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Jayak aizue, jayak! Horrela iragarri genuen 1994ko 
sanpedroen etorrera, TxinTxarri aldizkariaren 19. zenbakian. 
Gure historian aurrenekoz kontatu eta kubritu genituen 
herriko festak, 1993ko urrian hasi baikinen herriaren 
egunerokoaren berri ematen, gertutasunez eta euskaraz.

Geroztik, makina bat zenbaki berezi egin ditugu,  urtero-
urtero, jaien aurreko eta ostekoak: elkarrizketak, egitarauak, 
erreportajeak, kronikak, lehiaketak, festetako argazkiak... 
Denetik topatu izan duzue gure orrialdeetan azken 26 
urteetan. Asko aldatu da gizartea tarte horretan, asko 
aldatu da herria eta asko aldatu dira jaiak ere. Eta, 
aldaketez hitz egiten hasita, zer esan 2020. urte honi 
buruz: COVID-19aren pandemiak goitik behera irauli du 
gure egunerokoa, eta "normaltasun berria" delakora iritsi 
bagara ere, egungo egoerak ez du ahalbidetzen sanpedroak 
eta Sorgin Jaiak betiko moduan ospatu ahal izatea, kale 

eta plazak jendez gainezka, elkar besarkatuta dantzan 
eta algaraka. Udalak erabaki du ekintzarik ez antolatzea 
egun hauetan: Txus Alonso Jai zinegotziak herritarrak 
animatu ditu blusarekin atera eta Lasarte-Oriako banderak 
balkoietan jartzera, eta arduratsuak izatera. Sorgin Jaiak-
ek, berriz, jai sinboliko batzuk prestatu ditu, zenbaki hau 
inprentara bidaltzean hastear zirenak. "Ekintza xume 
bat" egunero, ostegunetik astelehenera, eta segurtasun 
eta osasun neurri oro errespetatuz.

Aurtengo jaiak desberdinak direnez, festen aurretik 
plazaratu dugun zenbaki berezi hau ere desberdina da. 
Buelta bat (eta erdi) eman diogu pautari, gaiak bilatu 
han eta hemen, protagonistei ahotsa eman, gure artxibo 
historikoari hautsa kendu eta orduak pasa argazki eta 
kronikei begira, argazkiak atera ostean errebelatu egiten 
genituen garaietara itzuli, eta, apur bat estresagarria 

izan bada ere, tarte oso atseginak igaro. Hori guztia 
uztartuz, 32 orriko zenbaki bat egin dugu, 1507.a. Guk 
sortutako edukiez gain, iragarkiak ere ikusiko dituzue, 
gure herriko merkatariek jarri dituztenak. Eskerrik 
beroenak eman nahi dizkizue lantaldeak, egoera inorentzat 
erraza ez den arren, ahalegina egin eta berebiziko 
ekarpena egin diguzuelako beste behin. Izan ere, ezin 
ahaztu jaien aurreko eta osteko zenbaki bereziak direla 
TxinTxarri-ren diru-sarrera iturri oso garrantzitsu bat.

Garrantzitsua da baita ere egun berezi hauetan ahalik 
eta ongien pasatzea, ingurukoekin, alai eta pozik, baina 
beti ere arduraz, eta beharrezko osasun eta higiene 
neurriak errespetatuz, denon onerako. Egun hauetan 
kamerarekin ibiliko gara kalean, giroa eta antolatu 
diren ekintzen berri ematen. Elkar ikusiko dugulakoan, 
gozatu, eta, batez ere, zaindu.

Zenbaki berezi bat egoera berezi batean
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Txintxarri
Sanpedroak eta Sorgin Jaiak ez 
ditugu ohi bezala ospatuko 
aurten, baina horrek ez du esan 
nahi datozen egunez gozatu ezin 
dezakegunik. Etxeko txikienek 
–eta hain txikiak ez direnek– 
plan ederra dute gaurko, ekainak 
26: Haurraren Egunaren bigarren 
edizioa ospatuko du Ttakun 
Kultur Elkarteak, herriko 
hainbat eragilerekin elkarlanean. 
Aurrenekoa apirilaren 26an izan 
zen, konfinamenduaren fase 
hertsienean, gauza konkretu 
batzuetarako  sa lbu gure 
etxeetatik atera ezin genuenean 
oraindik. Egun osoan zehar, 
euren etxeetatik, makina bat 
ekintza egin zituzten haurrek: 
txupina entzun eta leihoak 
apaindu, Xumelakidz korukoekin 
jolastu, egun horretako bazkaria 
egin, ipuinak entzun, dantzatu, 
mozorrotu... Aspertzeko astirik 
ez zuten izan.

Ttakunek eta  eragi leek 
prestatutako edukiak www.
txintxarri.eus web orrialdean 
eskegi genituen, eta herritarrek 
horiek jarraituz ospatu zuten 
Haurraren Eguna. Bigarren 
edizioan ere antzera egingo dugu, 
kanal berezi bat sortuz eta edukiak 
bertan eskegiz, baina ez dugu 
egitarau osoa zintzilikatuko hor, 
zati bat baizik –antolatzaileek 

birtualki egingo dituzte ekintza 
ugari, baina kamioi musikatu 
bat prestatu dute arratsalderako, 
herrian barrena ibiliko dena–.  
Beraz, irakurle, adi egon eta 
sartu gure web orrialdean.

Kamioi musikatuak ibilbide 
hau egingo du, 15:30etik 18:00etara: 
Oriako eliza, Basaundi Isla, 
Antxuenea eta Kontzeju Txiki, 
Basotxo, Jaizkibel, Andatza, Golf, 
Iñigo de Loiola, Zubieta eta Juan 
XXIII, Askatasunaren eta San 
Pedro eliza alboko plazak. 

Pregoia, Xixuko ahateak 
Xixuko ahate maitagarria 
arduratuko da Haurraren 
Egunaren bigarren edizioaren 
pregoiaz eta txupinaz. Guztiok 
bezala, hilabete ugari pasa ditu 
berak ere etxetik atera gabe, 
lagunak ikusi gabe eta parkean 
jolastu gabe, baina, TxinTxarri-ri 
kontatu dionez, ez da aspertu: 
Mari Domingi eta Olentzerorekin 
batera dantzatu, sukaldatu, josi...
eta beste hainbat gauza egin 
ditu: esate baterako, egunero-

egunero atera da etxeko balkoira, 
20:00etan, osasun langileei txalo 
egitera. "Normaltasun berrira" 
iritsi garen honetan, festa giroan 
murgiltzeko gogotsu dago Xixuko, 
eta gaurko pregoia irakurtzeko 
irrikitan. Ohartarazi duenez, 
suziririk ez du botako, bera eta 
gainontzeko animaliak asko 
beldurtzen baitira, eta etxafuegoa 
lehertzen denean min egiten die 
belarrietan. 11:00etan hasiko  
da festa. 

Arestian esan bezala, gaur 
arratsaldean kamioi ibiltari 
batek alaituko ditu herriko kale 
eta auzoak. Xixukok gogorarazi 
du norberak bere etxeko leiho 
eta balkoietatik ospatzea dela 
asmoa, baina, norbait kalean 
badago, osasun neurriak hartu 
beharko ditu: eskuak garbitu; 
maskara jantzi; aho, sudur eta 
begiak ez ikutzen saiatu; eta 
dominis t iku egi terakoan 
ukondoa jarri. Denok horretarako 
gogoa eduki arren, Xixukok ere 
bai jakina, muxu eta besarkadak 
beste baterako gordetzea 
aholkatu du ahateak.

Batzuei ezaguna egingo zaizue 
ahate maitagarri hori, eta, beste 
batzuei, pertsonaia ezagutu 
arren, berria izango zaizue 
Xixukoren historia. 1982an sortu 
zen Lasarte-Orian. Garai hartan, 
haurren %80k A ereduan ikasten 

zuen, gaztelaniaz, eta kalean 
ere ez zen euskara askorik 
e r a b i l t z e n  e t a  h a u r r e k 
e u s k a r a r e k i k o  z u t e n 
harremanari bultzada bat  
emateko asmoz elkartu ziren 
Agustin Mujika eta Joxe Mari 
Agirretxe. Lehenengoa irakaslea 
izanik eta bigarrena haurren 
eta euskaren bueltan ibiliz 
haurrentzat zerbait egitea 
erabaki naturala izan zen 
bientzat.

Gabonetan Olentzeroren 
etorrera antolatzeari ekin zioten, 
eta herriko haur guztientzat 
ikuskizun bat egitea bururatu 
zitzaien. Ikuskizun horretan, 
Olentzeroz aparte, gitarrarekin 

ongie torr ia  ematen  z ion 
baserr i tarra  zegoen ,  e ta 
bera iek in ,  X ixuko  ahate 
maitagarria. 38 urte pasa dira 
dagoeneko, eta gaur egun 
jarraitzen du urtero-urtero gurera 
etortzen, begi xumeak irekita 
eta lumak harrotuta. Gainera, 
gaur egun ez digu bakarrik 
Olentzeroren etorrera iragartzen, 
baita Mari Domingirena ere! 

Lehengo urtean egin bezala, 
Ttakun KEk Xixuko jaietan 
omendua izateko proposamena 
egin nahi zuen aurten ere, baina 
COVID-19agatik sanpedroak 
ohiko moduan ospatuko ez 
direnez, 2021eko festetan izan 
beharko du. Aupa Xixuko!

Haurraren Egunaren bigarren edizioaren egitaraua. TTAKUN KULTUR ELKARTEA

Berrikuntzekin dator  
II. Haurraren Eguna
Ttakun KEk, hainbat eragilerekin elkarlanean, Haurraren Egunaren bigarren edizioa 
antolatu du gaurko, ekainak 26. Egitarauko ekintzak bi modutara egingo dituzte: 
birtualki eta presentzialki. Azken horiek, beharrezko neurri guztiak hartu eta zainduz

XIXUKO AHATE 
MAITAGARRIAK 
IRAKURRIKO DU 
PREGOIA, GOIZEKO 
HAMAIKETAN
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Sorgin Dantza izan ohi da sanpedroetako 
ekintza ikusgarri eta sinbolikoenetako 
bat. Aurten, ordea, bertan behera uztea 
erabaki dute antolatzaileek, COVID-19ak 
eragindako egoera tarteko. Horrek ez du 
esan nahi, ordea, igande honetan, 
ekainaren 28an, sinbolikoki bada ere, 
ekintza hori egingo ez denik. Herritarrei 
deia luzatzen diete Sorgin Dantzako blusa 
eta zapia janzteko. Era berean, bideo bat 
prestatu dute, aurreko urteetako argazki 
eta bideo zatiak uztartuz. Honako testu 
hau prestatu dute Maitane Rebe eta Nahia 
Ruiz herritarrek Sorgin Dantzaren 
inguruan:

Urte luzeetan zehar, Oriako Sorgin-
Dantza San Pedro jaietan galtzen ez 
dugun hitzordua da. Baina egoera honen 
aurrean, festa bertan behera uztea 
erabaki da.

Oriako Sorgin-Dantza lasarte-
oriatarrontzat garrantzitsua den dantza 
bat da. Gure herriaren sinbolo da. 
Urtero-urtero herritarrak kalera ateratzen 
dira, ez soilik hain gurea sentitzen dugun 
dantza hau dantzatzera, baita 
transmititzera eta zaintzera ere, bere 
etorkizuna babesteko. Belaunaldiz 
belaunaldi mantendu den ohitura da, eta 

herriko jende askok parte hartzen du 
dantzari, musikari nahiz ikusle gisa. 
Ikusgarria da Oriatik hasi eta nola Okendo 
plazara iristen diren 300 bat pertsona bi 
ilaratan dantzan. Adin guztietako 
dantzariak elkartzen dira urtero eta 
herriko festei hasiera emateaz arduratzen 
dira dantza eta irri artean.

Azken urteetan bezala, aurten ere 
Ttakun Kultur Elkartetik ohitura hau 
ospatzeko nahia egonda ere, Lasarte-
Oriako Udalean proposamen desberdinak 
aurkeztu ostean, atzera bota eta festa 
bertan behera uztea erabaki da. Egungo 
egoera konplexu honek hainbat kultur 
arloko ekintza bertan behera uztera 
derrigortu du, tartean, Oriako Sorgin-
Dantza. 

Nahiz eta aurten Oriako Sorgin-Dantza 
ez den dantzatuko, bete behar diren 
segurtasun eta osasun neurri guztiak 
errespetatuz, herritar guztiok gonbidatu 
nahi zaituztegu ekainaren 28an blusa 
jantzi eta egunaz gozatzera. Ez dadila 
ohitura galdu! Dantzatzeko aukerarik ez 

izan arren, Sorgin-Dantza beste modu 
batera biziko dugu. 

Presta daitezela kaleak dantzatuak izan 
daitezkeenerako... Gora Oriako Sorgin-
Dantza!

Felix Telleriari aitortza 2019an
Urteak eta urteak eman ditu Felix Telleria 
herritarrak gazte eta helduei Sorgin Dantza 
erakusten. Iaz erabaki zuen erretiroa 
hartzea eta horren aktiboki ez parte hartzea 
ekimenean. Emandako guztiagatik, aitortza 
bero eta hunkigarria jaso zuen pasa den 
urteko ekainaren 28an. Hunkituta zegoen 
Telleria. 

Okendo plazan egin zioten omenalditxoa.  
Lehenik, oholtzatik. Handik esker hitzak 
bota zizkion Joxe Mari Agirretxek. Xumelako 
kideek omenaldi xumea egin zioten, 
espresuki sortutako habanera abestuta, 
"bihotzetik" eta "maitasunari maitasunez 
erantzunez". "Felix, maite zaitugu" oihuaren 
ondotik, txaloak eta opariak. Bere bilobek 
oroigarri gisa plaka bat eman zioten, eta 
Okendon zeuden dantzari guztiek aurresku 
bat dantzatu zioten. Gero, jarri zizkioten 
txapela gorria eta banda soinean, bandera 
helduta dantza egin zuen. Baita zuzenketa 
oihuak bota ere, beti egin izan duen bezala, 
pausoak fin egin zitzaten dantzariek.

Igandean, ekainak 28, blusa eta zapiarekin kalera irteteko deia egin du Ttakun KEk. TXINTXARRI

Ez dadila ohitura galdu!

ANTOLATZAILEEK BIDEO BAT 
PRESTATU DUTE; IGANDEAN IKUSIKO 
DUZUE GURE ATARI DIGITALEAN

SAN PEDRO JAIAK  
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Nerea Eizagirre
San Pedro elizako erlojuak gauerdia 
ematearekin batera, Lasarte-Oriako 
ereserkia entzuteko aukerarik ez da 
egongo aurten San Pedro egun bezperan. 
Danborradako kideek, ordea, afaria 
antolatu dute arantzatxoa kentzeko.
Nola hartu zuen elkarteak San Pedro jaiak 
bertan behera geratuko zirela jakitea? 
Pena handiarekin, noski! Lasarte-oriatar 
guztiok bezala! Erabakia udaletxeak 
hartu zuen eta guk onartu besterik ez 
dugu egin; ez zegoen beste aukerarik.
Gauzak antolatzen hasiak zineten?
Gu urte osoan zehar aritzen gara lanean, 
hilabetean behin elkartuz, beno, udaran 
oporrak hartzen ditugu! Betiko martxa 
jarraituz aurrekontuak, mantenimentua, 
oharrak…martxan genituen jada.
Danborradan eta haurren danborradan herritar 
askok parte hartzen dute. Beste dataren 
batean ekimenik egitea pentsatu al duzue?
Beste datarik ez dugu buruan, udaletxearen 
erabakia da hori. Udalak eskatuko balu 

gu prest gaude danbor eta kupel hotsak 
kaleratzeko.
Zein mezu bidali nahi diezue herritarrei 
sanpedro berezi hauetan?
Nahiz eta San Pedro jaiak beste urteetan 
bezala ez izan, ospatu ditzatela norberak 
ahal duen moduan eta egoerak uzten duen 
moduan, baina ospatu! Ondo pasa eta 
disfrutatu! Festak aurrera darrai!

Danborradako kideak, Okendo plazan. TXINTXARRI

"Norberak ahal duen modura ospa 
ditzala San Pedro jaiak"
ATLO LASARTE-ORIAKO DANBORRADA
Danborrak eta kupelak 2021eko San Pedro bezperako gauaren zain

Nerea Eizagirre
Nola hartu zuen elkarteak San Pedro jaiak 
bertan behera geratuko zirela jakitea? 
Egoeraren garapena ikusirik, ez gintuen 
harritu erabakiak. Ekimen guztiak bertan 
behera uzten ari ziren eta bagenekien 
udalak lehenago edo geroago jakitera 
emango zuela.
Gauzak antolatzen hasiak zineten?
Erraldoiak atontzen hasi behar genuen eta 
koreografia berriak ikasten. Gainera, aurten, 
herriko beste elkarteekin kolaborazioak 
antolatuak genituen eta haurrak erraldoietan 
sartzeko asmoa genuen.
Erraldoiak eta buruhandiak edo zezensuzkoa 
herritarrak biltzen dituzten ekimenak dira. 
Beste dataren batean jarduerarik egitea 
pentsatu al duzue?
Lasarte-Oriako haurrek euren erraldoia 
egiteko tailerra egin nahiko genuke. 
Horrekin batera, buruhandi eta erraldoiak 
auzoetara eraman, marrazki erakusketa 
antolatu eta haurrek eurekin argazkiak 
ateratzeko aukera izatea ere gustatuko 

litzaiguke. Horretarako auzo-elkarteei 
deia egiten diegu gurekin harremanetan 
jar daitezen.

Eta erraldoien bilkura bat antolatzea 
ere pentsatu dugu, beste herrietako taldeak 
gonbidatuta.
Zein mezu bidali nahi diezue herritarrei 
sanpedro berezi hauetan?
Ezin ditugu beti bezala jaiak ospatu, 
baina ospa ditzagun lagunekin, familian 
eta kalean blusa soinean. Hurrengo urtean 
kaleetara itzuliko gara eta merezi duten 
bezala ospatuko ditugu San Pedro jaiak.

LOZETeko kideak, iazko San Pedro jaietan. TXINTXARRI

"Hurrengo urtean kaleetara itzuliko gara 
eta merezi duen bezala ospatuko ditugu"
LASARTE-ORIAKO ZEZENSUZKO ETA ERRALDOIEN TALDEA
Aurten ez da lasterketarik izango buruhandi eta zezensuzkoen aurretik 

San Pedro jaiak, herriko 
eragileen jaiak

San Pedro jaiak ez lirateke posible izango Lasarte-Oriako hainbat entitate edo elkarterik gabe. Aurten gehienek ez dute ekimenik aurrera 
eramango, baina baten batek moldatu du bere jarduna herritarrei jaietako giroa iristarazteko

Elkarrizketa osoak txintxarri.eus orrialdean
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Nerea Eizagirre
Zero Sette akordeoi orkestrako kideak 
udaberrian lanean hasi ziren. Jaiband 
moduan Lasarte-Oriako  zein inguruko 
herrietako kaleak alaitzeko asmoa zuten, 
baita San Joan suan eta San Pedro jaietan 
udalak herriko elkarte batentzat antolatzen 
duen omenaldian parte hartzekoa ere. 
Baina COVID-19ak guztia hankaz gora 
jarri du.
Lasarte-Oriako Udalak maiatz erdialdean 
jakinarazi duen San Pedro Jairik egongo ez 
zela, espero zenuten erabakia?
Hasieran zalantzak bagenituen, baina beste 
herrietan euren jaiak antolatzeari buruz 
hartzen ari ziren erabakiak eta jendea 
elkartzeko momentuan bete behar diren  
neurriak ikusita aurtengo sanpedroak ez 
antolatzea ez zaigu arraroa egin.
San Joan eta San Pedro jaietako ekimenak 
bertan behera geratu dira, baina zuek ekimen 
digitala egingo duzue...
Zer edo zer egin nahi genuen. Hasieran 
bideo batean abesti batzuk jotzea pentsatu 
genuen eta denon artean eztabaidatu 

ondoren konturatu ginen gure herritarrak 
hainbeste egunetan konfinatuta egon 
ondoren, alaitasunez eta poztasunez 
betetako irteera bat merezi zutela. 
Horregatik San Pedro jaiei buruz 
diaporama egitea erabaki genuen.
Zein mezu bidali nahi diezue herritarrei 
sanpedro berezi hauetan?
Barruan daramaten herriko sentimendua 
egun horietan azaleratzea eta neurriak 
mantenduz disfruta dezatela etxeko, 
kanpoko eta Lasarte-Oriar guztiekin.

Zero Sette orkestra omenaldian. TXINTXARRI

"Herriko sentimendua azaleratu eta 
naurriak mantenduz disfruta dezatela"
ZERO SETTE AKORDEOI ORKESTRA
Akordeoi doinuek birtualki alaituko dituzte aurtengo jaiak

Nerea Eizagirre
Larrialdi-egoera ezarri baino lehen itxi 
zituen ateak Biyak Bat elkarteak bere 
egoiliarrak arrisku-talde zirela eta. San 
Pedro jaiena garai berezia izaten da 
elkarteko egoiliarrentzat. Hainbat 
lehiaketa eta emanaldi antolatzen dituzte 
eta euren "alaitasuna zabaltzeko" herriko 
kaleetatik barrena ibiltzen dira txarangaren 
laguntzaz. Aurten, ordea, ezin izan dute 
ezer antolatu eta egoitzaren ateak noiz 
ireki aztertzen ari dira. 

Lasarte-Oriako Udalak maiatza erdialdean 
jakinarazi duen San Pedro Jairik egongo ez 
zela, espero zenuten erabakia?
Ez gintuen harritu. Beste herrietan ere  
jende asko biltzen zituten ekimenak 
bertan behera uzten ari ziren.
Zein mezu bidali nahi diezue herritarrei 
sanpedro berezi hauetan.
Adi egon daitezela, osasun gomendioak 
jarrai ditzatela eta erantzukizunez jokatzea 
birusa oraindik gure artean dabil eta. 
Eta batez ere, zoriontsuak izan daitezela.

Biyak Bat elkarteko konpartsa kaleak alaitzen. TXINTXARRI

"Biyak Bat elkarteko kideek gure 
alaitasuna zabaldu nahi izaten dugu"
BIYAK BAT ELKARTEA
San Pedro jaien inguruan hainbat ekimen antolatu ohi ditu
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Maitane Aldanondo
Udalak baino lehen eta hark 
egingo zuena egingo zuela, Sorgin 
Jaiak-en antolatzaileek apirilean 
ezagutarazi zuten festak ohi bezala 
ez egiteko erabakia. Hala ere, 
kolore pixka bat emango diote 
herriari ekimen xume batzuekin. 
Taldeko hainbat kidek e-postaz 
erantzun dituzte txintxarri-ren 
galderak.
Sorgin Jaiak ohi bezala ez egitea 
erabaki duzue, zergatik?
Koronabirusa dela eta sortutako 
krisiak elkarren arteko zaintzak 
zein guztion ongizatea erdigunean 
jartzeak duten garrantzia agerian 
jarri du. Egoera honen aurrean, 
ikusi dugu ez dugula baliabide 
nahikorik guztion segurtasuna 
bermatu eta festak antolatzeko; 
hau da, gureaz gain, herritar 
ororen segurtasuna eta ongizatea 
bermatzea ezinezkoa zaigula. 
Arduratsua izatea beharrezkoa 
dela ikusi dugu, eta horregatik, 
aurten Sorgin Jaiak orain arteko 
herritarren elkarlanari esker 
antolatu diren bezala ez ospatzea 
erabaki dugu, hurrengo urteko 

prestaketarako utziz guztiok 
herritik herriarentzat sortzen 
ditugun jaiak antolatzeko 
motibazio zein indarrak.
Nola izan zen prozesua?
Larrialdi egoera hasi zenean ez 
genuen uste erabaki hau hartu 
beharko genukeenik eta lan talde 
bakoitzak bere martxan lanean 
jarraitu zuen. Egoera luzatzen 
hasi zen, eta, pixkanaka, nahi 
ez genuen erabakia hartu beharra 
geroz eta gertuago ikusi genuen.
Azkenean, nahiz eta gustukoa 
ez izan, denok ulertu genuen 
aurten Sorgin Jaiak ezingo zirela 
betiko moduan ospatu. Ez da 
erraza herriari esatea urtebetez 
hain gogotsu itxaroten dituzten 
jaiak ezingo dituztela gozatu, 
baina beharrezkoa zela adostu 
genuen, eta gaur, egokia izan 
zela pentsatzen dugu. 
Zein puntutan zeuden prestaketa 
lanak, orduan?  
Lan talde bakoitzak lanak 
aurreraturik zituen, baina gure 
artean partekatu eta erabakiak 
hartzeke genituen. Hala ere, 
lanketa baliagarria izango da. 

Lan taldeen barruan hainbat 
hausnarketa burutu dira 
egitarauak balio jakin batzuk 
berma zitzan eta, beraz, hurrengo 
urterako baliagarria izango den 
barne gogoeta bat burutu dela 
esan daiteke.
Ekimen batzuk egitea erabaki duzue, 
zeintzuk?  
Hasieratik argi ikusi dugu betiko 
festen hutsunea ezingo genuela 
bete, baina, egun hauetan herriari 
kolore pixka bat emateko 
asmoarekin, festa sinboliko batzuk 
egitearen aldeko apustua egin 
dugu. Egunero ekintza xume bat 
antolatu dugu, beti ere segurtasun 
neurri guztiak hartuta. Adibidez, 
Pijama Eguna mantendu dugu 
festen hasiera bezala.
Beste data batzuetan jarduerarik 
egiteko asmorik ba al duzue?
Duela hilabete batzuk aipatu 
bezala, gure ekaineko egitaraua 
bertan behera geratu da, ez da 
beste hilabete batean burutuko, 
hurrengo urtera atzeratuko da. 
Hala ere, Sorgin Jaiak-ek ez du 
baztertzen datozen hilabeteetan 
hainbat herriko ekintzekin bat 
egitea edota horien antolakuntzan 
parte hartzea. Hau da, ez gaude 
g e l d i  momen tu  hone t an 
Koordinazio Mahaian parte 
hartzen eta herriko beste hainbat 
eragileekin harremanetan 
dihardugulako. 

Herritarrek ulertu al dute? 
Jakin badakigu, urtearen 
momentu honetan herritarrak 
Sorgin Jaien esperoan egon ohi 
direla eta aldi berean, gure 
erabakiaren berri izatean, pena 
handia sentitu zutela, geuk 
bezalaxe; baina osasun krisia 
guztiok bizi dugunez, zentzuz 
jokatzeko unea da, zaintza eta 
ongizatean zentratzekoa. 
Testuinguru honetan, beraz, 
orokorrean herritarrak ulerkor 
agertu dira  hartu dugun 
erabakiarekin. 
Apirilean ezagutarazi zenuten 
erabakia. Asteotako bilakaerak 
planteamenduan eragin al du? 
Berdinak dira apirilekoa zein 
egungoa.  Ez di tugu festa 
masifikatuak nahi, gure ekintza 
guztiak segurtasun eta osasun 
neurri oro errespetatuz burutuko 
dira. Neurri guztiekin herria 
koloreztatzen saiatuko gara era 
xume batean.
Aurtengo etenak, orain arte Sorgin 
Jaiak lortutakoan eragingo duenik 
uste al duzue?  
Nahiz eta urtean zehar ekimen 
gehiago antolatu, argi dago 
Sorgin Jaiak ekainean loratu 
ohi direla; izan ere, festena 
herriarekin harreman estuena 
izaten dugun unea dela esan 
daiteke. Aurtengoan, itxialdi 
aurretik dagoeneko lanak 

aurreratuta genituenez, amorrua 
sentitu genuen erabakia hartu 
behar izan genuenean. Hala 
ere, bistan da egoera honek zer 
pentsa eman digula; beraz, 
datorren urtera begira talde 
berria osatu eta hausnarketa 
kolektiboa egin ostean, indar 
handiagoz itzuliko garelakoan 
gaude.
Ildo horretatik, bestelako lanketa 
batzuk abian jarri dituzue, zertan 
datza?  
I t x i a l d i an ,  Koo rd ina z i o 
Mahaiarekin elkarlanean, beste 
era bateko lanketak antolatu 
d i tugu .  Hauen  b i t a r t e z , 
herritarren artean gai ezberdinen 
inguruan hausnartzea eta gai 
hauek mahai gainean jartzea 
bilatzen genuen. Adibidez, 
Zizelkariak eta Sobrevivir 
dokumentalei buruzko eztabaida 
foroen bitartez; lehenengoan,  
gazte-mugimenduen inguruan 
eztabaidan jardunez ,  e ta 
bigarrenean, Txileko eztanda 
sozialaren nondik norakoak 
ezagutuz.

Jarduera "xumeekin" osatu dute Sorgin Jaien egitaraua. TXINTXARRI

"Festa sinboliko batzuk 
egitearen alde egin dugu"
SORGIN JAIAK ANTOLATZAILE TALDEA
Pijama Eguneko txupinazoarekin abian dira Sorgin Jaiak. Ezohikoak izango  
badira ere, betiko festa giroaren printza batzuk ekarriko dizkiete herritarrei  

"OROKORREAN 
HERRITARRAK 
ULERKOR AGERTU 
DIRA HARTU DUGUN 
ERABAKIAREKIN"
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Maitane Aldanondo
Ez du gogoan aurretik jaiak 
inoiz bertan behera utzi izana 
eta haien zale sutsua izanda, 
"arraroa" egingo zaio gaurkoan 
plaza hutsik egotea. Edonola, 
argi du hartutako erabakia 
egokiena dela. Horregatik,   
sinbolikoki ospatu eta arduratsu 
izatera deitu ditu herritarrak.
Sanpedrorik ez da izango aurten. 
Ez zen erabaki erraza izango...
Batere. Gogorra izan da, baina 
bilakaera zein izango zen jakin 
gabe arduraz jokatu genuen. 
Ezer ez egitea erabaki dugu jende 
pilaketak ekiditeko. Udalak ez 
du horretarako aukera eman 
nahi, ezin dugu tartea bermatu. 
Halakorik espero al zenuen?
Jairik ez egitea dramatikoa da, 
baina ezeren aurretik pertsonak 
eta haien bizitzak daude. Ez 
zitzaidan burutik pasa ere egiten 
pandemia batek geldiarazi egingo 
zuela herrialdea, hiru hilabete 
konfinatuta egongo ginela, 
hildakoak... 
Jaiak prestatzen hasiak zineten, 
azken unera arte haiei eutsi nahi 
izan diezue, ezta? 
Bai. Azaro-abendua aldean hasi 
ginen ideiekin, eskemak egiten, 
kartel lehiaketa eta diru laguntza 
lerroa zabaldu genituen,  elkarte 
batzuek aurkeztu zituzten beraien 
programak... Itxialdiaren lehen 

asteetan lanean jarraitu genuen, 
jai egitarauaren zirriborro 
moduko bat osatzen, badaezpada; 
baina egunek aurrera egin ahala, 
agerikoagoa zen ezingo zirela 
egin. Kontratazioak gauzatzea 
ere oso zaila izango litzaiguke, 
pleguak atera. . .  Gainera, 
ikuskizun enpresa gehienak 
ABEEEn sartu ziren. Ez dugu 
e z e r  e g i n g o  e t a  d u d a n 
kontsolamendu bakarra da 
festetan erabiliko ez dugun diru 
guztia, 150.000 bat euro, udalaren 
gizarte laguntzen poltsara 
bideratuko dugula. Jendea 
gogotsu dago eta arantzatxoa 
dut egin zitekeenaren inguruan, 
baina ez dugu bideragarri ikusi.
Udazkenera-edo  atzeratzea aztertu 
al zenuten? 
Aukera atera zen; sanpedroak 
urrian egiteak, ordea, ez du 
zentzurik. Jardueraren bat, agian, 
baina festak ez. Elkarteekin, 
talde politikoko kideekin eta 
oposiziokoekin hitz egin ondoren,  
zentzudunena bertan behera 
uztea zela erabaki genuen. Data 
kontua ere bada, udazkenean 
nahikoa jai jarduera dago festak 
orduan egiteko. Departamentua 
zerbait egiten saiatuko da, egin 
ezin izan ziren kontratatutako 
gauza batzuk badira, eta elkarteei 
planteatu diegu bertan behera 
utzitako ekimenak irailetik 

aurrera egitea. Udalak babestu 
egingo ditu ekonomikoki nahiz 
logistikoki –hesiak, oholtza...–. 
Uztailean kultur jardueraren 
bat egingo da, esperientzia 
piloturen bat; guk ekimenak 
irailetik  aurrera planteatzen 
ditugu eta ordutik aurrera 
daudenak mantentzen ditugu.
Zenbait ekimen tradizional egiteko 
aukerari atea zabalik utzi zenioten. 
Zertan da asmoa? 
Duela bi aste arte, jarduera 
alternatiboak egitea pentsatzen 
ari ginen. Hiruzpalau oso 
oinarrizkoak kalean, gune itxian, 
eserita egiteko, esaterako, 
aizkolariak, Sorgin Dantza... 
Partaideak kontrola ditzakegu, 
kalean pila daitekeen jendea, 
ez; eta horren gogotsu egonda... 
Ederra egingo genuke! Kultur 
etxera eramatea ere pentsatu 
genuen, baina ez da egingarria. 
Oso pertsona gutxi izango 
lirateke. Adibidez,  Okendon 
Sorgin Dantza iristen denean 
jendetza egoten da, 2.000-3.000 
lagun; edukiera une horretan 
80 pertsonakoa zen, dantza 
egiteko tokirik ez zegoen... 
Eta jai ekimenak egiten dituzten 
elkarteen jarrera zein izan da?
Hainbat elkarterekin hitzarmena 
dugu jai ekimenak egiteko eta 
horietako asko bertan behera 
gelditu dira, beste batzuk 

geroratu, eta beste batzuk ez 
dakigu egin ahalko diren. Bilera 
egin genuen pasa den astean, 
eta ideiak partekatu genituen. 
Departamentuak funts ekonomiko 
bat gorde du atzeratu dituzten 
elkarteek egin ditzaketen 
horientzat eta departamentuak 
egitea erabakitzen duenarentzat. 
Epe bat  abiaraziko dugu 
proposamenak jasotzeko, baloratu 
eta egingarriak diren ikusteko. 
Pena da. Herri bizia izateko lan 
egiten duten elkarteek, tamalez, 
bertan behera utzi behar izan 
baitituzte jarduera guztiak. 
Udalak ere, baina beraiek irabazi 
asmorik gabe egiten dute, 
herriarentzat, eta urte guztia 
lanean aritu dira ezertarako. La 
Esperanzakoek duela hilabete 
esan zidaten ez zeudela jai gogoz. 
Tristea da hori entzutea, baina 
ados gaude. 
Sanpedroetan parte hartu ohi duzu. 
Zer botako duzu faltan? 
Giroa, kontzertuak, herritarren 
erantzuna... Dena botako dut 
faltan. Saiatzen naiz jaietako 
ekimen guztietan parte hartzen. 

Inork kontatu beharrean nik 
neuk ikustea gustatzen zait. 
Partaide eta ikusle naiz aldi 
berean. Zeharo arraroa egingo 
zait gaur normal egotea.  
Herritarrak gogotsu daudela aipatu 
duzu. Zer mezu bidali nahiko 
zenieke? 
Jendea animatzen dut blusarekin 
ateratzera eta Lasarteko bandera 
balkoietan jartzera. Zerbait 
sinbolikoa egitera. Jendeak 
ulertzen du jairik ezin dela egin, 
baina badakit tabernetan 
kuadrillek egindako erreserba 
asko daudela bazkari eta 
afarietarako. Ez dago debekatuta, 
eta egia da urtean elkartzeko 
uneetako bat direla sanpedroak... 
Arduratsu izatea eskatzen diet. 
Egoera ez dago festetarako. Ez 
ditzatela jai paraleloak egin. 

Udazkenean zenbait jai jarduera egiteko aukera dagoela dio zinegotziak. TXINTXARRI

"Jaien aurretik bizitzak 
eta pertsonak daude"
TXUS ALONSO JAI ZINEGOTZIA
Kirol eta Jai arloen ardura du udalean. Itxialdian lana egitea egokitu zaio, politikoa 
nahiz bestelakoa, eta sanpedroak bertan behera uzteko erabaki zaila hartzea ere

"JAIRIK EZ EGITEA 
DRAMATIKOA DA, 
BAINA EZEREN 
AURRETIK PERTSONAK 
ETA BIZITZAK DAUDE"
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Aurtengo Sorgin Jaiak sinbolikoak 
izango dira, baina koloretsuak. 
Egitaraua prestatzerakoan, 
antolakuntza batzordeak erabaki 
du egunero "ekintza xume bat" 
antolatzea, ekainaren 25etik 
29ra, beharrezko segurtasun eta 
osasun neurri guztiak zainduz. 
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Txintxarri
Ostegunetik astelehenera 
bitarteko egitaraua prestatu 
dute Sorgin Jaiek. Ez ohi bezain 
betea, dena den: egunero "ekintza 
xume bat, segurtasun eta osasun 
neurri oro errespetatuz" . 
Azpimarratu dute euren helburua 
dela herria ahal duten neurrian 
koloreztatzea, baina ez dutela 
bilatzen "ohiko festetan ikusi 
oh i  den  mas i f ikaz io  e t a 
deskontrola". Herritarrak parte 

hartzera gonbidatzen dituzte, 
neurriak hartzea gogoratuz. 
Aldizkari hau inprentara 
bidaltzean, hastear zeuden 
osteguneko ekintzak: Sorgin 
Martxa Andatza plazat ik 
Okendora, eta txupinazoa plaza 
horretan, eguraldi goibelari 
aurpegi alaia jarriz.

Ekain amaierarako prest 
edukitzen dute herriko sorginek 
edabe magikoa, Lasarte-Oria 
goitik behera sorgindu ohi duena. 

Duela bi hilabete iragarri zutenez, 
aurtengo Sorgin Jaiak ez dituzte 
"ohiko moduan" egingo, baina 
erabaki dute festa sinboliko 
batzuk egitea, eta, aurreko 
urteetan bezainbeste gauza 

pertzara bota gabe, ahal duten 
heinean herria koloreztatu eta 
jai egunen alaitasuna helaraztea 
lasarteoriatarrei, "era kontrolatu 
e t a  n e u r r i z k o  b a t e a n " .
Azpimarratu dute egunero 

ekintza xume bat egingo dutela, 
ostegunetik astelehenera, esan 
bezala,  "segurtasun eta osasun 
neurri oro errespetatuz" . 
Ekintzetan parte hartzera 
gonbidatzen dituzte herritarrak.

Jai sinboliko baina koloretsuak antolatu ditu Sorgin Jaiak-ek. SORGIN JAIAK

Egoerara 
moldatutako 
Sorgin Jaiak
Sorgin Martxa eta txupinazoarekin hasi dira Sorgin Jaiak. 
Gaurtik astelehenera bitarte ekimen gehiago egingo dituzte, 
egunean bat, segurtasun eta osasun neurriak zainduz

Ekainak 26 

09:30 Txaldaltxurrera 
irteera. 
20:00 Manifestazioa. 

Ekainak 27 

12:30 Danborrada, 
Zumaburuko Biyak Bat 
egoitzatik abiatuta. 

Ekainak 28

17:00 Mus txapelketa 
Elebeltzen. 

Ekainak 29

18:00 Hausnarketa eta 
bideo proiekzioa.
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TXINTXARRIren 1995. urteko jaiak iragartzeko portada, eta 
aldizkari barruan argitaratutako pregoia.TXINTXARRI

Duela mende laurden 
ere, lasarte-oriatarrek 
ederki ospatu zituzten 
San Pedro jaiak

1994. urteko Sorgin Dantza, Kale Nagusian. TXINTXARRI

Erdiguneko txosnak, jendez beteta. TXINTXARRI

Herritar bat 1994. urteko sagardo lehiaketan. TXINTXARRI
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Herriko kuadrilla bat blusak jantzita, bazkaltzen. TXINTXARRI

Lasarte-Oriako umeak haur jolasetan aritzeko itxaroten. TXINTXARRI

Sorgin Dantzako parte hartzaileak Okendo plaza zaharrean, dantzan. TXINTXARRI

Gaur egun bezala, txarangak, orduan ere, herriko kaleak girotzen zituen. TXINTXARRI

Goitibehera txapelketak oso ohikoak ziren. TXINTXARRI

Duela 26 urte ere buruhandiak herriko txikien atzetik ibiltzen ziren korrika. TXINTXARRI

Sorgin Dantza Oriatik abiatzen. TXINTXARRI
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Gaztetxoak jolasetan parte hartzen. TXINTXARRI

Antonio Mercero sanpedroetako daborradan, herritar batzuekin. TXINTXARRI

Lasarte-Oriako gazte ugari ausartzen ziren xexenen aurrean jarri eta korrika egitera. TXINTXARRI

Herriko kuadrilla bat San Pedro Jaiak ospatzen, duela hogeita bost urte. TXINTXARRI

Parranda eta festarako ekimen ugari antolatzen zituzten, eta herritar ugarik parte hartzen zuen horietan. TXINTXARRI

Herri kirolak beti izan dira herriko festetako ekitaldi nagusiak. TXINTXARRI





OSTIRALA  2019-07-05  TXINTXARRI ALDIZKARIA16    SAN PEDRO JAIAK OSTIRALA  2020-06-26  TXINTXARRI ALDIZKARIA     

Txintxarri
Uda guztiko lana kolokan jarri 
dio koronabirusak eragindako 
egoerak Factory Logistica 
enpresari. Osasun larrialdia 
dekretatu eta egunerokoaren 
etenaldiaren ondorioz, hiru 
hilabete "diru-sarrerarik gabe" 
igaro ditu enpresak, baina 
jarrai tu behar izan dute 
hilabeteroko gastu finkoak 

ordaintzen: "Egoera latza izaten 
ari da; orain oso mantso hasi 
gara buelta ematen, pentsatuz 
egoera hau ez dela betiko izango".

Aurtengo herr iko fes ta 
gehientsuenak bertan behera 
geratu direla ikusirik, alternatiba 
bila hasi da Factory, eta ikuskizun 
handiak ez diren beste formatuen 
e ska in t za  zaba ldu  du t e : 
bakarlariak, kale-zinema saioak, 

eta abar. Halere, urtea "oso beltza" 
ikusten dute, ez baitakite orain 
bizitzen ari garen egoerak zein 
ondo r i o  e ka r  d i t z ak e en 
etorkizunean. 

Osasun larrialdia dela eta, 
ulertzen dute orain arteko 
herriko festen formatuak 
ekiditea, eta horrekin bat datozen 
arren, uste dute egoera aztertu 
eta festak beste formatu batean  

planteatzea ahalbidetu beharko 
litzatekeela: formatu txiki eta 
mugatuko ekitaldiak, auzoetan 

banatuak,  besteak beste : 
"Momentu gogor hauetan ere, 
kulturak bizirik egon behar du".

Zuzeneko emanaldien soinu eta argiztapenaz arduratzen da Factory Logistica. FACTORY

"Hiru hilabete pasa ditugu 
diru sarrerarik gabe"
Zuzeneko emanaldien soinu eta argiztapenaz arduratzen da Lasarte-Oriako Factory 
Logistica enpresa. Urte guztian lan egiten badute ere, uda sasoian izan ohi dute lan 
karga gehien, baina aurten, ezohiko uda aurreikusten dute COVID-19aren ondorioz

"Sortzen jarraitzeko 
baliatu dugu geldialdia"
Txintxarri
Rukula musika taldeko bateria-jotzailea 
da Oihan Agirretxe herritarra. Uda 
honetarako kontzertu eta musika emanaldi 
dezente zituzten aurreikusita, baina 
koronabirusak eragindako egoera dela-eta, 
eta herri gehientsuenetako festak bertan 
behera geratu direnez, ez dute kontzerturik 
jotzeko aukerarik izango. Hirugarren 
diskoa prestatzen harrapatu zuen taldea 
itxialdiak, eta geldialdi hau "sortzen 
jarraitzeko" baliatuko dutela azaldu du.  

Kultura baztertuta dagoen sektorea dela 
azpimarratu du Agirretxek, eta erdigunera 
ekartzeko beharraz ere hitz egin du. 
Usurbilgo Udalak prestatutako ekimena 

goraipatu du: "Betiko herriko festak ez 
dira egingo, baina hilabeteko kultur bira 
antolatu dute. Horrelako ekintzek 
bazterretik erdigunera ekartzen dute 
kultura".   

 

Berezia behar zuen 
urtea, hankaz gora          
Txintxarri
Musikari gisa, urte berezia zetorkion 
aurtengoa Mikel Yarzari. Hilotz taldean  
abeslari eta baxu-jotzaile ari da, eta 
Aske izeneko iraupen luzeko bigarren 
diskoa kaleratzear dute. Horrez gain, 
hamargarren urteurrena du aurten 
musika taldeak, eta hori ospatzeko 
emanaldi "berezi" batzuk ematea 
aurreikusita bazuten ere, COVID-19ak 
sortutako egoeraren ondorioz, ez dakite 
ospatzerik izango duten, eta aukera 
badute ere, noiz egin ahal izango duten. 

Hilotz taldean aritzeaz gain, Asgarth 
taldeko musikaria ere bada. Hamahiru 
urteko geldialdiaren ostean, aurten 

bueltatu asmo zuen eszenatokietara 
Asgarthek, baina arrazoi berdinagatik, 
momentuz aurreikusita zituzten 
emanaldi denak bertan behera geratu 
zaizkie. 

Oihan Agirretxe Rukulako musikaria. OIHAN AGIRRETXE Mikel Yarzak baxu-jotzaile eta abeslaria. MIKEL YARZA 
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Txintxarri
Koronabirusak eragindako egoera 
"eragin handia" izaten ari da Lierni 
Rekondo herriko bertsolari 
gaztearengan, eta baita bere udako 
aurreikuspenetan ere. Azaldu 
duenez, bertsolari gazteak 
herrietako jai batzordeek antolatu 
ohi dituzten bertso-saioetan aritzen 
dira gehienbat, eta aurten, herriko 
festa gehientsuenak bertan behera 

geratu direnez, ez du saio bakar 
batean parte hartzeko aukerarik 
izango, momentuz. Itxialdi garaian 
ere bazituen saioak hitzartuta, 
baina horiek ere bertan behera 
geratu zitzaizkion.

Osasun larrialdia dekretatu eta 
bertso saiorik tegin ezin geratu 
zenean, sortzeko aukera ikusi 
zuen Rekondok, baina itxialdia 
luzatzen joan ahala, konturatu 

zen sortzea ere "zaila" zela: 
"Sortzeko arnasa hartzea 
e z i n b e s t e k o a  d a ,  e t a 
konfinamenduak asko zailtzen 
du hori; ez da sortzeko momentu 
erraza izan". Halere, bideo-deien 
bidez jarraitu ahal izan dute bertso 
eskolako lanketarekin. 

"Ezjakintasun handiz" bizi du 
egunerokoa, izan ere, hasiera 
batean bertan behera geratutako 

saioak atzeratu egin zitezkeela 
esan bazioten ere, ez daki udazken 
aldera horiek egitea posible izango 

ote den edo ez, COVID-19aren 
gorakada gertatu daitekeenaren 
susmoa zabalduta baitago.

Lierni Rekondo herritarra, iazko Santa Ana parodia hasi aurretik bertsotan. LIERNI REKONDO

Sortzeko behar den  
arnasa hartu ezin denean
Bertsolariek ere plaza eta herri ugari girotu ohi dituzte udan, herriko festetan. Aurten, 
ordea, saio askoz gutxiago izango dira festak bertan behera geratzearen ondorioz. 
Lierni Rekondo bertsolari lasarte-oriatarrari zuzenean eragin dio egoera horrek

2020ko emanaldiak, 
2021erako gordeta
Txintxarri
Gautxori txarangako tronboi-jotzailea 
da Carlos Moreno. Berebiziko garrantzia 
dute udako herriko festetan txarangek, 
baina aurten, ez ditugu Lasarte-Oriako 
kaleak girotzen ikusiko. Urteroko 
sanpedrotako emanaldia bertan behera 
geratu zaio Gautxoriri, eta horrekin 
batera, baita Burgoseko eta Donostiako 
Aste Nagusirako aurreikusitakoak ere. 
Aurtengo udarako hitzartutako 
emanaldiak datorren urterako gorde 
dizkietela jakinarazi dio TxinTxarri-ri.

Oraintsu arte ere ezin izan dute 
entseguetan aritu: "Ez daukagu 
entseatzeko lokal propiorik, udalak 

uzten digu eta hilabeteak entseatu gabe 
pasa eta gero, berriki hasi gara lan 
horietan". 

Irailetik aurrera martxan jartzeko 
esperantzaz agertu da Moreno.  

Galera ekonomikoa 
baino gehiago, animikoa
Txintxarri
Lasarte-Oriak badu bigarren txaranga 
talde bat: Oaintxe in deu. Herriko kaleak 
girotzeko txaranga baten beharra ikusi, 
eta horretarako sortu zuten taldea. Orduz 
geroztik, ez diote hutsik egin sanpedroetan 
jotzeari, ezta herriko zenbait auzoetako 
festetan aritzeari ere. "Giroa alaituz" 
ibili dira beti, herrian barrena. 

Aurtengo udan, ordea, instrumentuak 
hartu eta taldean musika jotzeko aukerak 
b e r t a n  b e h e r a  g e r a t u  z a i z k i e 
koronabirusaren ondorioz, eta "animikoki" 
eragina izan du taldean. "Ez gara txaranga 
profesionala, hortaz galera ekonomikoa 
ez da hainbestekoa izango, galera 

animikoa izango da, izugarrizko pena 
ematen digu taldeak kaleak girotzera 
ateratzeko aukerarik ez izateak".  
Hamabost lagunek osatzen dute Oaintxe 
in deu txaranga

Gaurtxori txaranga. CARLOS MORENO Oaintxe in deu txaranga. TXINTXARRI



OSTIRALA  2019-07-05  TXINTXARRI ALDIZKARIA18    SAN PEDRO JAIAK OSTIRALA  2020-06-26  TXINTXARRI ALDIZKARIA     

Iñigo Gonzalez Sarobe
"Deun Kepa besperan, pozaren 
pozez, lo ere ez genuan egiten". 
Leandro Etxaniz Lander kazetari 
herritarrak (Lasarte, 1891- Urnieta, 
1965) 1934an idatzitako Lasarte'ko 
jaiak kronikaren zati bat da. Bere 
haurtzaroko festak gogoratu zituen, 
XX. mende hasiera-hasierakoak. 
Duela 100 urte pasatxo ere orain 
bezainbeste gogo eta emozioz 
bizitzen zituzten jaiak, zalantzarik 
gabe, San Pedro bezperan, pozaren 
pozez, ezin baitzuten lorik ere 
egin, garai horretako haurrek 
behintzat.

Edu Galardi herritarraren 
bitartez eskuratu ditu TxinTxarri-k 
garai horietako testigantzak, eta 
urtez urteko jaien programak ere 
bai. Urteak daramatza biltzen, 
fisikoki zein birtualki. Dokumentu 
zaharrenak Hernaniko artxibotik 
eskuratu ditu, orrialde honetan 
ikus daitekeen 1932ko egitarauarena 
kasu. Programak www. txintxarri.
eus atarian ikus ditzakezue.

Lander kronikagile nekaezinak 
kontatzen zuenez, San Pedro 
egunean, ekainak 29, goizean 
goizetik zegoen jai giroa: suziriak, 
kanpai hotsak, txistuak, algara... 
Gaztetxoek txanponen bat izaten 
zuten poltsikoan goizetik, eta ez 
zuen asko irauten bertan, besteak 
beste, erroskila goxoak erosten 

zituztelako. Meza nagusira joaten 
ziren gero, hamarretan. Irtetean, 
hamaiketakoa egiten zuten, eliza 
parean herritar ugarik soka-dantza 

dantzatu bitartean. Hernaniko 
abesbatza etorri ohi zen eguna 
girotzera, baita herritarrak familian 
bazkaltzen ari ziren bitartean ere.   

Parranda egiteko aukerarik ere 
bazen, Lander-ek gogoratzen 
zuenez: "Erbesteko 'pa'randeruekin' 
batera beste bi egun jai osoz igaroaz, 

soiñ eta gogoz ler eginda, urrengo 
urteko "San Pedruak" u'ruti zaudela 
gogoratu utcakin, tristura galanta". 

Sentipen hori urtez urte berdin 
mantendu da, jaiak bukatzean 
triste egotearena, hurrengo 
urtekoak noiz iritsiko zain. Aurten 
ez da posible izango hori bera 
sentitzea, ez aurreko urteetan 
bezala behintzat, jaiak ez direlako 
"ohiko moduan" ospatuko 2020an. 
Horrek eragin du, besteak beste, 
esku artean hartu eta irakurtzeko 
programarik ez egotea aurten. 
Ondo bidean, 2021ekoa izango da 
hurrengoa. Bien bitartean, orain 
arte argitaratutakoez gozatu behar. 
Hemen dituzue adibide batzuk.

'Lander' kazetariak XX. mende hasierako sanpedroei buruz idatzi zuen 1934an. EDU GALARDI

San Pedro jaien bilakaera 
grafikoa, urtez urte
Edu Galardi herritarrak artxibo ederra osatu du festen egitarauekin: urtez urte gordetzen ditu, fisikoki zein birtualki, 
programak eskaneatuta. Berarekin harremanetan jarri da TxinTxarri, jaien bilakaera grafikoa nolakoa izan den ikusteko

1932. urteko sanpedroen egitaraua, Hernaniko artxibotik eskuratua. E. G.
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San Pedro jaiak 1945. E. G. 50. hamarkadan elementu grafikoak ugaritu ziren. E. G. Kale Nagusia, 1970.eko jaien azalean. E. G. 1979ko programaren errotulazioa, euskaraz. E. G.

San Pedro jaiak 1987. E. G. 1992ko festetako egitarau koloretsua. E. G. Danborrada, 2003ko protagonista. EDU GALARDI Blusa koloretsuak zintzilik 2014ko programan. E. G.
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Txintxarri
Gure herria ere "normaltasun 
berrian" sartu eta egun gutxitara, 
egoeraren balantzea egin du 
Agustin Valdivia alkateak. 
"Pozgarria da Alarma Egoera 
amaitu dela ikustea, baina erne 
egoten jarraitu behar dugu, 
COVID-19ak  gure  ar tean 
jarraitzen baitu". Hori dela eta, 
gogoratu du "ezinbestekoa" dela 
osasun neurriak betetzen 
jarraitzea: maskara janztea, 
metro eta erdiko distantzia 
soziala mantentzea eta eskuak 
maiz garbitzea. "Foku eta 
agerraldi txikiak sortzen ari 
dira, eta, kontrolatu ezean, berriz 
ere hasierako puntura itzul 
gaitezke. Egin dugun ahalegin 
handia eta gero, lazgarria 
litzateke hori".

Pandemia gure artera iritsi 
zenetik, herriak "gauza asko" 
galdu dituela adierazi du 
alkateak: "Ia gelditu egin da 
gure kaleetako jarduera sozial 
eta kulturala, eta bertan behera 

utzi behar izan ditugu gure San 
Pedro jai maiteak eta auzo 
d e sb e rd ine t ako  f e s t ak " . 
Nabarmendu du "kalte ekonomiko 
handiak" pairatu dituztela 
herritar askok,  eta baita 
pertsonalak ere: "Adiskide eta 
senideak galdu ditugu COVID-
19aren erruz, edo ezin izan diegu 
behar bezalako agurrik eman". 
Koronabirusak eragindakoa "oso 

gogorra" izanagatik, uste du 
lasarteoriatarren jokaera 
"eredugarria" izan dela hilabete 
hauetan, eta zoriondu egin ditu 
horregatik. Aitortza berezia egin 
die pandemiaren aurka "borroka" 
egin duten langileei, "lehen 
lerroan" egon diren guztiei.

"Zientziak birusaren kontrako 
txerto eraginkor bat lortzen duen 
arte, gure eguneroko bizitza oso 

baldintzatuta egongo da: lana eta 
erosketak egitea, beste pertsonekin 
harremantzea, aisialdiaz gozatzea... 
Horregatik diot oso garrantzitsua 
dela osasun neurriak betetzea; 
gogorrak diruditen arren, bizitza 
asko salbatu dituzte", azpimarratu 
du Valdiviak.

Udal instalazioak zabaltzen
"Normaltasun berria" delako 
hori iristen ari da udalaren 
instalazio eta azpiegituretara 

ere. Alkateak jakinarazi duenez, 
zuzeneko arreta zerbitzua 
berreskuratu du udalak, baina 
neurriekin. Aldez aurretik hartu 
behar da hitzordua, 943 37 60 55 
telefono zentralera deituta edo 
dagokion zerbitzuarenera.

Parkeak eta kirol, kultur zein 
zerbitzu sozialak "pixkanaka" 
irekitzen ari direla adierazi du 
alkateak, eta horiek erabiltzeko 
beharrezkoa dela "txertoa lortu 
arteko arau berrietara egokitzea".

Agustin Valdivia alkatea bere bulegoan. TXINTXARRI

"Normaltasun berria", 
baina neurriak jarraituz
Lasarte-Oriako alkate Agustin Valdivia pozik dago Alarma Egoera amaitu delako.  
Hala ere, oraindik "erne egoten" jarraitu behar dela nabarmendu du. Herritarrak 
zoriondu ditu konfinamenduan zehar izandako "portaera eredugarriarengatik"

Txintxarri
Lasarte-Oriako Udalbatzarrak 
ekainaren 14an egin zuen saioan  
ostalaritza terrazen tasan%100eko 
hobaria egitea adostu zuen. Hori 
behin betiko onartuta, dagoeneko 
tasa ordainduta zeukatenei diru 
kopurua itzuli egingo diela 
jakinarazi du udalak: "Neurri 
hori 56 establezimenduren 
espazio okupatua handitzeko 
eskariak aintzat hartuta egindako 
ahaleginari gehitzen zaio.

Ostalaritzak herriko ekonomian 
duen garrantzia ere nabarmendu 
dute, tabernak udalerriaren 

bizikidetza sozialerako ingurune 
atsegin eta aberasgarri bat 
sortzeko bultzatzaile nagusietako 
bat  d ire la  azpimarratuz . 
Koronabirusak eragindako 
egoerak, ordea, "nabarmen" 
eragin dio sektoreari, eta, beraz, 
beharrezkotzat jo dute sektorea 
modu puntualean indartzea, 
"herriko bizitza sozialean 
ga ldutakoaren  par te  ba t 
berreskuratzeko".

Osasun krisia lehertu zenetik, 
udalak hartutako "ezohiko 
hainbat neurriren" berri ere 
eman du, pandemiaren ondorioek 

ekonomian eta gizartean izan 
duten eraginari aurre egiteko 
asmoz. 

Hauek dira udalak hartutako 
neurriak:

• Muturreko egoeran dauden 
pertsonentzako laguntza-
lerroak.
• Autonomoentzako laguntzak.

• O b l i g a z i o  f i s k a l a k 
pagatzeko epeak malgutzea.
• Kaltetuei arreta emateko 
bulego bat irekitzea.
• Diruzaintzako gerakina 
gaitzea, kontratazioa eta 
herriko ekonomia bultzatuko 
d u t e n  i n b e r t s i o a k 
sustatzeko.

Horrez gain,  zerbitzuak 
emateagatik eta bide publikoa 
okupatzeagatik ezarrita dituzten 
udal-zergen barruan, prestazio 
edo okupazio horiek eten edo 
murriz tu  d iren denbora -
bitartean tasak itzultzeko 
neurriak ere aplikatu dituztela 
gaineratu du.

Terrazen tasan %100eko 
hobaria, ostalariei laguntzeko
Udalbatzarrak onartutako neurri horrek 58.138  
euroko murrizketa ekarriko du udalaren diru-kutxarako

Koronabirusaren eragindako egoerarengatik, ostalariek terrazaren tasan hobaria izango dute. TXINTXARRI

"Normaltasun berria" ezartzearekin bat, ekainaren 19an, Lasarte-
Oriako Udalak haur-parkeak ireki zituen. Edukiera mugatua dute, 
ordea. Eusko Jaurlaritzak zehaztutakoaren arabera, 4 metro 
karratuko pertsona bat egon daiteke. Horregatik, udalak kartelak 
jarri ditu haur-parke bakoitzean, baimendutako gehieneko 
edukiera adieraziz. Era berean, udalak erantzukizunez jokatzeko 
eskatu die erabiltzaileei.

Haurrak parkeetara itzuli dira

Haurrak parkean jolasean. TXINTXARRI
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Udal ordezkariak eta Aterpea Merkataritza elkarteko kideak, aurkezpenean. 

Eskola materiala erosteko  
diru laguntza handitu dute
Erosketak uztailaren 1etik irailaren 30era arte egin  
behar dira, eta ziurtagiriak aurkeztu beharko dira

Txintxarri
40.000 eurotik beherako diru-
sarrerak dituzten familiei 
bideratuta dago udalaren eskola 
materiala erosteko diru laguntza. 
Orain arte 10.000 euro bideratu 
b a d i t u z t e  e r e ,  a u r t e n , 
k o r o n a b i r u s a k  f a m i l i a 
zaurgarrienetan izan duen 
eragina ere kontuan hartu dute, 
eta 20.000 euro zuzenduko dituzte.

Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 
haurrak dituzten familiei 
l a g u n t z e a  d a  u d a l a r e n 
helburuetako bat, baita horrekin 
batera, herriko komertzioak 
babestea ere; hain zuzen ere, 
erosketak herriko dendetan 
egitea ezinbesteko baldintza 
baita.

Laguntzak, gehienez, 110 euro, 
90 euro edo 50 eurokoak izan 
daitezke, familia unitateko kide 
guztien errentan oinarrituta:

1 . -  Urteko diru-sarrera 
gordinak 25.000 euro artekoak 

dituzte familientzat, gehienez, 
110 euro.

2 . -  Urteko diru-sarrera 
gordinak 25.001 eta 33.000 euro 
artekoak dituzten familientzat, 
gehienez, 90 euro.

3 . -  Urteko diru-sarrera 
gordinak 33.001 eta 40.000 euro 
artekoak dituzten familientzat, 
gehienez, 50 euro.
Uztailaren 1etik irailaren 30era 

bitarte egindako erosketak 
lagunduko ditu udalak. Hori 
bai, diru laguntzak eskatzeko 
eskaera orriarekin batera, 
herriko dendek emandako tiket 
edo faktura sinplifikatuak 
aurkeztu beharko dira. Diru 
laguntza eskaerak aurkezteko 
epea, berriz, irailaren 1ean 
zabaldu eta urriaren 1ean 
amaituko da.

Datozen egunetan jasoko dute 
herritarrek etxeko buzoietan, diru 
laguntzen inguruan informazio 
gehiago azaltzen duen eskuorria.

Txintxarri
E k a i n a r e n  2 8 a  L G T B I + 
Harrotasunaren eguna dela eta, 
L a s a r t e - O r i a k o  U d a l a k 
dibertsitate sexualaren aldeko 
kanpaina abian jarri du. COVID-
19aren ondorioz, hainbat ekimen 
irailean egingo badira ere, beste 
batzuk martxan dira.

LGTBI banderako koloreak 
dituzten poltsak banatzen ari 
d i ra  Emakumeen Zentro 
Zibikoan, truke sistemaren bidez. 
Herritarrek egunarekin zerikusia 
duen edozein marrazki, bideo, 
argazki edo idatzi egin eta 
Emakumeen Zentrora eraman 
behar dituzte. Trukean poltsa 
jasoko dute. Amaieran collage 
handi bat egingo dute guztiekin. 
E m a k u m e e n  Z e n t r o k o 
arduradunek azaldu dutenez, 
lanak emateko hitzordua eskatu 
behar da, 943 36 39 58 telefonoan.

Somoto zeharbidera ematen 
duten Mirentxuko eskaileretan 
ere LGTBI banderaren koloreak 
ikusgai izango dira. Banderako 
sei koloreez gain, gaiarekin bat 
egingo duen esaldi bat ere 
irakurri ahalko da eskaileretan.

Ikasturtea hastearekin bat, 
gainera, Zenbat eta aniztasun 
gehiago gero eta dibertigarriago. 
Z e l ako  me rka tu  an i t z a ! 
marrazteko liburua banatuko 
d u t e  L a s a r t e - O r i a k o 

ikastetxeetan. 3 eta 10 urteko 
haurrei zuzendutako liburuak 
azoka batean aurkitu daitezkeen 
barazkiak eta fruituak oinarri 
hartzen ditu, etxeko txikiei 
gizartean dagoen askotariko 
aniztasunak erakusteko. Hala 
nola, aniztasun kulturala, familia 
mota aniztasuna, ogibideak edo 
identitate sexuala. 

Liburuaren banaketa ikasturte 
amaiera honetan egin behar 
zutela jakitera eman zuten 
ekimenen aurkezpenean, baina 
COVID-19a dela eta, banaketa 
irailera atzeratu behar izan 

dutela onartu dute. Liburu sorta 
baten lehenengoa dela ere azaldu 
dute udal ordezkariek.

Bestalde, martxoaren 14an 
egin behar zen Zinegoak Bilboko 
Gaylesbotrans nazioarteko 
zinema eta arte eszenikoen 
jaialdiko saioa irailera atzeratu 
dutela ere jakitera eman dute. 

Film laburren saioa Manuel 
Lekuona kultur etxean izango 
da zehazteke dagoen datan. Eguna 
hurbildu ahala,  saiorako 
txartelak zituzten herritarrei 
argibideak emango dizkie 
Lasarte-Oriako Udalak.

Udal ordezkari eta Gizarte Zerbitzuetako teknikariak aurkezpenean. TXINTXARRI

Dibertsitate sexualaren 
aldeko ekimenak martxan
Hainbat ekimenen bitartez, gaiari buruzko kontzientziazioa eta hezkuntza landu  
nahi ditu Lasarte-Oriako Udalak. COVID-19aren eragina dela eta, irailean ere  
izango da ekimenik; Zinegoak jaialdiko film laburren saioa, esate baterako

Txintxarri
COVID - 1 9 ak  e r ag indako 
egoeraren ondorioak leuntzen 
saiatzeko helburuz, 2020ko 
egutegi fiskala aldatu egin du 
Lasarte-Oriako Udalak, gaia 
ekaineko ohiko plenora eraman 
eta gero. Azaroaren 30a izango 

da udal zerga eta tasa gehienak 
ordaintzeko azken eguna.

Egutegi fiskala honakoa da:

Urtean behin ordaintzen diren tasak
• Ibilgailuen Gaineko Zerga: 
ordaintzeko epea, martxoaren 
1etik ekainaren 1era.

• Zaborren tasa: apirilaren 
1etik uztailaren 30era.
• Ondasun  Hig i e z inen 
gaineko Zerga: abuztuaren 
1etik urriaren 30era.
• Jarduera Ekonomikoen 
gaineko Zerga: urriaren 1etik 
azaroaren 30era.
• Ibien tasa: urriaren 1etik 
azaroaren 30era.
• Orokorra: urriaren 1etik 
azaroaren 30era.

Lau hilean behin ordaintzen diren 
tasak

• U r a  e t a  e s t o l d e r i a :
3. lauhilekoa, otsailaren 1etik 
martxoaren 15era; 1. lauhilekoa, 
ekainaren 1etik uztailaren 
30era; 2. lauhilekoa, urriaren 
1etik azaroaren 30era.

Hiru hilean behin ordaintzen diren 
tasak
• K a l e k o  a z o k a :  1 . 
hiruhilekoa, urtarrilaren 
1etik 25era; 2.a, uztailaren 
1etik 25era; 3.a, irailaren 
1etik 25era; eta, 4.a, azaroaren 
1etik 25era.

Hilean behin ordaintzen diren tasak
• Dantza eta balleta: likidatzen 
den hilabete bakoitzean, 
aurreko hilabetearen 15etik 
25era.
• Etxean laguntzeko zerbitzua 
eta etxebizitza tutelatuko 
egonaldia: likidatutako 
hilabete bakoitzaren hurrengo 
hilabetean, 15etik aurrera.
• Ingurunean mantentzeko 
programa, Udal Musika Eskola 
eta Udal Euskaltegia: hilabete 
bakoitzean, 25etik 30era 
bitartean.

2020-2021 egutegi fiskala 
moldatzea onetsi du udalak
Egutegi fiskala malgutu du Lasarte-Oriako Udalak.
Azaroaren 30era arte ordaindu ahalko dira tasa batzuk



ALBISTEA     23 TXINTXARRI ALDIZKARIA  2020-06-26  OSTIRALA

TXINTXARRI

Dravet sindromea gogoan
Ekainaren 23an, asteartea, Dravet Sindromearen Nazioarteko Eguna izan 
zen eta udaletxea morez jantzi zen. Horren bidez, gaixotasun arraro horri 
ahalik eta ikusgarritasun handiena ematen lagundu nahi izan dute, 
gizartea ohartarazi eta kontzientziatzeko, batetik, sindromea dutenen 
erronkez nahiz zailtasunez, eta bestetik, ikerketan inbertitzeko beharraz. 

Scooter Club euskadiko kideak iragan astean egin zuten rally laburrean. TXEMA VALLES

Urteurrena ezin ospatu arren, 
arantzatxoa kentzeko eguna
"Normaltasun berria" ospatzeko, Scooter Club 
Euskadiko kideek 'DeseSKAgada' egin zuten

Txintxarri
Scooter Club Euskadi elkarteak 
ezin izan zuen hogeigarren 
urteurrena ospatu COVID-19ak 
eragindako egoeragatik. Hitzordu 
garrantzitsu hori datorren urtera 
arte atzeratu badute ere, ez dute 
aurten esku hutsik gelditu nahi 
izan. Horregatik, normaltasun 
berriak ematen dituen aukerak 
baliatuta, DeseSKAgada egin 
zuten ekainaren 20an, larunbata. 

Lasarte-Oria inguruko zenbait 
motorzalek goizean rally txikia 
egin zuten Lasarte-Oriako 

inguruetatik. 10:30ean elkartu 
ziren Buenetxea tabernan, eta 
eguerdian, vespa eta lambretten 
motorrak piztu eta martxan jarri 
ziren.

Jauregi jatetxean bazkaldu 
ostean, Lasarte-Oriara bueltatu 
ziren guztiak eta Siglo XX 
tabernan arratsalde pasa egin 
zuten.

Gauean egunari amaiera 
bikaina emateko, disko festa 
birtuala izan zuten Capitan 
Lambrirus, Soronasembrau eta 
Montxivirus 19 djen eskutik.

Txintxarri
Lasarte-Oriako Pentsiodun eta 
Erretiratuen Koordinakundeak 
jakitera eman duenez, azken 
asteetan, Estatuko, Erkidegoko, 
probintziako zein Lasarte-Oriako 
koordinakundeko kideen artean 
eztabaida sakonak izaten ari 
dira kalera itzultzeko data 
zehatza dela eta. Pentsiodunen 
eta erretiratuen taldeko kideak 
arrisku-talde dira, eta horregatik, 
pandemiaren bilakaeraren 
arabera zuhurtziaz jokatu behar 
dela uste dute koordinakundeko 
kideek.

“Iritzi ezberdinak daude, baina 
aipatu legez, gehiengoak zuhurtziaz 
jokatu behar dela uste du. Presak 
alde batera utzi eta egoera 
egonkortu arte alerta egoeran 
mantendu behar gara. Irailean 
berriro kalean egoteko lanean ari 
gara”, adierazi dute.

Itzulera jendetsua
Pentsioen mugimenduaren itzulera 
jendetsua eta parte hartzailea 
izatea nahi dute, eta horregatik, 
itxialdian zehar ez dira besoak 
uztarturik egon. “Birtualki aritu 
gara  lanean Gipuzkoako 

erakundeekin, batez ere, Bat Etorri 
osatzen dutenekin. Harremanak 
sendotu eta irizpide komunak 
zehaztu ditugu. Adierazpenak eta 
oharrak argitaratu ditugu gure 
sare sozialetan ia egunero. Estatuko 
beste erakundeekin ere harremana 
man t endu  dugu  ek imen 
koordinatuak egiteko”.

Euren aldarria ozen entzutea 
nahi dute. Irailean ezin bada, 
egoerak ahalbidetzen duenean 
aterako dira kalera. “Aurrera 
goaz eta gogotsu aldarrikatuko 
ditugu eskubide sozialak eta, batez 
ere, pentsio publiko duinak”.

Lasarte-Oriako Pentsiodun eta Erretiratuen koordinakundeak irailean berriro kalean egotea espero du. TXINTXARRI

Irailera arte, pentsioen 
aldarririk ez Okendon
Lasarte-Oriako Pentsiodunen eta Erretiratuen Koordinakundea ez da besoak  
uztarturik egon larrialdi-egoeran. Itzulera jendetsua eta parte-hartzailea izateko lanean  
ari da. "Zuhurtziaz jokatuz", irailera arte, ez dira berriro Okendo plazan bilduko

Txintxarri
Ekainaren 24tik, asteazkena, 
h o n d a k i n  o r g a n i k o e n 
e d u k i o n t z i e n  i t x i t u r a 
automatikoa martxan da, berriro.
Koronabirusaren aurkako 
prebentzio-neurri gisa, Lasarte-
Oriako Udalak 5. zaborrontziaren 

itxigailu automatikoei blokeoa 
kendu zien, "segurtasunagatik 
eta higieneagatik".

Asteazkenean ohiko egoerara 
itzuli dira. Beraz, 5. edukiontziaren 
erabiltzaile-txartela behar da 
itxigailua ireki eta poltsak 
barruan utzi ahal izateko.

Udalak jakitera eman duenez, 
egokieraz bal iatuko dira 
itxigailuen mekanismoei bateria 
berr ikus i  e ta  a lda t zeko . 
Asteazkenetik gaur ostiralera 
bitartean, udalerriko zabor-ontzi 
organiko guztiak berrikustea 
aurreikusten du Udalak.

Era berean, Lasarte-Oriako 
Udalak herritarrei gogorarazten 
die hondakin organikoen 
edukiontzia erabiltzeko txartela 
eskatu nahi duen edonork 
informazio gehiago lor dezakeela 
edo hitzordua eska dezakeela 
943 37 61 89 telefonoan.

5. edukiontzetako itxigailu 
automatikoak berriro martxan
Koronabirusaren pandemia medio, udalak hondakin 
organikoen edukiontzietako itxigailuei blokeoa kendu zien
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Txintxarri
Lasarte-Oriako Udalak eta 
Ttakun Kultur Elkarteak, 
Euskararen X. Maratoiko 
zortzikotea osatuko duten 
kideekin batera, Euskararen X. 
Maratoia urtebetez atzeratzea 
erabaki dute. Antolaketa lanak 
aurreratuta baldin bazituzten 
ere, Covid-19ak sortutako 
egoerak eraginda, erabaki dute 
urriaren 17an eta 18an ospatzekoa 
zen X. ekitaldia behar den 
moduan egiteko baldintzak ez 
direla egongo eta 2021ean 
antolatuko dela.

Horrela jakinarazi du aurtengo 
zortzikoteak, egunotan zabaldu 
duten ikus-entzunezko baten 
bidez. Euskararen X. Maratoia 
ere olinpikoa izango dela iragarri 
dute. Horrek erreakzio erauntsia 
eragin du, eta Nazioarteko 
B a t z o r d e  O l i n p i k o a r e n 
adierazpena ere bai: Tokion 

egitekoak diren Joko Olinpikoak 
ere urtebete atzeratu dituzte, 
2 0 2 0 a n  e g i n  b e h a r r e a n , 
Euskararen Maratoiarekin bat 
egingo ez lukeelako. 

Protagonisten hitzak
Udaleko Euskara batzordeburu  
Jon Antxordokik txintxarri-ri 
adierazi dionez, maratoia 
urtebetez atzeratzea "oso erabaki 
zaila" izan da. Lantaldeko 
gainerako parte hartzaileekin 
batera, argi ikusi du maratoiak  
"herritar guztiek elkarrekin eta 
plazan gozatu beharreko ariketa 
bat" izan behar duela,  ez 
erdibideko zerbait, eta gaur-
gaurkoz bizitzen ari garen 
egoerak hori  hala  izatea 
ahalbidetzen ez duelako hartu 
dute atzeratzeko erabakia: 
"Zerbait antolatuko bagenu, ez 
litzateke betiko Euskararen 
Maratoia izango, beste zerbait 

baizik, egoera eta baldintzak ez 
direlako horrelako ekintza bat 
antolatzeko egokiak".

Ttakun Kultur Elkarteko 
lehendakari Mari Karmen 
Ormazabalek ere bat egin du 
Antxordokiren hitzekin: "Gaur-
gaurkoz egoera zein den ikusita, 
eta urrian nola egongo garen 
jakin gabe, erabakia ezin zen 
irailera atzeratu". Euskararen 
Mara t o i a  b e r e  ho r r e t an 
antolatzea ezinezkoa izanik, 
ekimenaren helburuak ez 
liratekeela beteko gogorarazi 
du: "Helburua beti izan da ahalik 
eta herritar gehienengana iristea, 
eta egoera honetan, plazan ezingo 
genuke denok elkartu".

Rebeka Garzes eta Joxe Mari 
Agirretxe zortzikoteko bi kideek 
ere babestu dute urtebete 
atzeratzearen proposamena. 
Garzesek azaldu du "pena handia" 
ematen diola aurten ezin ospatu 

ahal izateak, baina argi du 
maratoia "oso gertuko ekintza" 
izanik, ezin daitekeela distantziak 
mantenduz egin. Azpimarratu 
du zenbait herritar gazterengan 
atzerapausoa ere suposatuko 
duela geldialdi honek hizkuntzari 
dagokionean, izan ere, maratoia 
e u s k a r a r i  d a g o k i o n e a n 
erreferentea baita.

Agirretxek ere azpimarratu 
du plaza erdigune hartuta 
Euskararen Maratoiak herri 
osoa batzen duela, eta aurten 
hori bermatzea ezinezkoa denez, 
nahiago izan dutela atzeratzea. 
Lanketa, bidea egiten hasiak 
zirenez, hori abiapuntu hartuko 
dute datorren urteko ekitaldirako, 
eta hizkuntza ohiturei astindua 
emateko lanean jarraitzeko 
asmoz agertu da, "konpromisoak 
hartuz".

Euskaraldiaren bigarren 
ediz ioak ,  ordea ,  aurrera 
jarraitzen du. 2020ko azaroaren 
20tik abenduaren 4ra bitartean 
ospatuko da,  eta,  aurten, 
ariguneen bidez, enpresa, 
erakunde eta entitateetara egingo 
du salto egitasmoak.

Euskararen IX. Maratoiko bukaera ekitaldiko irudi bat. Okendo plazako karpan bildutako herritar guztiak zortzikoteko eta Ttakun Kultur Elkarteko kideekin batera dantza. TXINTXARRI

2021ean egingo da 
Euskararen Maratoia
Zortzikoteak bideo batean eman du erabakiaren berri, umore ukitu batekin. Azaldu dute, 
Nazioarteko Batzorde Olinpikoaren dei bat jaso dutela, eta zortzikotearen asmoa jakin bezain 
laster erabaki dutela eurek ere munduko kirol ekitaldia garrantzitsuena 2021era atzeratzea

2019-20 ikasturtean 
euskara ikasten aritu diren 
ikasleek udalak ematen 
dituen bekak eskatzeko 
aukera izango dute 
uztailaren 17ra arte. 
Dagokion ikastaroa 
euskaltegi batean bukatu 
eta hurrengo hamabost 
egunen barruan aurkeztu 
behar izaten dute 
interesatuek eskaera, baina 
ikasturte honetan euskara 
ikastaroren bat hasi eta 
2020ko otsailaren 29tik 
aurrera ikastaroa bukatu 
dutenek Lasarte-Oriako 
Udalari diru-laguntza 
eskatzeko epea data 
horretara luzatu du udalak. 
Covid-19ak sortutako 
egoera dela eta hartu dute 
neurri hori, herritarrei 
erraztasunak emateko 
asmoz. Jakinarazi dutenez, 
eskaera udaletxeko 
erregistroan aurkeztu nahi 
dutenek eta aldez aurreko 
hitzordua eskatu dutenei 
ezin izan diete zehaztutako 
epeetan erantzun

Eskaera on-line ere egin 
dezakete, interesatuek, 
udaleko web orriko “Idatzi 
eta dokumentuen sarrera” 
botoian klikatuta.

Euskara 
ikasteko 
bekak 



Sute txiki bat piztu da Pintore 
kaleko 5. zenbakiko 3. solairuan 
astearte eguerdian: komunean 
zegoen kandela batek eragin du. 
Suhi l t za i lee i  de i tu  d ie te 
bizilagunek, baina eurak etorri 
baino lehen lortu dute sute hori 
itzaltzea. Dena den, ke dezente 
sortu duenez, makina bat jarri 
dute kea eraikin osotik atera ahal 
izateko. Ez da inor zauritu.

Kandela batek sute 
txiki bat eragin du 
Pintore kalean

Landaberri LHIko estalkia 
zaharberritu eta hezetasunak 
konponduko dira. Hezetasunak 
sortutako kalteei aurre hartzeko 
lanak ere egingo dituztela 
jakinarazi dute.

Obra horiek Unebide Obras y 
Contratas SL enpresak egingo 
ditu, eta 445.618,28 euroko kostua 
izango dutela iragarri dute 
udaletik.

Landaberri  
LHko estalkia 
zaharberrituko dute

Zero Sette taldea, Eskusoinuaren Nazioarteko Eguna ospatzen iaz, Lleidan. ZERO SETTE

Egoera berrira moldatuta, baina 
aurten ere izango da diaporama
Zero Sette akordeoi taldeak urtero antolatu ohi duen 
diaporama egingo du aurten ere, formatu berrian

Txintxarri
Osasun larrialdia medio, ez dute 
aurtengo diaporama bertan 
behera utzi nahi izan Zero Sette 
akordeoi taldeko musikariek. 
Horrela, egoera berrira moldatu, 
eta "hilabete eta erdian" aurtengo 
saioa prestatu dute, "herritarrek 
poztasunez betetako irteera alai 
bat merezi dutelako".

J o s e  M a n u e l  C r e s p o 
zuzendariak aukeratu eta 
moldatutako abestiekin osatu 
dute aurtengoa, "bakoitzak bere 
etxetik grabatuta" .  Beste 
ur t e takoek in  a ldera tu ta 
"motzagoa" izango dela iragarri 
d u t e ,  e t a  l a r u n b a t e a n 
argitaratuko dute, akordeoi 
taldearen kanalean.
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Txintxarri
Lasarte-Oriako Udalak 2017. 
urtean onartutako ordenantza 
batean zehaztu zuen 16 urtetik 
beherako jarduerak euskaraz 
izan behar zutela, antolatzaileek 
diru laguntzak jasotzeko aukera 
izan zezaten. Irizpide horri aurka 
egiteko, ordea, helegitea aurkeztu 
zuen  Euska l  Au tonomia 
E r k i d e g o a n  E s p a i n i a k o 
Gobernuaren orduko ordezkari 
Javier de Andresek.

Hasiera batean EAEko Auzitegi 
Nagusiak udalari arrazoia eman 
bazion ere, Espainiako Auzitegi 
Gorenera eraman zuten gaia, 
eta orain gutxi jakinarazi dute 
e r a b a k i a .  E b a t z i  d u t e 

o r d e n a n t z a n  b i l d u t a k o 
artikuluak tratu berdintasunaren 
printzipioa urratzen duela, eta 
ez dute partekatzen EAEko 
Auzitegi Nagusiak bere garaian 
eba t z i t akoa .  Espa in iako 
Konstituzioaren 14. artikulua 
eta Diru Laguntzen 38/2003 
legearen 8.3 artikulua "ahaztu" 
egin zituztela azpimarratu du 
Espainiak. Gaineratu dute 
L a s a r t e - O r i a k o  U d a l a k 
ordenantza horretan zehaztutako 
hizkuntza-irizpideak ekintza 
horietatik kanpo uzten dituela 
"arrazoia edozein dela ere, 
euskara derrigor jakin behar 
ez duten eta gaztelaniaz hitz 
egiten dutenak".

Euskararen Gizarte Erakundeen 
Kontseiluarentzat "oso larria eta 
ulergaitza" da Espainiako Auzitegi 
Gorenaren epaia eta azaldu du  
euskararen normalizazioa 
oztopatzeko helburua duela: 
“Udalak irizpide hori ezartzeko 
justifikazio objektiboa eta 
arrazoizkoa baliatu zuen. 
Eskualde edo Eremu Urriko 
Hizkuntzen Europako Gutunak 
jaso bezala, egoera gutxituan 
dagoen hizkuntzaren aldeko 
neurriak hartzea ezin da 
diskriminaziotzat jo”.

 Lasarte-Oriako Udaleko 
Euskara Batzordeak, berriz, 
jakinarazi du gaia aztertzen ari 
direla. 

2018. urtean egindako Euskaraldiaren hasiera ekitaldian parte hartu zuen hamaikakotea. TXINTXARRI

Hizkuntza irizpiderik ez, 
diru laguntzak jasotzeko 
Espainiako Auzitegi Gorenak baliogabetu egin du 2017. urtean Lasarte-Oriako  
Udalak gazteei zuzendutako jarduerak diruz laguntzeko Euskara irizpide  
izateko hartutako erabakia. Udaleko Euskara Batzordea gaia aztertzen ari da

Txintxarri
Lasarte-Oriako Udalak 2019-2020 
ikasturtean bizitako hainbat 
gorabehera direla eta, Udal 
Musika Eskola zerbitzuan 
hobariak ezartzea onetsi du. 
Egoeraren arabera, % 20 eta 

% 100 arteko hobaria izango dute 
zerbitzuko erabiltzaileek.

Larrialdi-egoera ezartzearekin 
bat aurrez aurreko eskolak eteaz 
gain, ikasturte honetan zenbait 
irakaskuntza-lerrotan ezin izan 
da irakasle falta behar zen 

azkartasunarekin bete, eta horrek 
baldintzatu egin du ikasturtea 
baldintza tekniko eta pedagogiko 
egokietan ematea.

Ikasturte hutsala
Ikasturtea amaituta,  irakasleen 
lana nabarmendu du udalak. 
Martxoaren 14tik ikasturte 
amaierara arte, irakasleak 
ahalegin handia egin dute 
hezkuntza-eskaintza "nor bere 
bal iabideetat ik"  ikas lee i 
hurbiltzeko, baina hobariak 
dituzten lerroetarako ikasturtea 

erabat galdutzat eman duela 
onartu du udalak "euren 
probetxua hutsala" izan delako.

Hobariak 2020-2021 ikasturteko 
tarifetan gauzatuko dira eta 
honakoak dira:

• % 20ko hobaria musika-
tresnako ikasle guztiei.

• %  1 0 0 e k o  h o b a r i a 
Hizkuntza Musikala bakarrik 
egiten duten eta ikasturtea 
errepikatzen duten ikasle 
guztiei.

• %50eko hobaria trikiti 
eta akordeoiko ikasleei.

Musika eskolako zerbitzuan 
hobariak izango dira
Erabiltzaileek %20tik %100erako hobariak  
izango dituzte 2020-2021 ikasturteko tarifetan

Musika eskolako kideak. TXINTXARRI
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Txintxarri
Zabaleta Auzolan elkarteko kideek 
prentsaurreko bat egin zuten 
Basotxo plazako lokal aurrean. 
Lanak bukatuta daude, baina 
udalarekin hitzarmena sinatuta 
ez dagoenez, ezin dute erabili. 
"Irailetik aurrera hainbat jarduera 
egin nahiko lituzke auzo elkarteak 
lokal berrian, baldintza askoz 
egokiagoak eta aukera gehiago 
eskaintzen dizkigulako; orain 
arteko ekintza guztiak betiko 
garajean egiten jarraitu dugu".

"Lasarte-Oriako Udalari 
eskatzen diogu, beste behin ere, 
uda honetan bertan auzo 
elkartearen eskuetan uzteko 
lokala, egin dezala horretarako 
beharrezko eta  benetako 
ahalegina". Zabaleta Auzolaneko 
kideek beste agerraldi bat egin 
du te  l oka laren  aurrean , 
aurrenekotik zortzi hilabetera, 
bizitzen ari diren egoera publiko 
egiteko. "2019ko urritik, udalak 
ez die erantzun auzo elkartearen 
mezuei eta telefono deiei, eta, 
erantzun dienean, atzerapen 
handiz egin du". Bilera bat egin 
zuten otsailaren 17an. "Erantzun 
bera jaso genuen orduan ere: 
hitzarmena bukatzeko zerbait 
falta dela". Ikasturte honetako 
ekintzak beti erabili ohi izan 

duten garajean egin dituzte, 
pandemia iritsi aurrekoak 
behintzat.

Zabaleta Auzolanek aurreneko 
prentsaurreko hori egin eta gero, 
elkartearen arabera, udalak esan 
zion zarata frogak egiteke zeudela 
oraindik lokalean, baina "segituan" 
lanak amaitu eta auzo elkartearen 
izenean egoteko "ahalegina" egingo 
zuela adierazi zien. Ekainak 11n 
hitz egin dute bi aldeek azkenekoz: 
"Zarata frogak egin direla esan 
digute, baina obra amaierako 
dokumentazioa eta hitzarmena 
osatzeke dagoela".

Zabaleta auzoko komunitatea 
gero eta jendetsuagoa eta zabalagoa 
da, eta, beraz, behar gehiago ditu: 
"Kirola egitekoak salbu, ez daukagu 
inolako zerbitzurik gertu, 
erdigunetik urrun bizi baikara. 
Pandemia honek erakutsi duenez, 
komunitatearen trinkotasun eta 
elkartasuna sustatzen duten 
neurriak beharrezkoak dira", 
azpimarratu du auzo elkarteak. 
"Lokal hau ezinbestekoa da 
guretzat, Zabaletako errealitate 
berria eraikitzen hasteko".

Prozesuaren kronologia
"Duela 20 urte baino gehiago" 
eskatu zion udalari Zabaleta 
Auzolan elkarteak bere jarduerak 

burutzeko lokal bat. 2018ko 
abenduan hasi zituen lanak udalak, 
eta aurtengo ekainean bukatu. 
Prest dago gunea, baina auzotarrek 
ezin dute erabili, hitzarmena ez 
dutelako sinatu. "Otsailaren 28an 
auzo elkarte guztiak bildu ginen 
alkatearekin eta adierazi genion 
akordioa ahalik eta azkarren 
prestatzeko beharra; gaur egun, 
oraindik ez daukagu zirriborroa 
ere", azaldu dute auzotarrek.

2017ko maiatzean ikusi zuten 
auzotarrek "ametsa errealitate 
bihurtzeko zirrikitu bat". Basotxo 
plaza eta inguruko eraikinak egin 
zituenean udalak, kontratu bat 
s i n a t u  z u e n  U r k i l l a  S L 
enpresarekin, Zabaleta-Berriko 
a.3.1/6 eta a.3.1/7 partzeletan 64 
etxebizi 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; tarte horretan, 
behin eta berriro gogorarazi behar 
izan diogu udalari Urkilla 
enpresaren eginbeharra".

Zabaleta Auzolan elkarteko kideak eta auzotarrak lokalaren aurrean bildu ziren, berriro ere. TXINTXARRI

Lokala prest; erabiltzeko 
baimenik ez, ordea
Duela 20 urte baino gehiago eskatu zion Zabaleta Auzolan elkarteak udalari lokala. 
2017an, ametsa egia bihurtuko zela zirudien; baina obra amaierako dokumentazioa 
osatu eta hitzarmena sinatzeko faltan, ezin dute lokala erabili jarduerak egiteko

Herritar talde batek protesta ekitaldiak egin ditu ekainean Okendo plazan. TXINTXARRI

Leroy Merlinek izango duen 
eragina ikertzeko eskaera
EH Bilduren aburuz, Leroy Merlinek herrian izango  
duen eragina ezagutzea "ezinbestekoa" da

Txintxarri
Ekaineko ohiko udalbatzarreko 
gai-zerrendako puntuetako bat 
zen Errekalden eraiki nahi den 
Leroy Merlin saltokiaren 
egitasmoaren onarpena edo ez. 
Mahai gainean geratu da, ordea, 
jorratzeke. Abagune hori baliatu 
nahi du Lasarte-Oriako EH 
Bilduk egitasmo horren inguruko 
azterketa bat egiteko, eta ikusteko 
zer nola eragin dezakeen Lasarte-
Orian sozioekonomikoki . 
"Ikerketa horren emaitzak 
publiko egitea ere nahi dugu"

"Herri mugimendua eta zenbait 
eragile proiektuaren aurka 

azaldu dira; hainbat aurkako 
iritzi eta eztabaida sortu ditu", 
nabarmendu du koa l i z io 
abertzaleak. 

"Ulertezina" iruditzen zaio 
gisa horretako egitasmo bat 
aurkeztea: "Pandemia honek 
herriko merkatari, ostalari eta 
zerbitzu pertsonalei hainbat 
galera ekarri dizkie, eta Leroy 
Merlin eraikitzeak etorkizuna 
zailduko die hainbat sektoreri". 

EH Bi lduk dioenez ,  sor 
litezkeen lanpostu berri horiek 
orain arteko beste batzuk 
ordezkatuko lituzkete, "lan 
baldintza prekarioak" areagotuz.

AIURRI ALDIZKARIA

Eraldaketa soziala aldarrikatzen
Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak antolatuta, ekainaren 19an, hainbat 
ekimen egin ziren Euskal Herrian. Arratsaldean Buruntzaldeo manifestazioa 
egin zuten Hernanin. Herritarren bizitzak erdigunean kokatzen dituen 
eraldaketa soziala aurrera emateko pausoak eskatu zituzten pentsiodunen, 
etorkinen eta gazteen ordezkariek, manifestazioaren amaieran.
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Nerea Eizagirre
Errepide denboraldia ez da 
amaitu oraindik Buruntzazpi 
Txirrindularitza Eskolako 
kideentzat. Hasiberria zen 
larrialdi egoera ezarri zutenean, 
eta, lehengo astean, uztaila 
amaieran lehen lasterketak 
antolatuko direla jakin zuten. 
Data horretarako prest egoteko, 
garaian garai entrenamendua 
moldatu dute.

"Lehen fase batean, etxean 
arrabolarekin egiten zuten lan 
gazteek, baita gimnasia edo core 
lanak ere. Kalera atera izan ahal 
garenean, adinaren arabera eta 
o r d u t e g i e n  a r a b e r a 
entrenamenduak moldatzen joan 
g a r a , "  a z a l d u  d i g u t e 
txirrindularitza eskolako kideek.

Gainera, txirrindulari gazteek 
erronkak egin dituztela ere 
nabarmendu dute. "Kirolari 
gazteenek hartu dute aurrea 
horretan, guk ez dugu ezer 
proposatu. WhatsApp bidez oreka 
eta indarrarekin zerikusia zuten 
erronkak egin dituzte".

Maiatz erdialdera, arintze 
egoera hasi zenean, kirol 
instalazioetara noiz itzuli ahalko 
ziren ez zekiten ziur. "Hirugarren 
fasean, kirol instalakuntzetan 
entrenatu ahal izatea, baina 
oraindik ez dakigu, ez zein 
mailatan, zein ordutegitan edo 
zein baldintzetan".

Orduan  en t r enamendu 
plangintza zehatzik landu ez 
zutela nabarmendu zuten 
txirrindularitza eskolako kideek. 
"Oraindik ez daukagu lan egiteko 
plangintzarik, ez baitakigu noiz 
hasiko garen berriro lehian. 
Guk uztailean berriro martxan 
egotea espero dugu eta horri 
begira ari gara lanean".

Egun, ordea, "normaltasun 
berriarekin" maila guztietako 
txirrindulariak taldean hasi dira 

lanean. Hala ere, Buruntzazpiko 
arduradunek azaldu moduan, 
e z  d i r a  b a r r u k o  k i r o l 
instalakuntzetan lanean ari. 
"Ora intxe  COVID-19aren 
hedapena saihesteko segurtasun 
n e u r r i a k  m a n t e n t z e k o 
entrenamenduak kanpoan egiten 
ditugu", azaldu dute.

Entrenamenduaren denbora 
eta ibibidea mailaren arabera 
moldatzen dute. Horrela txikienek 
10 kilometro egiten dituzte eta  
zaharrenak 100 kilometroetara 
iristen dira. "Txikienek ginkana 
jokoak egiten dituzte; zaharrenek 
ordea, errepidean egiten dute 
lan eta mendateak igo behar 
dituzte", jakitera eman dute.

Gainera, uztailean lasterketei 
hasiera emango zaiela badaki 
taldeak eta laster denboraldi 
berriko helburuak ezarriko 
dituzte. Izan ere, denboraldi 
hasierako helburuak ere bigarren 
mailan utzi zituzten itxialdian. 
“Denboraldi hasieran genituen 
helburuak alde batera utzi ditugu 
eta lasterketak berriro hasiz gero, 
orduan, ezarriko ditugu berriak”.

Hala ere, helburu bat ez dute 
ahaz tu ,  b i d e -he zkun t za . 
Horregatik ulermena eskatzen 
die herritarrei. "Mugikortasun 
aldetik baldintzak ditugu eta 
itxialdiak sortu duen estresa 
handia dela badakigu. Baina 
gure kirola adin txikikoak dira 
eta txirringa erabili behar dute, 
beraz, ulermena eskatzen dugu". 

Uztailean lasterka
Denbora ld i  j a r ra ipenar i 
dagokionez, maiatz erdialdean 
Buruntzazpi txirrindularitzako 
kideek zituzten susmoak bete 
dira. Euskadiko txirrindularitza 
Federazioak uztailaren 26tik 
aurrera lasterketak antolatu 
daitezkela jakinarazi zuen 
ekainaren 15ean eta hurrengo 
hilabete amaieran, junior eta 
kadete mailako txirrindulariak 
lehian hasiko dira berriro.

Junior  mai lako  k ideek 
uztailaren 27n, bakarkako 
er lo jupekoa  i zango  dute 
Aizarnazabalen eta Beasainen 
lehiatuko dute itxialdiaren osteko 
bigarren lasterketa, Gipuzkoako 
Klasika.

Aizarnazabalgo erlojupekoan, 
Gipuzkoako Txapelketa egongo 
da jokoan eta rankingeko lehen 
hamabiek bakarrik parte hartuko 
dute. "Pena ematen digu hamabik 
bakarrik parte hartu ahal izatea, 
baina egoera aztertuta, egokia 
iruditzen zaigu kutsatzea 
ekiditeko. Beasainen, ordea, 
denek parte hartu ahalko dute".

Kadete mailako txirrindulariek 
egun bat lehenago hasiko dute 
lehia, uztailaren 26an, Azpeitian.
Eta COVID-ak ahalbidetzen badu, 
urrira arte luzatuko da bi maila 
horietako txirrindularien 
lasterketen egutegia.

Infantil eta alebin mailei 
dagokionez, oraindik ez dakite 
noiz hasiko diren lehian, ezta 
lehiatu ahalko diren ere: "Guri 
bakarkako ,  ze in  ta ldeko 
e r l o jupekoak  an to la t z ea 
gustatuko litzaiguke. Egun 
e z b e r d i n e t a n ,  m u l t z o 
murriztuetan... Gipuzkoako 
txirrindulariek parte hartzeko. 
Baina hori antolatzeak zein kostu 
eta kudeaketa maila behar duen 
badakigu eta ez da posible", 
onartu dute.

Izan ere, pandemia baino lehen 
aurreikusitako lasterketa kopuru 
berdina ez dela izango argi 
baitute. COVID-19ak eragindako 
krisiak lasterketen antolaketan 
eragin handia  izango du 
txirrindularitza eskolako kideen 
hitzetan. "Badakigu krisia 
eraginda lasterketa batzuk ezingo 
direla antolatu, babesle eta 
baliabiderik ez dutelako".

Buruntzazpi Txirrindularitza 
eskolako kideen zalantzak 
pixkanaka argitzen joan dira 
" n o r m a l t a s u n  b e r r i a " 
ezartzearekin bat. Hala ere,  
a zken  ur teko  k i ro lar i en 
etorkizuna airean egon dela 
nabarmendu dute Buruntzazpiko 
kideek. "Lehiaketarik ez zegoenez, 
ez zekiten hurrengo urtean maila 
altuagoa duten talderen batean 
lekurik izango zuten". 

Uztailean, ordea, txirringak 
berriro aterako dira errepidera 
eta larrialdi-egoera ezarri baino  
lehen lortutako garaipenei  
berriak gehitzea izango dute 
b u r u a n  B u r u n t z a z p i 
Txirrindularitza eskolako kideek.

Pistako denboraldian primeran ibili ziren Buruntzazpi eskolako kideak. E.POZO

Lasterketetarako 
prestatzen

COVID-19AK 
AHALBIDETZEN BADU, 
URRIRA ARTE 
LEHIATUKO DIRA 
JUNIOR ETA KADETEAK

Buruntzazpi Txirrindularitza Eskolako kideek badute lasterketen itzulera data: uztail 
amaiera. Errepideetan barrena kilometroak egitearen gozamena berreskuratu  
zuten maiatzean eta hemendik hilabete batera, berriro ere, lehian izango dira

Buruntzazpiko kideak Egia-Zumy sariko podiumean. E. POZO

Eibarko sarian Etxeberria eta Carbayeda helmugara iristen. GIPUZKOAKO TX. FEDERAZIOA

DENBORALDI 
HASIERAKO 
HELBURUAK ALDE 
BATERA UTZI DITUZTE 
LARRIALDI-EGOERAN
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Txintxarri
Espainiako Futbol Federazioaren 
egoitzean, Las Rozasen jokatuko 
da RETO Iberdrola mailarako 
igoera uztailaren 25ean eta 26an. 
Añorga KKE taldea gogor ari 
da lanean eta denboraldia 
borobiltzeko asmoz joango da 
Madrilera.

COVID-19aren hedapena dela 
e t a ,  E s p a i n i a k o  F u t b o l 
Federazioak maiatzaren 8an 
emakumezkoen txapelketa 
guztiak bertan behera utzi eta 
bigarren mailarako igoera egoitza 
batean eta playoff moduan 
jokatzea erabaki zuen.

Lehiaketa honetan 1. Nazional 
mailako multzoetako lehen 
sailkatuak eta bigarren onena 
parte hartuko dute. Javi Solchaga 
herritarrak zuzentzen duen 
taldearekin batera Monte, 
Espanyol “B”, Real Betis “B”, 
La Solana, Union Viera,  Aldaia 
eta Joventut Almassora izango 
dira igoera fasean. Sailkapena 
partida bakarrera jokatuko da 
eta zortzi taldeetatik lauk lortuko 
dute igoera. Parekatze zozketa 
uztailaren 2an egingo da.

Añorga KKEko jokalariak eta 
talde teknikoa sailkapen fasean 
bere onena erakusteko lanean 
ari da egunotan eta segurtasun 
neurri handiak biltzen dituen 
p r o t oko l o  b a t  j a r r a i t u z 
entrenatzen ari da, Las Rozaseko 
partida buruan.

Gipuzkoako Futbol federazioak 
jakinarazi duenez, orain dela bi 
aste, ekainak 2an, Añorgako 
jokalari guztiak entrenatzaileekin 
eta beraien laguntzaileekin batera 

Gipuzkoako Futbol Federazioaren 
instalazioetatik igaro ziren 
COVID-19ren test serologikoa 
egiteko. Guztiek negatibo eman 
zuten. Beraz, ondo bidean, 
jokalari eta talde tekniko guztia 
izango da Las Rozasen lehian. 
Horien artean, bost herritar: 
Jav i  So l chaga  e ta  Ju len 
Ormazabal entrenatzaileak, Jon 
Presa prestatzaile fisikoa eta 
Izaskun San Aniceto eta Ainara 
del Olmo jokalariak.

Añorga taldeko kideak Madrilgo igoera faserako prestatzen ari dira. J.SOLCHAGA

Añorga, Las Rozas Futbol 
Hirira igoeraren bila
Añorga KKEk uztailaren 25ean eta 26an RETO Iberdrola mailara igotzeko sailkapen 
fase azkarra jokatuko du, Madrilen. Arerioa uztailaren 2an jakingo dute añorgatarrek. 
Jokalari zein talde teknikoak COVID-19aren frogak egin eta negatibo eman dute

Txintxarri
Nely Carla Alberto herritarrak 
beste etapa bat gehituko dio 
Frantziako eskubaloi taldeetan 
egindako ibilbideari, Proventzako 
Plan de Cuques. Albertok bi 
denboraldiko kontratua sinatu 
du eta 2020-2021 eta 2021-2022 
denboraldietan izango da taldean 
lanean.

Ondo bidean, Frantziako lehen 
mailan jokatuko du taldeak. 
Horregatik, denboraldi berriari 

begira, indartzeko egin duen 
bosgarren fitxaketa da Albertorena. 
Herritarrak 17 urteko esperientzia 
emango dio taldeari.

Merignac taldea uzten du 
Albertok. Bertan bi denboraldi 
egin ditu. 2018-2019 denboraldian, 
jokalari eta entrenatzaile lanak 
eginez,  bigarren mailako 
txapeldun eta lehen mailarako 
igoera  lor tu  bazuen ere , 
azkenekoan haurdun egoteagatik 
ezin izan du jokatu. Nely Carla Alberto. MERIGNAC HANDBALL

Nely Carla Albertok Plan de 
Cuques taldean jokatuko du
Esperientzia eskainiko dio herritarrak Frantziako  
lehen mailara igo berri den Proventzako taldeari BTTko plazak 

eskuragarri
Lasarte Oria BMW Lurauto BTTak 
izena emate kupoa osatzeko 32 
plaza jarriko ditu eskuragarri 
uztailaren 1ean bere webgunean. 
Izen-emateak uztailaren 13an edo 
plazak agortzen direnean itxiko dira. 
Urriaren 4an, igandearekin 
jokatuko da lasterketa. Iraileko 
lehen astean maillota eta dortsal-
txiparen banaketaren berri emango 
dute.

TXINTXARRI

OSTADAR INKLUSIOA 

Arraunean, "normaltasun berrira"
Ostadar Inklusioa taldeko kideak ikasturteari “amaiera bikaina” emateko 
bildu ziren. Segurtasun eta osasun neurriak jarraituz, taldeko gazte eta 
prestatzaileak Oria ibaian barrena arraunean ibili dira binakako kayaketan.

Oria ibaia ezagutzen une atseginak igaro zituzten elkarteko kideek. 
“Konfinamendua igaro ondoren, normaltasun berri honetara iritsi garela 
ospatzeko modurik onena” izan da Ostadar Inklusioa taldeko kideentzat.

Txintxarri
Larrialdi-egoera osteko lehen 
p i l o t a k a d a k  i z a n  z i r e n 
asteazkenean, Eibarko Astelena 
pilotalekuan. Hasiera gazi-gozoa 
izan zen, ordea. Partida nagusia 
hasi eta berehala, lurraren egoera 
zela eta, bertan behera geratu 
behar izan zen jaialdia. 

Pilota zaletuak gogoz geratu 
arren, gaur bigarren hitzordua 
izango dute, Zeanurin, Bizkaian, 
22:15etik aurrera. Masters 
Caixabank txapelketako Elezkano 
II.ak eta Aretxabaletak Jaka eta 
Albisu izango dituzte aurrez aurre. 

Aurretiko partidan,Axier Arteaga, 
Arteaga II.ak jokatuko du. Ibai 
Zabalarekin batera Elordi eta O. 
Etxebarriaren aurka egin beharko 
du herritarrak.

Baiko eta ASPE enpresek udako 
Masters Caixabank bikote mistoen 
torneoa antolatu dute. Baikok ez 
du Arteaga II.a aukeratu torneoan 
parte hartzeko, baina herritarrak 
esan bezala, “poz handia ematen 
du berriro ere bueltatzeak. Gure 
pasioa hori da, pilotan jokatzea. 
Egunero entrenatzeko motibazio 
hori izateak poz handia ematen 
dit niri”.

Arteaga II.ak gaur jokatuko du 
itxialdi osteko lehen partida
Baikok ez du herritarra Masters Caixabank torneorako 
aukeratu, baina aurretiko partida jokatuko du Zeanurin
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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.

OSTIRALA, 26            DE MIGUEL  
LARUNBATA, 27 GANDARIAS-URIBE
IGANDEA, 28 GANDARIAS-URIBE
ASTELEHENA, 29 GANDARIAS-URIBE 
ASTEARTEA, 30          GIL
AZTEAZKENA, 1         ACHA-ORBEA
OSTEGUNA, 2         URBISTONDO

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

GUARDIAKO FARMAZIAK
EGUNEKO FARMAZIAK: 9:00-12:00
DE 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
Urrutia-Martin: Etxeberri auzoa 1 (Florida auzoa), Hernani/ 943 55 77 38

TELEFONOAK
UDALAREN TELEFONOAK:
ERREGISTROA: 943 371 629

EUSKARAKO ZERBITZUA: 943 376 184

KIROLDEGIA: 943 376 182

MANUEL LEKUONA KULTUR ETXEA: 9

43 376 181

GIZARTE ZERBITZUAK: 943 376 179

KIUB: 943 361 605

UDAL EUSKALTEGIA: 943 361 621

MUNTTERI AEK: 607 625 233

LARRIALDIKO TELEFONOAK:
OSASUN ZENTROA: 943 007 960

DYA: 943 464 622

GURUTZE GORRIA: 943 363 953

UDALTZAINAK: 943 362 442

ERTZAINTZA: 943 538 840

SOS DEIAK: 112

EGURALDIA LASARTE-ORIAN

SUDOKUA

Posta bidezko bozka
Uztailaren 12an, Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak 
ospatuko direla eta, Lasarte-Oriako hainbat alderdi 
politikoek posta bidezko botoa tramitatzeko laguntza 
eskaini diete egun horretan bozka ematera joan ezin 
diren herritarrei. Uztailaren 2ra arte egin daitezke.

EAJk bi bide jarri ditu herritarren eskura: 943 363 
409 telefonoa eta 652 706 820 WhatsApp zenbakia. Posta 
bidezko bozka erabiltzeko asmoa duten herritarrek 
izen-abizenak, NAN zenbakia, jaiotze-data eta botoa 
emateko dokumentazioa jaso nahi duen posta-helbidea 
adierazi beharko dute. 

PSE-EEk bere egoitzan, Gambo 1 behea, astelehenetik 
ostiralera, 17:00etatik 20:00etara eskainiko du laguntza 
zerbitzua. Beste ordutegi batean egin ahal izateko 
hitzordua eskatu beharko da.  Gaixo edo etxetik mugitu 
ezin diren herritarrek, notarioak ziurtatuta etxetik 
egin ahalko dute bozka. Argibide gehiago eskuratzeko  
943 372 869 telefonoa jarri dute herritarren eskura.

EHBildu Udaleko Bilgunean egongo dira (astelehenak: 
16:00-19:00, asteazkenak 10:00-12:00, ostiralak 10:00-12:00). 
Argibide gehiago eskuratzeko edo zalantzak argitzeko 
deitu 683 31 98 21 telefonora edo idatzi lasarte-oria@
ehbildu.eus. Informazio gehiago www.egitekoprest.eus

Liburuen bigarren eskuko azoka
Oriarte Institutuko Oriarte kide guraso elkarteak 
familiek 2020-2021 ikasturteko liburuak erosi ahal 
izateko DBH3 mailatik 2. Batxilergo mailarako liburuen 
bigarren eskuko azoka antolatuko du. 

Bi hitzordu ezberdin izango dira Oriarte institutoko 
Larrekoetxe eraikinean. DBH3, DBH4 eta 1. Batxilergo 
mailatako liburuak uztailaren 1an, 16:30etik 19:00etara 
egongo dira eskuragarri; 2. Batxilergoko liburuak, 
berriz, uztailaren 17an, 16:00etatik 17:30era.

DBH3, DBH4 edo 1. Batxiler mailako liburuak saldu 
nahi dituzten familiek gaur, 16:30etik 19:00etara utziko 
dituzte Larrekoetxe eraikinean eta uztailaren 15ean, 
16:30etik 18:00etara jasoko ditu guraso elkarteak 2. 
Batxilergokoak. Liburuek egoera onean egon beharko 
dute, “puskatu gabe, eta erabilgarri.” Guraso Elkarteak 
egiaztatuko du liburuen egoera. 

Guraso elkarteak jakitera eman duenez, liburuak 
gaur egun duten prezioaren erdian baloratuko dira.

Dirua edota saldu ez diren liburuak jasotzeko egunak 
uztailaren 15a, 16:30etik 18:00etara eta uztailaren 17a, 
18:00etatik 19:00etara dira. Jasoko ez balira, eta aurrez 
kontrakoa esaten ez bada, Guraso elkartearen ondare 
bihurtuko dira. Bestalde, Oriartekide guraso elkarteak 
aurten ez du liburu berririk salduko. Horregatik, 
Lasarte-Oriako Maite eta Carretero liburu-dendekin 
liburu horietan deskontuak eskaintzea adostu dute.

Biktimen eguna
Bizikidetza, bakearen aldeko eta indarkeriaren biktimen 
errekonozimenduaren aldeko bizikidetza-taldeak, bihar, 
ekainaren 27a Terrorismoaren Biktimen Eguna dela 
gogorarazi nahi die herritarrei. Lehergailu baten 
ez tandaren ondorioz  hi l  zen Begoña Urroz 
lasarteoriatarraren omenez aukeratu zuten data hori. 
Bizikidetza talde hau Lasarte-Oriako bizilagunen arteko 
itun etiko baten alde ari da lanean, indarkeria mota 
hori berriro gerta ez dadin. Taldeareki kolaboratzera 
hurbildu edo informazio gehiago nahi duten auzotarrek 
Facebookeko Lasarte-Oriako Bizikidetza Taldea orriaren 
bidez egin dezakete.

OHARRAK

Inaxi Otaegui Sarasola. Ekainaren 23an.
Luis Dopazo Liste. Ekainaren 22an.
Teofilo Perez Vian. Ekainaren 21ean.
Cecilio Esteban Ruiz. Ekainaren 15ean.
Marcelina Del Arco Martin. Ekainaren 13an.
Isaias Garcia Crespo. Ekainaren 11n.

HILDAKOAK

Izaro Magdaleno Murguiondo. Ekainaren 16an.
Yerai Jimenez Chow. Ekainaren 11n.

JAIOTZAK

Amets
Zorionak Amets!!! Gure 
etxeko xomorro txikiak 3 
urte bete ditu!!! Ze ondo 
ospatu genuen zure 
eguna!!! Txokolatezko 3 
muxu handi handi familia 
guztiaren partetik!!! 

ZORION AGURRAK

Mario
Zorionak txapeldun! Oso 
ondo pasa zure 10. 
urtebetetzea! Muxu asko 
etxekoen partetik. Muxu 
handi  handi  fami l ia 
guztiaren partetik!!! 

Izaro
Zorionak Izaro!! 8 urte 
prexioxa!!! Gurasoek, 
Gaelek eta Lunak asko 
maite zaitugu. Muxu 
handi  handi  fami l ia 
guztiaren partetik!!! 
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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

DIRUZ LAGUNDUTAKO ARGITALPENA:

TXINTXARRIk ez du bere gain hartzen kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.

Argitaratzailea 
Ttakun Kultur Elkartea
Geltoki kalea 4 (behea)
20160 LASARTE-ORIA
G-20407557

Administraria
Nerea Garziarena.

Erredakzioa 
Nerea Eizagirre, Iñigo Gonzalez, 
Maddi Zaldua eta  
Maitane Aldanondo.

Publizitatea 
Irati Zatarain.

Laguntzaileak
Gorka Lasa, Asier Odriozola, 
Gorka Alvarez, Jexux Artetxe,
Maider Galardi, Mikel Yarza, 
Nerea Segura, Lierni Rekondo eta 
Aizpea Amas.

Banatzaileak
Ioar Gainza, Egoitz Epelde,  
Erlantz Ezeiza, Iñigo Garcia eta 
Jose Lanchas. 

Informatika zerbitzuak
IZT Informatika.

PUBLIZITATEA 
Geltoki kalea 4 (behea)
Tel.: 943 37 14 48 (106)
WhatsApp: 646 82 44 66
publizitatea@ttakun.eus

EGOITZA NAGUSIA 
Ttakun Kultur Elkartea
Geltoki kalea 4
Tel.: 943 37 14 48 (104)
WhatsApp: 688 68 35 10
txintxarri@txintxarri.eus
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Zeroa Multimedia, S.A.

Lege Gordailua: SS-513/94
ISSN: 1134-0053
Tirada: 8.000 ale
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LANA

ESKARIA
Lasarte-Oriako bi neska 
gaz te  gara ;  udaran 
haurrak zaintzeko prest 
gaude . Haurrek udaran 
eskolako errefortzu lanak 
egin nahi balituzkete ere 
prest egongo ginateke 
laguntzeko. Deitu edo 
bidal i  whatsapp bat 
zenbaki hauetara: 688 
777 280 edo 610 325 
280. 

Lan bila ari naiz Lan bila 
nabil geriatria arloan, 
dokumentazio guztia 
eguneratuta daukat eta 
15 urteko esperientzia. 
690 146 067

Lan bila asteburuetarako 
L a n  b i l a  a r i  n a i z , 
asteburuetan jarduteko, 
orduka. 639 740 900

Haurrak zainduko nituzke 
udan. 616 261 196

ESKAINTZA
Emakume euskaldun 
baten laguntza nahiko 
nuke,  aste lehenet ik 
ost iralera,  bi  orduz, 
etxeko lanak egi ten 
l a g u n t z e k o .  M a r i a 

Dolores, Sagardotegi 
k a l e a  6 4 . 
Harremanetarako 
telefonoa, 943 373 706.

ETXEBIZITZAK

ERRENTAN
Udarako hilabeteetarako 
etxea alokatzen da, Punta 
Umbrian, Huelvan. Bi 
igerileku eta padel pista 
ditu. Garajea barne. 943 
376 115/615 645 126.

SALEROSKETAK
SALDU
Bigarren eskuko Silver 
Cross Surf kapazu + 
paseo aulkia + Maxicosia.  
Arina, erosoa eta erraz 
e r a b i l t z e k o a .  O s o 

konpaktua. Paseo poltsa  
opari. Dena 300 euro.  
646 824 466. 

EROSI
Bigarren eskuko ondo 
dagoen bizikleta hartuko 
nuke 3-4 urteko ume 
batentzat. 687 35 50 95.

AZOKA TXIKIA

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 soilik

MANTTANGORRI HIRIBUSA

Lanegunak

ESKELA
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