik 
a t e r a t a k o  i r a k a s p e n a 
nabarmenduta. Zuaznabarrek 
eta Jesus Mari Egizabalek adierazi 
zutenez, pozik daude partaideek 
erakutsitako mailarekin, ez ordea, 
jaiotza kopuruen murrizketarekin. 
Orotara, 66 lagunek parte hartu 
dute, hamabi jaiotza eginda. 

Edonola, gutxiago izate hori 
baliatu dute sari gehiago 
banatzeko. Hala proposatu zuten 
epaile izan diren Pilar Domingo 
eta Eva Lizarraga herritarrek 
eta arduradunek onetsi. Hala, 
hiru eman dituzte kategoria 
bakoitzean, alegia, ohi baino 
bat gehiago; eta 10-13 urte 
artekoan, gainera, bi hirugarren  
izan dira.

Porlana,  kafe kapsulak, 
buz t ina ,  po l i e s t i renoa . . . 

askotariko materialak baliatu 
dituzte partaideek jaiotzak 
egiteko. Sorkuntza "oso artistiko 
e ta  oso  de l ikatu"  hor iek 

urtarrilaren 7ra arte ikusgai 
egon dira, lau irabazleak, San 
Pedro parrokian, eta gainerako 
zortziak, Azpeitia altzari dendan. 

Sari-banaketaren ostean, lehiaketako saridunek Danok Kide elkarteko ordezkariekin argazkia egin zuten. TXINTXARRI

Irudimenez betetako 
jaiotza lehiaketa
Jaiotza lehiaketako sariak banatu ditu Danok Kide elkarteak. 27. urtez burutu duten 
lehiaketan hamabi jaiotza aurkeztu dituzte 66 partaidek. Parte hartzaileei "egindako  
lana eta ilusioa" eskertu diete Danok Kide elkarteko arduradunek

6-9 urte:
• 1. Saria Emma Carret, Oihan Lopez, Aizpea Rodriguez, Izaro 

Bautista eta Marcos Antolin.
• 2. Saria Alain García, Axier Peña, Haizea Heras, Sara Rodriguez, 

Lucía Alonso, Arhane Peña, Maialen Gorostide, Iker Canales, 
Itxaso Zabala, Oihane Portuburu, Elsa Ezquerra, Nahia Perez, 
Aroa Corral eta Ane Amenabar.

• 3. Saria Neymar Guarnido.

10-13 urte:
• 1. Saria Luken Egizabal, Telmo Egizabal, Lier Fernandez, Garazi 

Almagro, Amets Ibarzabal, Oier Ipinza, Iugatz Almagro, Alba 
Calvo, Jon Medina, Amets Fernandez, Irati Maya, Nahia Sanchez, 
Mirari Martin, Dario Urdiain, Saray Lobato, Miren Izagirre.

• 2. Saria Mikel Zandraa, Isabella Bondar, Mireia Palacios, Luna 
Santamaria eta Eneko Perez .

• 3. Saria A Daniela Marcos, Koan Rodriguez, Aritz Piquer, Ines 
Arruarte, Eneritz Odriozola eta Nayla Portuburu.

• 3. Saria B Markel eta Maialen.

14-17 urte:
• 1. Saria Cristina Beares, Ane Pascual, Irati Martija, Marina 

Arruabarrena, Uxue Vega, Iraia Cubillo eta Janire Bajo.
• 2. Saria Saioa Gestoso, Oihana Moran, Yahisa Rodriguez, Carla 

Toquero, Olatz Unanue eta Andrea Lobato.

18 urtetik aurrera:
• 1. Saria Ana Belen Sanchez.
• 2. Saria Jaione Goenaga San Sebastian. 
• 3. Saria Sergio Revuelta Leon. 

Irabazleak

Gospel doinuak 
elizatik at
Eguberriak data aproposa izaten 
dira gospel doinuak entzuteko eta 
horregatik, akaso, Lasarte-Orian 
Ariane Nsilulu & Shine Gospel 
taldea izan zen. Pianoa, gitarrak 
eta kaxa lagun, lau abeslariek 
R&B, jazz, soul edota reggae 
ukituko gospel kantak abestu 
zituzten. Bakarlaria aldatzen joan 
zen eta ikusleekin jolastu zuten, 
barreak eraginez. 

TXINTXARRI

Txu txu trena, 
kaleak alaituz
Aterpea elkarteak txu txu trena ekarri 
zuen urtarrilaren 4an. Eguberriak 
alaitzeko antolatutako jardueren 
artean. Goiz eta arratsalde herrian 
barrean bidaiak egin zituen ibilgailu 
txuri-urdinak. Unearen arabera, jende 
gehiago edo gutxiago zebilen eta ilara 
ere halakoa zen Geltoki kaleko 
irteeran. Familiak eta gaztetxoak izan 
ziren nagusi, baina edonork zuen 
trenera igotzeko aukera.

TXINTXARRI
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Aurtengo edizioan 416 pertsonak parte hartu dute: 332 korrikalarik, 72 ipar martxalarik                                         eta hamabi patinatzailek. Ederki pasa zuten denek. TXINTXARRI

Porrotx pailazoak girotu zuen goiza. Irudian, Jalgune eta 'Izan Iñurri' egitasmoko lagunekin dantzan, Okendon. ISAAC FARRE RICO

Kirola eta giro ona, 
2019a bukatzeko
416 parte-hartzaile proban
Mozorroak, kirola eta festa giroa. Osagai horiekin egindako koktelarekin egin zuten topa herritar askok, 2019ko 
abenduaren 31n, urteari amaiera koloretsua emateko. 416 pertsonak parte hartu dute San Silvestre Lasarte-Oria 
probaren seigarren edizioan: 332 korrikalarik, 72 ipar martxalarik eta hamabi patinatzailek. Horiek denak koordinatzen, 
berriz, dozenaka boluntario aritu dira aurten ere.

Egitarauan egindako berrikuntzek harrera bikaina izan dute. Kanpaikadak egin zituzten eguerdiko hamabietan, 
udaletxe azpian. Porrotx pailazoak girotu zuen goiza, Jalgune elkarteko eta Izan Iñurri egitasmoko lagunekin dantzan. 
Proiektu horri eman dizkiote antolatzaileek pintxo-pote solidarioaren irabaziak; 600 euro gehiago edukiko dituzte 
minbizia pairatzen duten pertsonei eta euren familiei laguntzeko. Zifra gehiago: 87 enpresa eta komertziok babestu 
dute kirol ekitaldia aurten; antolatzaileek 120 sari baino gehiago banatu dituzte. 

Goiko irudian, beroketa. Azpikoan, Iraia Iparragirre futbolaria, 1 dortsala eskuetan. TXINTXARRI

Pintxo-pote solidarioko irabaziak 'Izan Iñurri' proiektuarentzako izango dira. Lepo bete zen Okendo. TXINTXARRI
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Aurtengo edizioan 416 pertsonak parte hartu dute: 332 korrikalarik, 72 ipar martxalarik                                         eta hamabi patinatzailek. Ederki pasa zuten denek. TXINTXARRI

Abenduaren 31n hondartzara joateko gogoz zegoenik ere bazen. Orijinalak izan ziren mozorroetako asko. TXINTXARRI

Kuadrilla honek pozarren zeharkatu zuen Okendo plazako helmuga, 'Ferrero Rocher' bonboiez mozorrotuta. TXINTXARRI

Seigarren edizioa egiten lagundu duten boluntarioek talde argazkia atera zuten, sariak banatu eta gero. TXINTXARRIPatinekin zein ipar martxako makilekin osatu zuten ibilbidea askok. TXINTXARRI



Iñigo Gonzalez Sarobe
Abenduaren 24an ez zuten hutsik 
egin Olentzerok eta Mari 
Domingik, Lasarte-Orian. Eta 
Xixuko, Mariteilatuko eta 
Porrotx izan zituzten ondoan 
a u r t e n g o  b i s i t a n ;  b a i t a 
zoriontasunez eta opariz betetako 
zakuak ere. 

Eskerrak Mari Domingik 
utzitako betaurreko moreak 
jantzi zituela Olentzerok, eta 
astoa aurkitu zuela. Bestela, 
ezinezkoa litzateke herriko haur 
eta gaztetxoen opariak banatzea. 

Lehenengo goxatua 24an 
arratsaldean hartu zuten 
herritarrek, kalejiran. Elkartu 
ziren bi protagonista nagusiak 
euren lagunekin:  Xixuko 
a h a t e a r e k i n ,  P o r r o t x 
pailazoarekin eta Mariteilatuko 
bihurriarekin. Loidibarrengo 
pilotalekuan elkartu ziren, eta 
bertan zain zituzten karrozetara 
igo ziren. Horietan egin zuten 
desfilea, eta zeharkatu zuten 
herriko erdigunea, Okendo 
plazara iritsi arte. Baina ez 

zuten bakarrik egin bidaia: 
Basajaun eta  Basandere , 
Sorginak, Lamiak, Galtzagorriak, 
a r k u m e a k ,  o i l a s k o a k , 
untxitxoak... Kuadrilla ederra 
izan zuten ondoan. Eta baita 
hainbat ume eta guraso ere, 
euren alboan ere.

Ttirriki Ttarraka musika 
eskolako kideek girotu zituzten 
arratsaldeko protagonistak 
oholtzara igo aurreko minutuak. 
Eurek emanaldia bukatu aurretik 
egin zuten bat, dena den: 
kalejiran sartu ziren bostak, 
eskutik helduta, haurrek zur 
eta lur begiratzen zituzten 
bitartean. Bete zuten ametsa; 
iritsi zen hainbeste desiratutako 
eguna, Olentzero eta Mari 
Domingi noiz iritsiko zain pasa 
baitzituzten azken asteak. 
Magikoak izan ziren minutu 
horiek, eta baita ondorengoak 
ere, haurren eskutitzak jasotzera 
jaitsi baitzen ikazkina, Antonio 
Mercero gunera.

Plazako lanak amaituta, 
etxekoak betetzeko bideari ekin 

zioten gero: gau luzea izan zuten 
aurretik, baina helburua beteta, 
zoriontasun apur bat banatu 
zuten Lasarte-Oriako etxe 
bakoitzean. 

Hurrengo egunean ere ikus 
zitezkeen herriko gaztetxoak 
kalean, Olentzerok eta Mari 
Domingik ekarritako opariez 
gozatzen. Egun asko izan dituzte 
opariez gozatzeko, ikastetxeetako 
oporrak iraun bitartean. Ziur 
ederki pasa dutela, baina orain, 
opariak alde batera utzi eta 
ikasketei berriro ere ekiteko 
momentua iritsi da. Ikastetxeetara 
buelta egin dute astearte goizean, 
eta opariez gozatzeko tartea 
faltako ez bazaie ere, beste zeregin 
batzuei ekin beharko diete 
hemendik irailera bitarte.

Loidibarrengo pilotalekutik abiatu zen Olentzeroren eta Mari Domingiren desfilea. TXINTXARRI

Opariak banatuta,  
datorren urtera arte
Urtero bezala, Olentzerok eta Mari Domingik mendiko zereginak utzi, eta Lasarte-Oriako 
haur eta gaztetxoak bisitatzera jaitsi dira abenduaren 24an. Zoriontasuna eta  
opariak banatuta, berriro ere mendiko zereginetara itzuli dira, datorren urtera arte

DESFILE KOLORETSU 
BEZAIN ALAIA EGINEZ 
IRITSI DIRA 
OLENTZERO ETA MARI 
DOMINGI OKENDORA

Hankaluzeak, animaliak eta pertsonaia mitologikoak izan zituzten lagun. TXINTXARRI

Porrotxek ere ez zuen hutsik egin aurtengo Gabonetako desfilean. TXINTXARRI

Ttirriki Ttarrakako musikariek girotu zuten Gabon Gaueko arratsaldea. TXINTXARRI
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Iñigo Gonzalez Sarobe
Ekialde Urrunetik etorri ziren 
Errege Magoak, urtarrilaren 
5ean. Kilometro asko daude 
Lasarte-Oriara. Herritarren 
etxeetara joan dira Meltxor, 
Gaspar eta Baltasar, opariak 
–eta ikatza, zergatik ez– uztera, 
eta ez zuten lan makala izan.

Lan hori guztia euren bizkar 
gainean hartu ordez, laguntzaileak 
izan zituzten ondoan; pajeek 
lagundu diete. Beraiek jaso 
dituzte Lasarte-Oriako haur eta 
gazteen eskutitzak eguerdian, 
Okendo plazan,  erregeak 
Atsobakarreko egoitzan zeuden 
bitartean.Egoiliarrak bisitatzera 
joan ziren bertara, eta beraiekin 
hizketalditxoa egin ostean, 
opariren bat edo beste ere banatu 
zizkieten. Giro atseginean hartu 
zituzten erregeak, Atsobakarren.

E l k a r t u  z i r e n  g e r o , 
bazkalostean, Ama Brigitarren 
komentuan: oraindik gutunak 
entregatzeke zituzten haurrekin 
e g o n  z i r e n ,  o r d u b e t e z . 
Komentuan bizi diren mojak 

ere bisitatu zituzten erregeek. 
E t a  g e r o ,  e g u n e k o  u n e 
hunkigarriena: kabalgata. 
Megaba elkarteak antolatu zuen, 
urtero legez. Karroza bat gehiago 
sartu dute aurten –tren koloretsu 
bat, tximiniatik lurruna botatzen 
zuena–, eta ibilbidea zertxobait 
moldatu dute. Bi geldialdi egin 
zituzten: Biyak Bat egoitzan eta 
Brigitarren komentuan.

Iratxo bihurri ugarik eman 
zioten kolorea desfileari. Gazte 
zein heldu, patinetan, hara eta 
hona ibili ziren. Atzerapen apur 
batekin iritsi zen kabalgata 
erdigunera. Antolatzaileen 
arabera, karrozetako bati gurpila 
zulatu zitzaion ibilbide hasieran; 
azkenean, bete ahal izan zuen 
ibilbide osoa, aparteko arazorik 

gabe. Oriako pilotalekutik hasi 
ziren; Kale Nagusia zeharkatu 
z u t e n  g e r o ;  T a j a m a r 
biribilgunean sartu aurretik 
ezkerretara egin zuten; eta 
Antonio Mercero aretora joan 
ziren gero. Zain zituzten han 
Jesus haurtxoa eta familia. 
Mirra, intentsua eta urrea eman 
zizkieten erregeek. Ondoren, 
udaletxeko balkoira igo ziren, 
herritarrak agurtu eta urtean 
zehar nola portatu diren 
galdetzera. Ekitaldi nagusi hori 
amaituta, herritarrak agurtu 
eta gaueko lanari ekin zioten; 
opariak banatzeari, alegia. Baina 
ez edonola; su artifizialez bete 
zen une hori. Urtea egindakoaren 
fruitua jaso dute lasarteoriatarrek 
pinu azpian. 

ORIATIK ERDIGUNERA 
EGIN DUTE 
KABALGATA, ETA 
OKENDON BILDU DIRA 
HERRITARREKIN 

ATSOBAKAR EGOITZA 
ETA BRIGITARREN 
KOMENTUKO 
MONJAK BISITATU 
DITUZTE AURTEN ERE

Kabalgataren ostean, Okendo plaza atzean eskaini zioten erregeek mirra, intsensua eta urrea Jesus haurtxoari. TXINTXARRIAmilibia izarraren karrozan, herriko gaztetxoak aingeruz jantzita. TXINTXARRI

Koloretako trenaren karroza berria atera dute aurtengo kabalgatan. TXINTXARRI

Meltxor, Gaspar eta Baltasar, Ama Brigitarren komentuko mojekin. TXINTXARRI

Errege Magoekin agurtu 
dituzte Gabonak herrian
Meltxor, Gaspar eta Baltasarrek opari asko banatu dituzte igande gauean, Lasarte-Orian. 
Kabalgatan ikusi da euren grina; goxokiak bota zituzten etengabe, eta euren zain zeuden 
gazte eta helduak sutsuki agurtu. Bisitatu dituzte Biyak Bat egoitzako jubilatuak

TXINTXARRI ALDIZKARIA  2020-01-10  OSTIRALA ERREPORTAJEA      9
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FUTBOLA
OHOREZKO ERREGIONALA

Ostadar SKT - Hernani CD
Larunbata. 13:00. Michelin kirol gunean.

ERREGIONALEN GORENGOA
Ostadar SKT - Vasconia CD 
Larunbata. 17:00. Michelin kirol gunean.

JUBENILEN 1. MAILA, IGOERA
Real Union Club SAD - Ostadar SKT A
Igandea. 15:00. Gal, Irunen.

JUBENILEN 1. MAILA, KOPA
Ostadar SKT B - Euskalduna SD
Igandea. 10:30. Michelin kirol gunean.

KADETEEN OHOREZKO MAILA
Vasconia CD - Ostadar SKT 
Igandea. 16:00. Puio, Donostian.

KADETEEN 1. MAILA, KOPA
Ostadar SKT B - Danena KE A
Larunbata. 11:30. Michelin kirol gunean.
Intxurre KKE A - Ostadar SKT A
Larunbata. 09:30. Elorri, Alegian.
Usurbil FT - Ostadar SKT
Larunbata. 12:00. Harane, Usurbilen.

INFANTILEN OHOREZKO MAILA
Zarautz KE - Ostadar SKT
Larunbata. 11:00. Asti-txiki, Zarautzen.

INFANTIL TXIKIA, SAILKATZE FASEA
Danena KE - Ostadar SKT 
Larunbata. 09:00. Elbarrena, Zizurkilen.

INFANTILEN 1. MAILA
Ostadar SKT A - Udarregi Usurbil FT B
Larunbata. 10:00. Michelin kirol gunean.
Zarautz KE B - Texas Lasartearra CF
Larunbata. 09:30. Asti-txiki, Zarautzen.

ARETO FUTBOLA
SENIORRAK, 1. MAILA

Pizzeria B17 - Eguzki Aldaz H.K.
Igandea. 10:15. Bidebieta kir., Donostian.
Laskorain KE - Eguzki Garoa taberna
Ostirala. 20:30. Usabal kir., Tolosan.

SENIOR 2. MAILA
Eguzki ISU Leihoak - Bilkoin Legarreta
Ostirala. 20:50. Maialen Chourraut kir.

JUBENILAK
Eguzki Balerdi Harategia - Antiguoko 
KE Bellmer
Larunbata. 11:30. Maialen Chourraut kir.

Goierri KE - Eguzki 2KN
Larunbata. 09:15. Aldiri kir., Urretxun.

HERRIKO TXAPELKETA
Garoa Taberna - Viña del Mar
Larunbata. 09:15. Michelin kirol gunean.
Trumoi Taberna - Insausti
Larunbata. 10:15. Michelin kirol gunean.
Bar Buenetxea - Bar Goiko
Larunbata. 11:15. Michelin kirol gunean.
Avenida FT - Asador Irigoien
Larunbata. 12:15. Michelin kirol gunean.

SASKIBALOIA
SENIOR PROBINTZIALA, 1. MAILA

Ostadar SKT - Zast Neskak
Larunbata. 15:30. Maialen Chourraut kir.

SENIOR PROBINTZIALA, 3. MAILA
Ostadar SKT - Hernani KE
Larunbata. 18:00. Maialen Chourraut kir.

JUNIOR PARTAIDETZA
Kurkubi SBK - Ostadar SKT
Ostirala. 20:15. Beko Errota kir., Lezon.

KADETE ERRENDIMENDUA, 
IGOERA

Easo Lorea Gourmet- Ostadar SKT
Larunbata. 10:45. Aldiri kir., Urretxun.

KADETE PARTAIDETZA
Antigua Luberri KE- Ostadar SKT
Larunbata. 10:30. Antigua Luberri BHI, 
Donostian.

BOLEIBOLA
SENIOR MAILA

Ostadar SKT - Lizardi
Igandea. 11:00. Maialen Chourraut kir.

PILOTA
PROFESIONALA, PROMOZIOA, 
BINAKAKOA

Agirre eta Ezkiroz - Arteaga II  
eta Urretabizkaia II
Igandea. 17:00. Aitzuri, Zumaian (lehen partida).

1. MAILAKO INFANTILA
Intza - Zumaia
Larunbata. 16:00. Michelin kirol gunean.

2. MAILAKO INFANTILA
EPLE - Intza
Ostirala. 19:05. Agustina Otaola, 
Errenterian (hirugarren partida).

ERRUGBIA
OHOREZKO B MAILA

Campus Univ. Ourense - Babyauto 
Zarautz
Igandea. 16:00. Aceda da Má, A Coruñan.

EUSKAL LIGA
Babyauto Zarautz - Iruña RC
Larunbata. 15:00. Michelin kirol gunean.

16 URTEZ AZPIKOAK
La Unica RT - Mutriku/Zarautz/Beltzak
Larunbata. 11:30. UPNA, Iruñean.

14 URTEZ AZPIKOAK
Babyauto Zarautz/Beltzak - Bera 
Bera RT
Larunbata. 11:00. Asti, Zarautzen.

IGERIKETA
GIPUZKOAKO KLUBEN KOPA

Buruntzaldea IKTko infantilak, 
juniorrak eta absolutuak GIpuzkoako 
Kluben Kopan lehiatuko dira.
Larunbata eta igandea. Azken Portu kir., 
Irunen.

TXIRRINDULARITZA
GIPUZKOAKO TXAPELKETA

Bazpi txirrindularitza eskolako kideek 
pistako Gipuzkoako txapelketa 
jokatuko dute.
Igandea. 09:45. Antonio Elortza bel., 
Donostian.

ASTEBURUKO HITZORDUAK

Txintxarri
Buruntzaldea IKTko igerilariek 
indartsu amaitu dute Neguko 
denboraldia. Paco Sanchez XX. 
Sarian, Hernaniko 22. Sarian 
eta Eguberrietako 37. Nazioarteko 
Sarian parte hartu eta guztira, 
sei urre, zortzi zilar, hamabi 
brontze eta hainbat marka 
pertsonal eskuratu dituzte.

Benjaminak eta alebinak Paco 
Sanchez XX. Sarian izan ziren 
lehian, Tolosan. Taldeko 43 
gaztetxok igeri egin zuen bertan. 
"Ederki lehiatu zuten guztiek, 
euren probei gogotsu ekinez," 
azpimarratu du Borja Apeztegia 
Buruntzaldea IKT taldeko 
prestatzaileak. Ondorioz, euren 
jaiotza urteko lehen hiruren 
artean sailkatu ziren igerilari 
ugari eta etxera domina batzuk 
eraman zituzten.

Infantil, junior eta absolutuek 
ere  ez  zuten huts ik egin 
Hernaniko 22. Sarian, abenduaren 
28an, larunbatarekin. Taldea 
txapeldunorde izan zen 4x50 m. 

estilo libreko nesken errelebo-
lasterketan eta bi urre, bi zilar 
eta hiru brontze gehitu zizkieten 
asteburuko poltsari.

Hamabost igerilarik lehiatu 
zuten. 100 metroko proba bat 
eta 100 m. lau estilo proba egin 
zituzten, domina ugari lortuz.

Podiumeko maila gorenean 
izan ziren Nerea Irazu, 100 metro 
bizkar proban eta Nerea Santos, 
100 m. librean. Saioa Elolak eta 
Nora Imazek zilarrezko domina 
lortu zuten, 100 m. bizkar proban 
eta 100 m. bular proban, hurrenez 
hurren. Hirugarren postuan 
amaitu zuten haien lehia, Haritz 
Gomezek (100 m. tximeleta), 
Unai Barcinak (100 m. bular) 
eta Nora Imazek (100 m. lau 
estiloak).

Horretaz gain, 4x50 m. estilo 
libreko errelebo-lasterketan 
taldekako txapeldunorde izan 
zen nesken laukoa; mutilak, 
aldiz, laugarren izan ziren.

Hamasei marka pertsonal ere 
ondu zituzten eta horietako bat, 

Nahia Zudairek 100 m. lau 
estiloan lortutakoa, talde errekor 
berria ere bada.

Zudairek, nazioarteko finala
Bestalde, Buruntzaldea IKTko 
sei igerilari Eguberrietako 37. 
Nazioarteko Sarian parte hartu 
zuten, Ordizian. Hiru marka 
pertsonal eta final batean egotea 
lortu zuten.

Eguberrietako 37. Nazioarteko 
Saria pisu handiko lehiaketa 
da. Aurten taldeko zazpi igerilarik 
lortu zuten probarako sailkapena: 
Mikel Esnal eta Unai G. Somovilla 
mutiletan, Aintzane Sarobe, Nora 
Imaz eta Nerea Irazu nesketan 
eta Nahia Zudaire eta Nathalia 
E.  Torres emakumezkoen 
igeriketa egokituko proban. Baina 
Nathaliak, gaixo egonagatik, ez 
zuen parte hartzerik izan.

Nahia Zudairek igeriketa 
egokituko 50 m. libre probako 
finalerako sailkapena lortu zuen 
goizeko kanporaketetan eta erabat 
nagusi izan zen. Finalean, 34,96 

segundoan utzi zuen kronometroa, 
bere onenetik oso gertu.

Aintzane Sarobek eta Unai G. 
Somovillak, aldiz, euren markak 
ondu zituzten sailkapen probetan. 
Sarobek 50 m. eta 100 m. librean 
egin zituen marka berriak eta 
Somovillak 50 m. tximeletan. 50 
m. bizkar probako bere marka 
onenetik gertu ibili zen ere 
Somovilla, baina irteeran irrist 
egin zuen.

Marka pertsonalik lortu ez 
arren, Nora Imaz ere bikain aritu 
zela azpimarratu du igeri taldeko 
arduradun Apeztegiak: "50 m. eta 
100 m. librean bere onenetik 
ehuneko gutxitara igeri egin zuen".

Gipuzkoako Kluben Kopa
Abenduaren 14an, berriz, Neguko 
Ligako azken jardunaldia izan 

zuten Buruntzaldea IKTko 
infantil, junior eta absolutu 
ma i l ako  i g e r i l a r i ek  e t a 
Gipuzkoako Kluben Kopako A 
mailarako sailkapena lortu 
zuten.

Horrez gain, hogeita bost marka 
ondu zituzten igerilariek. Horien 
artean aipagarria da Nahia 
Zudairek 100 m. bizkar probako 
S8 mailan talde errekor berria 
ezarri zuela.

Buruntzaldea IKTko igerilari 
gehienek lanean jarraitu dute 
Eguberrietan. Izan ere, infantil, 
junior eta absolutuek Gipuzkoako 
Kluben Kopa jokatuko dute 
asteburu honetan, urtarrilaren 
11n eta 12an, Irunen. Txikienek 
ordea, urte berrian erronka 
berriei aurre egiteko indarrak 
hartzeko momentua izan dute.

Hernaniko Sarian parte hartu zuten Buruntzaldea IKTko igerilariak. BURUNTZADEA IKT

Gabonetan ere, 
igerilariak lehia bizian
Gabonetako Sarietan ederki lehiatu dira Buruntzaldea IKTko taldeko kideak. Domina 
eta marka ugari eskuratu dituzte. Asteburu honetan, hitzordu garrantzitsua dute 
infantil, junior eta absolutu mailako igerilariek: Gipuzkoako Kluben Kopa
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Txintxarri
Ostadar SKTko atletismo ataleko 
kirolariak klubeko sarien poltsa 
h a n d i t z e n  d o a z .  N a r o a 
Furundarena, Naroa Elvira eta 
Irati Valdivia Euskadiko proba 
konbinatuetako txapelketan 

lehiatu ziren urtarrilaren 4an, 
eta Furundarenak 20 urtez azpiko 
eta absolutu mailako pentatloneko 
garaikurra lortu zuen.

Lehiaketa orekatua egin zuen 
Furundarenak; bost probetan 
lehen hiru postuetan egon zen. 

60 m. hesi lasterketan eta luzera 
jauzian garaile izan zen; bigarren 
amaitu zuen 800 m. lasterketa 
eta pisu jaurtiketan eta altuera-
jauzian brontzezko postua 
eskuratu zuen.

Luzera jauzian lortutako 
markak, 5,39 metro, Espainiako 
txapelketarako sailkapena eman 
dio gazteari.

Kadete mailan lehiatu ziren 
Naroa Elvira eta Irati Valdivia 
eta lan ederra egin zuten 
lehiaketan, 5. eta 6. postuan 
amaituta, hurrenez hurren.

Furundarena, pentatloneko 
Euskadiko txapeldun
Espainiako txapelketarako ere sailkatu da atleta  
gaztea, luzera jauzian egindako marka ederrari esker

Naroa Furundarena, Irati Valdivia eta Naroa Elvira txapelketa hasi baino lehen. OSTADAR SKT

Alebin taldeak Igeltegi adiskidetasun torneoan trofeoa eskuratu zuen. TEXAS LASARTEARRA

Texas Lasartearra futbol 
eskolako lanen fruitua jasotzen
2009. eta 2008. urteko taldeek garaikurra jaso dute 
Gabonetan jolastutako adiskidetasun torneoetan

Txintxarri
Texas Lasartearra futbol eskolako 
gaztetxoak lehiaketa ugaritan 
parte hartu dute Eguberri 
hauetan. Lehen postuetan izan 
dira horietako batzuetan eta 
pozik agertu dira eskolako 
arduradunak,  txapelketa 
guztietan egindako lanarengatik.

2009. urteko alebinak Lengokoak 
t a l d e a k  a n t o l a t u t a k o 
adiskidetasun torneoko garaile 
izan zen. Neska eta mutilek 
osatutako taldeak jokatutako 
lehen partidan ordea, ez zirudien 
hori gertatu zitekeenik. Galtzen 
hasi ziren txuri-urdinak eta 
markagailuari buelta eman behar 
izan zioten lasarteoriatarrek. 
Binako berdinketa eskuratu 
zuten Idiazabalen aurka. Bigarren 
eta hirugarren partidan, Behobia 
(3-1) eta Añorga (1-0) garaitu 
zituzten eta multzoko lehen 
p o s t u a  l o r t u  z u t e n . 
Finalaurrekoetarako txartela 
eskuratu eta ez zuten hutsik 
egin. 1-0 irabazi eta finalera iritsi 

ziren gaztetxoeak. Horretan ere 
garaipena erdietsi zuen, 2-1.

2008. urteko alebin taldeak hartu 
zieten txanda. Horiek Igeltegi 
adiskidetasun torneoan lehen 
postua eskuratu eta Antiguokok 
antolatutako Donostia Torneoan 
hirugarren izan ziren. Real 
Sociedaden Gabonetako torneoan 
ere parte hartu zuten. 

Benjamin mailako txikiek ere 
hiru lehiaketa izan dituzte. 
Azpeitia Cupeko sailkapen fasea 
jokatu dute; Soraluzeko oinarrizko 
futbol eskolen IV. txapelketan 
izan ziren eta Dunboa-Eguzki 
taldeak antolatutako Erregeetako 
torneoan hirugarren postua 
eskuratu zuten.

Emaitzak ikusita, bost urteko 
lana fruituak ematen hasi da, 
Texas Lasartearra eskolako 
arduradunen ustez. Horren 
erakusle da ere taldeak ligan 
egiten ari diren denboraldia. 
2008ko alebin taldeak eta infantil 
mailako gaztetxoek l igan 
partidarik ez dute galdu.

Txintxarri
Eguzki Areto Futbola klubak 
antolatutako Gabonetako 
txapelketa abenduaren 23an hasi 
zen eta makina bat partida jokatu 
dituzte benjamin, alebin eta infantil 
kategorietako sailkapen fasean. 
Urtarrilaren 3an eta 4an, berriz, 
finalaurrekoen eta finalen txanda 
heldu zen. Bi egunetan Maialen 
Chourraut kiroldegiko harmaila 
bete zuten ikusleek giro aparta 
sortuz, etengabe animatuta.

Jokalariek primeran pasatu 
dute egunotan, nahiz eta uneren 
batean tentsioak jarrera ezegokiren 
bat eragin. Ostiral arratsaldean 
jokatu zituzten hiru kategorietako 
finalaurrekoak eta urduritasuna 
nabari zen zelaian. Arbitroak 
lasaitzeko eskatu behar izan zien 
e z t aba i dan  z eb i l t z an  b i 
entrenatzaileri, jokoan ari zirenak 
haurrak zirela gogorarazita. Beste 
batek galtzen ikasi behar duela 
argi utzi zuen, jarrera lotsagarria 
izan baitzuen, epaileen erabakiak 
eta asmoak etengabe ezbaian 
jarrita. Bere jokalariengandik eta 
gainerako gaztetxoengandik 
ikastea badu, garbi jokatu eta 
haserretu gabe aritu baitziren.

Infantiletan, Prest Gaude eta El 
Avion taldeen artean erabaki zen 
finalerako lehen txartela. Izenari 
ohore eginda, Prest Gaudeko 
kideak argi nagusitu zitzaizkion 

arerioei, 6-1. Bigarren finalista, 
Huracan Champion izan zen 3-2 
irabazita Tigres Con Garrapatas 
taldeari. Alebin kategorian, berriz, 
Los Cracks taldeak 7-1 gailendu 
zitzaion Alegría taldeari. Joxe 
Mari Batzak gauza bera egin zuen 
Euskaldunakoak taldeari 4-1 
irabazita. Azken finalera, 
benjaminena, Pantera Txikiak 
eta Lagunak sailkatu ziren, Las 
Ratas eta Beti C kanporatuta, 
hurrenez hurren.

Hala, larunbatean, finalen 
txanda heldu zen. Txikienek hasi 
zuten arratsaldea. Hogeina 
minutuko bi zati jokatu zituzten 
Prest Gaude eta Huracan 

Championek. Partida parekatua 
izan zen, berdinketa nagusi izan 
baitzen ia amaiera arte. Azken 
emaitza 3-4 izan zen. Alebinek 
eta infantilek, berriz, ordu erdiko 
finalak jokatu zituzten. Lehengoan, 
Lagunak eta Pantera Txikiak 
aurrez aurre aritu ziren, eta 
Lagunak izan zen txapelduna, 
1-4. Bigarrenean, Los cracks eta 
Joxe Mari Batza aritu ziren. Aise 
irabazi zuten Los Cracks 
taldekoek, 7-1, baina partida bizia 
eta ikusgarria izan zen.

Amaieran, Balerdi Harategiak 
emandako gazta eta txuletak 
zozkatu zituzten eta merezitako 
dominak banatu zituzten.

Eguberriko areto futbol txapelketako finaletan giro ederra izan zen. TXINTXARRI

Eguberrietan, areto 
futbolaz gozatzen
Dozenaka mutil eta zenbait neska Eguzki Areto Futbola klubak antolatutako VI. 
Eguberriko Txapelketan lehiatu dira egunotan. Urtarrilaren 4an jokatu ziren finalak eta 
Lagunak, Huracan Champion eta Los Cracks dira kategoria bakoitzeko irabazleak
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Lasarte-Oria Trailek martxan dauka bazkide berriak bilatzeko kanpaina. TXINTXARRI 

Lasarte-Oria Trailek harpidetza 
kanpaina martxan du
Bazkide berriak bilatzeko kanpaina martxan du Lasarte-Oria 
Trail taldeak. Urtarrila amaierara arte izango da aurkera

Txintxarri
Lasarte-Oria Trail taldeak, 
harpidetza kanpaina berria 
martxan du. Abenduaren 1ean 
zabaldu zuten bazkidetza egiteko 
epea ,  e ta  hi labete  honen 
amaierara arte izango da 
horretarako aukera. 

Bazkidetza kuota ezberdinak 
finkatu dituzte; banakakoa eta 
familiakoa. Lehenak, 10 euroko 
kostua du, eta urtebeteko 
iraupena du. Bigarrenak, berriz, 
15 euro balio ditu. 

Informazioa gehiago nahi 
duetenentzat, posta elektroniko 
h e l b i d e  b a t  j a r r i  d u t e 

eskuragarr i :  d i recc ion@
lasarteoriatrail.com. 

Mendiko aseguruak 
Mendian ibiltzeko aseguruen 
eskaintza ere egin du Lasarte-
Oriako kirol taldeak. Eremu  
–Espainia, Pirinioak eta mundu 
maila– eta kategorien –infantilak, 
jubenilak, helduak, onuradunak, 
65 urtetik gorakoak, eta 65 urtetik 
gorako onuradunak– arabera, 
prezio ezberdinak dituzte 
seguruek. Prezioen inguruko 
informazio gehiago eskuratu 
nahi duenak, taldearekin jarri 
behar du harremanetan. 

Maitane Aldanondo
Goizeko lehen ordutik saskibaloia 
izan zen Maialen Chourraut 
kiroldegiko protagonista, 
abenduaren 28an. 09:30ean hasita 
Ostadar SKTko saskibaloi sailak 
antolatutako 3x3 txapelketa 
jokatu zuten. Egonkortutako 
jarduera da, gero eta parte hartze 
handiagoa duena. Datu gisa, 
benjamin, alebin, infantil eta 
kadete kategorietako 55 talde 
nor baino nor aritu ziren. 
Harmailetan nabaritu zen ere 
interesa, asko izan baitziren 
harrobiko jokalarien partidak 
ikustera bertaratutako senide 
eta lagunak.

Bost zelaitan banatu zuten 
pista. Neska-mutilek partida 
laburrak jokatu zituzten, 
azkarrak, saski bakarrarekin; 
eta zortzi minutuak agortzean 
puntu gehien pilatutakoak 
sailkatzen joan ziren finaletara 
iritsi arte. Jokoan ari ez zirenek 
erdigunea baliatu zuten beroketa 
ariketak egin edo baloiarekin 
jolasteko, edo jaurtiketetan aritu 

ziren, libre zegoen zelaietako 
batean.

13:30ak aldera sari banaketa 
egin zuten. Kategoria bakoitzeko 
txapeldunak eta txapeldunordeak 
domina bana eskuratu zuten, 
garaileek gainera, bestelako 
sariak ere jaso zituzten. Irabazi 
ala ez, partaide guztiek primerako 
goiza pasatu zuten kirola egiten 
eta oparitxoa izan zuten.

Arratsaldean junior eta senior 
mailako taldeek hartu zuten 
lekukoa. 15:30ean hasi ziren 
jokoan eta ia hiru ordu geroago 
amaitu zen azken f inala . 
Ordurako harmailetan ez zen 
inor, baina goizeko irabazleen 
ilusio berarekin jaso zuten 
kategorietako onenak izan 
zirenek beraien saria.

Guztira 55 taldek parte hartu dute Ostadar SKTk antolatutako 3x3 saskibaloi txapelketan. TXINTXARRI

3x3 saskibaloi 
txapelketa, indar betean
Zazpigarrenez, Ostadar SKTk antolatutako 3x3 txapelketa jokatu dute abenduaren 
28an, larunbatez, eta goiz eta arratsalde Maialen Chourraut kiroldegian saskibaloi  
lehiaketak izan dira nagusi. Hamabi talde izan dira garaile, sei kategoriatan

EGONKORTUTAKO 
JARDUERA DA, GERO 
ETA PARTE HARTZE 
HANDIAGOA DUEN 
KIROL EKINTZA

Benjamin mutilak: Los 
Fornites.
Benjamin neskak: 
Ilargiak.
Alebin mutilak: Los 
jordan
Alebin neskak: Prebeak.
Infantil mutilak: Alza 
herzegomina.
Infantil neskak: 
Borragoma.
Kadete mutilak: Mostos 
de Celtics.
Kadete neskak: Kadete 
04.
Junior mutilak: Los 
prodigios. 
Junior neskak: 
Ostegunak.
Senior mutilak: ACDG
Senior neskak: Sokrates 
eta Sofistak.

Talde 
irabazleak

TXINTXARRI

Beltzak errugbi taldearen saskia
Juan Jose Encinas herritarrak irabazi du Beltzak errugbi eskolaren saskia, 
urtero entregatzen duena Eguberrietan. 

San Tomas egunean egin zuen errugbi taldeak saskiaren zozketa, eta 
egun horretan, ONCEren zenbaki sariatuaren azken lau zenbakien txartela 
izan da garailea: 8328 zenbakia, hain zuzen. 
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ZORION AGURRAK

Ostirala, 10  ORUE
Larunbata, 11  ACHA-ORBEA
Igandea, 12  ACHA-ORBEA
Astelehena, 13  DE MIGUEL
Asteartea, 14  LASA
Asteazkena, 15  GIL
Osteguna, 16  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

Mari Domingi eta Olentzeroren 
etorrerako jantziak itzultzeko epea
Ttakun Kultur elkarteak jakinarazten du, Mari Domingi 
eta Olentzeroren etorrera parte hartu zuten gaztetxoen 
jantziak urtarrilaren 13ra arte jasoko direla Ttakuneko 
bulegoan, Geltoki kalea 4. Bulegoo ordutegia 9:00etatik 
13:00etara eta 16:00etatik 19:00etara da.

Aromaterapia eta sendabelar ikastaroa
Ttakun Kultur elkarteak Saioa Karruskainek zuzendutako 
aromaterapia eta sendabelar ikastaroa antolatu du 
hiruhileko honetan.

Ikastaroa urtarrilaren 17an hasi eta martxoaren 6an  
amaituko da. Saioak ostiraletan izango dira, Ttakun 
Enean 18:00etatik 19:30era.

Izena emateak Ttakun kultur elkarteko bulegoan, 943 
371 448 telefono zenbakian, 695 785 389 Whats App 
zenbakian edo kultura@ttakun.eus helbidean jasoko 
dira. Ttakun Kultur elkarteako bazkideek 65 euro 
ordaindu beharko dituzte; bazkide ez direnek, ordea, 
70 euro.

Solaskide egitasmoko izen-ematea
Euskara ikasten ari diren edo euskaraz hitz egiteko 
trabak gainditu nahi dituzten pertsonek mintza praktika 
egiteko aukera dute Solaskide programari esker.

Egitasmo honetan astean behin euskaraz hitz egiteko 
ohitura duten lagunak ohiturarik ez dutenekin elkartzen 
dira. Saio horiek kafe baten bueltan, kirola egiten edo 
umeekin parkean dauden bitartean egin daiteke, talde 
edo bikote bakoitzak erabakitzen du zer dagokion 
hobeto.

Solaskide egitasmoaren izena ematea Ttakun kultur 
elkarteko bulegoan edo kultura@ttakun.eus helbidean 
egin daiteke. 

OHARRAK

Jose Luis Del Arco Martin. Urtarrilaren 7an.
Angeles Irazola Llorente. Urtarrilaren 3an.
Antton Luzuriaga Dorronsoro. Urtarrilaren 1ean.
Jose Antonio Artola Arruabarrena. Abenduaren 30ean.
Martina Arruti Arruti. Abenduaren 28an.
Alejo Rebollo Barquilla. Abenduaren 28an.
Natividad Ochavo Lopez. Abenduaren 27an.
Emilio Gomez Diez. Abenduaren 21ean.
Maria Urruzola Aristimuño. Abenduaren 20an.
Luis Ostiategui Bañuelos. Abenduaren 18an.
Juan Iñigo Perez. Abenduaren 18an.
Palmira Morón Garduño. Abenduaren 18an.

HILDAKOAK

EGURALDIA LASARTE-ORIAN

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

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

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

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

Maddi
Zorionak, Maddi!!! 3.0 
martxa sartuta, errazagoa 
da urtarrileko aldapa 
igotzea, ikusiko duzu! 
Dena den, alboan izango 
gai tuzu laguntzeko, 
"firme-firme"! MimoZ 
emandako muxu pila! 
Ttakuneko lankideen 
partetik. 

Maider
Zorionak amor. Oso ondo 
pasa zure egunean!!!! 12 
muxu pottolo familiaren 
partetik. Asko maite 
zaitugu.

Eyra Romero Vicario. Urtarrilaren 4an.
Lizar Iriondo Sanchez. Abenduaren 31n.
Julen Fernandes Grande. Abenduaren 24an.
Mohamed Ali Zbib. Abenduaren 20an.

JAIOTAKOAK

SUDOKUA
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MANTTANGORRI HIRIBUSA

Lanegunak

ESKELAK JARTZEKO

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

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

 TEL: 943 37 14 48
edo txintxarri erredakzioan

AZOKA TXIKIA
ESKARIA
P e r t s o n a  h e l d u a k 
zainduko nituzte orduka, 
edo ta  in te rno  g i sa . 
Harremanetarako 
zenbakia, 649 712 158

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. Lanean 
h a s t e k o  p r e s t . 
Harremanetarako zenbakia, 
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 . 
Harremanetarako zenbakia, 
606 661 048.

NABARMENDU ZURE EDUKIA

TAMAINA 
BERRIA

Modulo txikia. 
12 €  

 ( BEZ barne) 
publizitatea@

ttakun.eus

TAMAINA BERRIA
Modulo handia. 20 € ( BEZ barne) 

publizitatea@ttakun.eus
 646.824466

Iragarki nabarmenduak soilik 
kobratuko dira, azoka txikiko 
iragarkiak doan izango dira
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OSTIRALA 10
LASARTE-ORIA Erakusketa
Jokin Goenaga musikariaren lanen 
erakusketa egingo da. QR kodeen 
bitartez herritarrak konposatutako 
doinuak entzun ahalko dira. 
Smartphone-a eta aurikularrak 
beharrezkoak dira. Erakusketa 
urtarrilaren 24ra arte egongo da 
ikusgai ordutegi ezberdinetan. 
Mercero gunea, gaur ostirala, 
18:00etatik 20:00etara; larunbata 
11 eta igandea 12, 12:00etatik 
14:00etara; urtarrilaren 13tik 18ra; 
10:00etatik 12:00etara.

ANDOAIN Antzerkia
Txalo produkzioak Ene! Ba antzerkia 
eskainiko du. Aitatasunari buruzko 
komedia aurkezten du antzerki taldeak 
bere azken lanean. Protagonistak aita 
izan behar du lehen aldiz. Aitatasuna 
ospatze aldera, bere arreba eta 
koinatuaren etxean afalduko du, 
familiako beste lagun batekin batera. 
Aitatasunari buruz hasiko dira hizketan. 
Sarrera, 12 euro.
Bastero Kulturgunea, 20:30ean.

LARUNBATA 11
BAIONA/BILBO Manifestazioa
Orain presoak. Atera bidera lelopean 

mobilizazio nazionalak deitu ditu 
Sare Herritarrak.
Baiona, 1500etan eta Bilbo, 
17:00etan.

ASTEARTEA 14
ASTIGARRAGA Irakurketa kluba
Slavenka Drakulic idazlearen Han ez 
banengo bezala liburua kanduko dute. 
Saioa Isabel Etxeberriak gidatuko du. 
Parte-hartze irekia eta doakoa da.
Liburutegia, 19:30ean.

ASTEAZKENA 15
ASTIGARRAGA Jaia
27. Sagardo berriaren eguna 
ospatuko dute eta hasiera emango 
diote sagardo boladari:

12:00etan, 2019ko uztaren 
ezaugarri nagusiak, sagarraren 
eta sagardo berriaren ezaugarriak 
eta sagardoaren munduko 
gertaera garrantzitsuenak 
aurkeztuko dira, Sagardoetxea. 
Ondoren, gonbidatuak 
sagarrondo berri bat landatuko 
du, Sagardoetxea.
13:30ean, sagar dantza 
dantzatuko da eta sagardogileek 
gonbidatua soka dantzan parte 
hartuko du, Alorrenea sagardotegia.
13:45ean, txotx irekiera egingo 
da, Alorrenea sagardotegia.

17:30ean, haurrentzako jolasak, 
Joseba Barandiaran plaza.
18:30ean, Pintxotx Musikatua, 
Astigarragako tabernak.

Astigarraga, 12:00etatik aurrera.

HERNANI Ipuin kontaketa
Apaxik ipuin dibertigarri eta 
liluragarrietan zehar murgilduko 
ditu 3 eta 7 urte arteko haurrak. Bi 
saio izango dira. 17:30ean, 3 eta 4 
urteko haurrei zuzendua eta ordu 
erdi beranduago, 18:00etan, 5 eta 7 
urteko gaztetxoen txanda izango da.
Biteri kultur etxea, 17:30ean eta 
18:00etan.

OSTIRALA 17
LASARTE-ORIA Jaia
Sasoeta-Zumaburu ikastetxeko 
eta Landaberri ikastolako haurrek 
San Sebastian eguna ospatuko 
dute. Sarriegiren doinuen erritmoan 
danborrak ederki astinduko dituzte.
Ikastetxeak, 15:30etik aurrera.

LARUNBATA 18
LASARTE-ORIA Antzerkia
Perigallo teatro taldeak Espacio 
disponible antzerkia eskainiko du. 
Sarrera, 5,50 euro.
Manuel Lekuona kultur etxea, 
20:00etan.

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKEN ARRATSALDEA BAINO LEHEN.

LASARTE-ORIA Antzerkia. Mari Errauskin ipuin klasikoen moldaketeta 
aurkeztuko du Glu-Glu produkzioak antzerki taldeak. Printzesen ipuinari 
buelta eman nahi izan dio antzerki taldeak. Gelako liderra eta eskolako 
printzesa sentitzen den ume bat izango da protagonistetako bat. Umeen 
arteko elkartasunean dago oinarritua moldaketa eta eskoletan eta umeartean 
gehiegikeriak gertatzen direnean mutu ez geratzea zein garrantzitsua den 
erakutsi nahi diete haur eta gaztetxoei antzerkiaren bidez. Sarrera, 3,80 euro.
Manuel Lekuona kultur etxea, larunbata,17:00etan.

 
ZINEMA

LASARTE-ORIA

MANUEL LEKUONA

Mr. Link: jatorri 
galdua
Igandea: 17:00.

Si yo fuera rico
Igandea: 19:30.

ANDOAIN

BASTERO
Maléfica: 
Maestra del mal
Larunbata: 17:00.
Igandea: 17:00.
Dios mío... ¿pero 
que te hemos 
hecho... ahora?
Larunbata: 
19:30, 22:00.
Igandea: 19:30. 
Astelehena: 
19:30, 22:00.

URNIETA

SAROBE

Mia y el león 
blanco
Igandea: 17:00.

USURBIL

SUTEGI

Pirata arratoia
Igandea: 17:00.

HERNANI

BITERI
Euskal Zinema 
Zikloa
Paseko txoriak. 
Juanmi Gutierrez
Ez, eskerrik 
asko! Gladysen 
leihoa. Bertha 
Gaztelumendi
Apaga la luz y 
verás. Axel O’Mill
Asteartetik 
Ostiralera: 19:30.

Mr.  Link: jatorri galdua animaziozko 
filmaz gozatuko dute etxeko txikiek 
igandean. 

Lionel Frost ikertzaileak mitoak 
eta munstroak ditu ikergai eta 
izaki arraro eta maitagarri bat 
aurkituko du. Bere espezieko 
azkena da eta Mr. Link izena jarriko 
dio. 

Mr. Linken lehengusu Yetiak 
aurkitzeko abenturari ekingo diote. 
Adelina Fortnight abenturazale 
adoretsuaren laguntza beharko 
dute. Fortnightek Yetien kokagunea 
adierazten duen mapa bakarra 
dauka. Bidaia dibertigarri eta 
arriskutsua biziko dute helmugara 
iristeko.

Mr. Link: jatorri galdua
Zuzendaria eta gidoilaria: Chris 
Butle. Musika: Carter Burwell. 
Argazkia: Chris Peterson. Herr.: 
AEB (2019).Iraupena: 94 minutu.

Familia bilatzearen abentura

LABURPENA

LASARTE-ORIA Ekitaldia 
Nola egin aurre bizitzako kolpeei 
hitzaldia eta kontzertua antolatu 
du Iñurri ekimenak. Markel Irizar 
txirrindulari ohiaren testigantza 
entzungo da aurrena. Irizarrek 22 
urterekin testikuluen minbiziari 
aurre egin zion eta bere ibilbide 
profesionalarekin jarraitu ahal izan 
zuen guztiz osatu zenean. Ostean, 
Olatz Salvador musikariak emanaldi 
akustikoa eskainiko du.
Jalgi Kafe Antzokia, 21:00etan.



Maddi Zaldua
L a n  f i n a k  e g i n  d i t u z t e 
Gazteklubeko gazteek, Gabonetan. 
Eskulanetan aritu dira abenduari 
amaiera emateko. Koadernoak  
eskuz nola egin ikasi dute MimoZ 
koadernaketarekin. Bi saio egin 
dituzte; abenduaren 27an eta 
30ean, Anbulatorioko bigarren 
solairuan. 

Paper hutsez egindako fanzine 
bat egin zuten lehen saioan. 
Koloretako orriak eskuekin 
tolestuz, lau orriko koadernoa 
osatu zuten saioaren lehen zatian. 
Bigarren orduan,  berriz ,  
koloretako tapak nola egin ikasi 
zuten. Zelulosa likidoan koloreak 
bota, marrazkiak osatu eta paper 
berezi bat gainean jarri zuten.

Gutxienez bi minutu itxaron eta 
marrazki ederrak geratzen dira 
orrian itsatsiak. Horrela osatu 
zituzten azal dotoreak. Gaztetxoak 
zur eta lur geratu ziren lehen 
orria egin zutenean.

Koloretako azalekin, koadernoak
Lehenengo saioko koloretako 
azalak lehortu ostean, jositako 
koadernoak egin zituzten 
bigarren saioan. Horretarako, 
orri zuriak eta koloretakoak 
prestatu, erregelarekin neurriak 
hartu eta zuloak egiten aritu 
ziren, txukun-txukun. Lan horiek 
eginda, jostorratzak hartu, eta 
bakoitzak aukeratutako kolorezko 
hariarekin josi zituzten orriak, 
eta horrela osatu eskulana. 

Azkeneko urratsean ere, oso 
fin aritu ziren, eta oso koaderno 
koloretsuak eta dotoreak osatuta 
amaitu zuten tailerra. Pozik 
etxeratu ziren koadernoak 
eskuetan hartuta.

BECera irteera
Urtarrilaren 3an, berriz, BECera 
joan ziren gaztetxoak. Bertako 
Gabonetako parkean pasa zuten 
eguna. Autobusez. goizeko 09:30ean 
irten ziren Lasarte-Oriatik, eta 
arratsaldean itzuli.

Askotariko jardueratan parte 
hartu ahal izan zuten; kirol 
jarduerak, jarduera ludikoak, 
e .a .  Egun ederra pasata , 
indarberrituta itzuli dira 
ikastetxeetara.

Eskulanak eta BECera 
irteera, Gabonetan
Ederki aprobetxatu dituzte Eguberritako oporrak Lasarte-Oriako gaztetxoek. Abendu 
amaieran, eskuz egindako koadernaketa ikasi dute, eta ikastetxera bueltatu aurretik, 
BECeko Gabon parkera egin dute irteera. Etenik gabe gozatu dituzte atseden egunak

 9 eta 12 urte bitarteko gaztetxoak, paperezko fanzineak eskuetan hartuta. TXINTXARRI

Koloretazko azalak apainduta egin dituzte koadernoak. TXINTXARRI
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