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Txintxarri
"Birziklatzea guztion kontua da. 
Lasarte-oriatarrak sentsibilizatu 
behar ditugu, ikusarazi hori dela 
bide bakarra", adierazi du herriko 
alkate Agustin Valdiviak Guztion 
kontua da! kontzientziazio 
kanpainaren aurkezpenean. 
Udalak eta FCC garbiketa enpresak 
ondu dute. Berak eta Zerbitzuak 
saileko zinegotzi David Mateosek 
eman dituzte egitasmo horren  
nondik norakoak.

Urriaren 19tik azaroaren 13ra 
arte, bi egunak barne, karpa 
ibi l tari  bat  ikusiko dute 
herritarrek auzoz auzo. Segun 
eta zein den eguna edo hilabetea, 
toki batean edo bestean egongo 
da –eskuineko zat iduran 
kontsulta ditzakezue toki, egun 
eta ordutegiak–. Dinamizatzaile 
bat arduratuko da birziklatze-
prozesuaren azalpenak emateaz 
herritarrei: hondakinak nola 
b e r e i z t u  b e h a r  d i r e n , 
zaborrontzietara botatzen dugun 
hori nola birziklatzen den eta 
nora doan, botatako horrekin 

merkaturatuko diren beste 
produktu batzuk egin daitezkeela, 
eta abar. "Lasarte-oriatarrak 
animatzen ditut karpa ibiltarira 
gerturatu eta sentsibilizatzera", 
adierazi du alkateak.

"Lortu nahi dugu Lasarte-Oriako 
birziklatze-tasa handitzea, eta 
baita ere gure etxeetan bereizten 
dugun materiala ahalik eta 
puruena izatea", esan du Mateosek. 
Zehaztu du ekosistema "gutxiago" 
kaltetuko lukeela herriak horrela, 
eta zerbitzua hobetu egingo 
litzakeela. "Oso garrantzitsua da 
hondakinen lehen bereizketa hori 
ongi egitea, birziklatze-prozesua 
hobea izan dadin". 

"Hondakinak bereizten dituen 
herritar bezala, ni behintzat 
gusturago sentitzen naiz ikusten 
badut nik zaborrontzira botatako 
material bat beste produktu bat 
sortzeko zikloaren parte dela 
ikusten badut", zehaztu du 
alkateak. "Gehiago birziklatuta, 
errefus gutxiago sortuko genuke, 
eta zabor gutxiago joango 
litzateke erraustegira". 

Agustin Valdivia alkateak eta David Mateos Zerbitzuetako batzordeburuak aurkeztu dute 'Guztion kontua da!' kanpaina. TXINTXARRI

Birziklatu beharraz 
kontzientziatzeko
Lasarte-Oriako Udalak 'Guztion kontua da!' kanpaina abiatuko du urriaren 19an, 
astelehenez, "ahalik eta lasarte-oriatar gehienek" hondakinak birziklatzearen garrantziaz 
kontzientzia har dezaten. Karpa ibiltariak jarriko dituzte azaroaren 13ra arte, auzoz auzo

Txintxarri
Herritarrek aurkeztutako 
egitasmoek tokia izango dute 
aurrekontuetan. Udalak 500.000 
euro bideratuko ditu lasarte-
oriatarrek Lasarte-Oriarentzat  
diseinatutako egitasmoak 
gauzatzera. Proiektuek, hori bai, 
zenbait baldintza bete beharko 
dituzte Balioespen eta Esleipen 
batzordeak kontuan har ditzan: 
herriari zuzenduta egotea; 
2021ean egiteko modukoa izatea; 
udalaren eskumenekoa izatea; 
e t a  " z eha t z a ,  x eh ea  e t a 
ekonomikoki ebaluagarria" izatea 

eta gehien jota 500.000 euroko 
kostua izatea, besteak beste.

Txostenarekin batera "memoria 
txiki bat" aurkeztu beharko dute 
lasarte-oriatarrek. Azaldu beharko 
dituzte xehetasun batzuk, gutxi 
gorabeherako aurrekontua zein 
izango den eta proiektuaren izena 
zein izango den, adibidez. Udal 
erregistroan aurkeztu beharko 
dituzte proposamenak herritarrek 
urriaren 26a baino lehen, 
astelehenez. Telematikoki ere 
egin dezakete tramite hori, 
participacion@lasarte-oria.eus 
helbidera idatzita.

Proposamenak aurkez ditzakete 
herritarrek urriaren 26ra arte
Udalak aurrekontutik 500.000 euro bideratuko ditu 
lasarte-oriatarrek aurkeztutako egitasmoak gauzatzera

Txintxarri
Bosgarren urtez jarraian, Lasarte-
Oriako Udalak merkataritzaren, 
ostalaritzaren edo zerbitzu 
pertsonalen arloan lehen pausoak 
eman nahi dituzten enpresei 
zuzendutako laguntzak eskainiko 
ditu. Guztira, 15.000 euro banatuko 
ditu hiru lerro desberdinen bidez, 
eta ez 35.000, udalak aste honetan 
ohar batean zehaztu duenez. 
Eskaerak egiteko azken eguna 
urriaren 31 izango da, larunbata.

Lasarte-Oriako hirugarren 
sektorea indartu nahi dute deialdi 
honi esker. Aurtengo deialdia 

"bereziki garrantzitsua" dela 
azpimarratu du alkateak. "COVID-
19ak eragindako egoerarengatik 
laguntza horiek oso baliagarriak 
izango dira". Merkataritza 
jarduerako enpresak eskatu 
ahalko dituzte laguntzak, beti 
ere, deialdiko baldintzak betetzen 
badituzte. Horien artean, 2019ko 
azaroaren 1etik 2020ko urriaren 
31ra arte sortu izana dago, egoitza 
soziala eta fiskala Lasarte-Orian 
egotea edo mikroenpresa izatea, 
10 langile baino gutxiago izatea. 
Informazio gehiago eskura daiteke 
www.lasarte-oria.eus webgunean.

Enpresa txikiak sortzeko 
deialdia 15.000 eurokoa da
Urriak 31 da laguntzak eskatzeko azken eguna.  
Herriko hirugarren sektorea indartu nahi du udalak

Hiri Antolamendu Plan Orokorra 
idazteko prozesuak aurrera 
darrai. Aurrerapen-txostena 
ikusgai dago udalaren web 
orrialdean urriaren 31ra arte, 
larunbatez. Datorren asteko 
asteazkenean, urriak 21, saio 
presentzial bat egingo dute kultur 
etxeko auditorioan, 18:00etan, 
HAPOan jaso beharreko irizpide 
orokorrei buruz hitz egiteko.

HAPOari buruz hitz 
egiteko saioa,  
urriaren 21ean

Lasarte-Oriako Udalak jakinarazi 
du Indenort PV SLU enpresa 
arduratuko dela Landaberri, 
Garaikoetxea-Landaberri eta 
Sasoeta-Zumaburu ikastetxeen 
eraikinak berriro margotzeaz. 
Aurrekontuak hauek dira, 
hurrenez hurren: 46.265,02 euro, 
56.932,69 euro eta 52.819,39 euro. 
Guztira, lanen kostua 156.017,10 
eurokoa izango da.

Herriko ikastetxeak 
berriz margotzeko 
obrak, adjudikatuta

Herrian zehar jarriko du 
karpa ibiltaria udalak, 
09:00etik 13:00era.

• Okendo plaza: urriaren 
19, 20, 26, 27 eta 
azaroaren 12 eta 13an.

• Jaizkibel plaza: urriaren 
22 eta 23.

• Txartel kalea: urriaren 
29 eta 30ean.

• Oztaran plaza: 
azaroaren 2an.

• Isla plaza: azaroaren 3 
eta 4ean.

• Kale Nagusia 
(Brigitarren komentu 
alboan): azaroaren 5 eta 
6ean.

• Zabaleta auzoa: 
azaroaren 9 eta 10ean.

• Aralar plaza: urriaren 
21, 28 eta azaroaren 11n.

Karpa ibiltaria, 
auzoz auzo
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AIZPEA AMAS

Teknologia

“Zein ederki, momentu batean konektatuta zaudete!”. Nire amak 
ez dauka smartphone-rik, ez dauka ez Whatsapp ezta emailik ere. 
Duela 15 urteko zorion txartel bati argazkia atera eta unibertsitate 
garaiko lagunei bidaltzea miragarria da berarentzat. “Bai, oso 
erabilgarria da, ama, baina egun guztia sakelakoaren tonoaren 
bueltan pasatzen dugu”. 

Teknologiak urte gutxitan bizitza goitik behera aldatu digu. 
Esaterako, hain zuzen, unibertsitate aroan, zenbat buelta ematen 
genituen idazkaritzatik beti paperen bat falta zelako. Orain, une 
batean, dokumentuari argazki bat atera eta klik batean bidaltzen 
duzu. Beste zerbait falta bada, berriz, (beti gertatzen da) amen batean 
arazoa konponduta.

Eta pandemian zer esanik ez: lanerako edo ikasteko emaila eta 
online plataformak; pelikula bat ikusteko, Netflix; lagunekin pote 
bat hartzeko bideo deia. Kontsulta birtuala, gimnasio birtuala, 
museo birtuala... Teknologiarik gabe ez zen posible izango.

Aitzitik, belaunaldien arteko arrakala handituz doa garapenarekin. 
Berrogeialdian, adibidez, faltan bota dut gurasoek smartphone-rik 
ez edukitzea. Esan gabe doa guraso edo amona-aitonak zaharren 
egoitzetan dituztenak, aurrez aurreko bisitarik ez, eta bisita 
birtualik gabe geratuko ziren asko, sakelakorik ezean.

Teknologiak bizitza erraztearekin batera, haren morroi ere egin 
gaitu, ordea. Nire amak norbaiti opari bat egin nahi badio, dendara 
joaten da erostera; azken orduko albisteak entzun nahi baditu, 
irratia pizten du; kirola egin nahi badu, paseo bat ematera irteten 
da. Gauzak astiroago egingo ditu, baina lasaiago bizi da, askeago. 
Ez dizue inbidia apur bat ematen? 

NEURE KABUZ

Iñigo Gonzalez Sarobe
Gai-zerrenda laburra izateak ez 
du esan nahi gero udalbatzarra 
ere motza izango denik. Urrikoa, 
ordea, horrelakoa izan da: ordu 
erdi inguruz aritu dira udal 
korporazioko kideak. Galdera 
eta erreguetara iritsi aurretik, 
ondoko puntu hauek onartu ditu 
u d a l b a t z a r r a k :  O g a s u n 
batzordearen eta Kontuen 
B a t z o r d e  B e r e z i a r e n 
lehendakaritzaren ordezkaritzaren 
kontu -ematea ;  PSE-EEko 
zinegotzien liberazioak aldatzea 
e ta  udaleko ondasun eta 
eskubideen 2019ko inbentarioan 
egindako aldaketak.

Atsobakar egoitza,  udal 
instalazio, zerbitzu eta pertsonala, 
pleno saioak nola egin COVID-
19aren egoerak okerrera egiten 
badu, herriko anbulategiko arreta 
zerbitzua... Makina bat gai izan 
dituzte hizpide korporazioko 
kideek galdera eta erreguetan. 

Egoitzari buruz galdetu dute 
ELOP Elkarrekin Lasarte-Oria 
Puede eta EH Bildu alderdiek, 
Atsobakarreko beharginek azken 
asteetan egin dituzten protestekin 
arduratuta. Beraien ustez, Udal 
Gobernuak neurriak hartu behar 
ditu,  nahiz eta gaia bere 
eskumenekoa ez izan. Lourdes 
Acevedo zinegotzi sozialistak 

erantzun du, esanez hartzen 
dituela neurriak: "Astero 
desinfektatzen du egoitza udalak 
kontratatutako enpresa batek". 

Gai gehiago 
EAJ-PNV alderdiaren bozeramaile 
Jon Antxordokik uste du 
"beharrezkoa" dela zehaztea 
udalbatzar saioak nola egingo 
diren baldin eta zinegotziek euren 
etxeetatik lan egin behar badute.  
Udaleko langileen gaia dagokion 
batzordean hitz egin behar dela 
ere adierazi du "Jakin dugu Gizarte 
Zerbitzuak saileko teknikari batek 
lana utzi behar duela; kezkatu 
egiten gaitu, lan-karga handia 
duelako alor horrek gaur gaurkoz". 

Acevedok aipatu du alkateak hitz 
egin duela teknikariarekin eta 
hasi direla udalbatzarrena 
baloratzen. Lanuztearen inguruan, 
esan du "hilabetea amaitu aurretik" 
egingo dutela batzordea.

EH Bilduk hizpide izan ditu 
Lasarte-Oriako Osasun Zentroa 
eta udal zerbitzu zein instalazioak. 
Herritarren zenbait kexa jaso 
ditu alderdiak. Anbulategiko 
arreta zerbitzuaren "kalitate 
jaitsiera" edota udal instalazioetan 
tramiteak egitea "zaila" dela 
aipatu dute Jon Martin eta Uxue 
Loinaz zinegotziek. "Udala 
aztertzen ari da aldez aurreko 
hitzorduak progresiboki kentzea", 
erantzun du Acevedok.

Partehartze batzordeburu Nagore Duranek eman du egitasmoaren berri. TXINTXARRI

Gai ugari hizpide galdera 
eta erreguen txandan
Ordu erdi ingurukoa izan da urriko ohiko udalbatzarra. Gai-zerrendako hiru puntuak 
azkar batean onartu eta gero, luzeago jardun dira galdera eta erreguen txandan: 
Atsobakar egoitzaz eta udal zerbitzu, instalazio eta langileriaz, besteak beste

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 
urriaren 14an eguneratutako datu 
epidemiologikoak izan dira 
Txintxarri aldizkariak kontsultatu 
dituen azkenak edizioa itxi 
aurretik. Horien arabera, herrian 
hamabi kutsatze detektatu dituzte 
asteazkenean. Hilabetea hasi 
zenetik 73 positibo atzeman dituzte, 
eguneko bost pasatxo, batez beste.

Beterri-Buruntza eskualdeko 
gainontzeko udalerrietan ere 
atzeman dituzte kutsatzeak: 
Andoainen 11, Hernanin zazpi, 
Urnietan lau, Astigarragan hiru 
eta Usurbilen bat. 

EAEko hiru lurraldeetan 679 
positibo detektatu dituzte 
asteazkenean. Horietatik gehienak 
Gipuzkoan, 303. 10.890 PCR proba 
egin dituzte; %6,2 izan dira 
positiboak. Ospitaleetan 273 
pertsona ingresatuta daude, 
horietatik 51 ZIU unitateetan.

Lasarte-Orian hamabi 
kasu atzeman dituzte 
asteazkenean
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Txintxarri
Urte mordoa dira lasarte-
oriatarrek Solaskide programan 
parte hartzen dutela. Euskaraz 
hitz egiteko ohitura duten 
herritarrak eta mintzapraktika 
egin nahi dutenak biltzeko 
programa da Solaskide. Horrela, 
euskara hobetzeko, gehiagotan 
erabiltzeko, euskaraz bizitzeko, 
normalizazioaren alde egiteko, 
ingurune euskalduna sortzeko, 
indartzeko eta zabaltzeko... 
Parte-hartzaile bakoitzak bere 
helburuen arabera parte hartzen 
du egitasmoan, baina denek 
ala denek, helburu bakar 
batekin: euskaraz hauspotzea.

Horretarako, talde txikietan 
e l k a r t u  e t a  k a f e  b a t e n 
aitzakiarekin, edota herrian 
barrena paseotxo atsegin bat 
e m a n a z ,  e u s k a r a z 
komunikatzeko hitzorduak 
zehazten dituzte. Ordubete 
inguruko saioak izaten dira, 
bet i ,  noski ,  egunerokoan 
euskaraz hitz egiten dutenak 
–Bidelagunak– eta euskaraz 
egiteko hainbesteko ohiturarik 
ez  dutenak,  –Bidelariak– 
elkartuz.

Parte hartzeko baldintza 
Baldintza bakar bat baino ez 
dute bete behar programan 
pa r t e  h a r t u  nah i  du t en 

s o l a s k i d e e k :  e u s k a r a z 
komunikatzeko gutxieneko 
maila bat edukitzea.  Hori 
ziurtatuta, eskuorriak bete 
behar dituzte, eta Ttakun Kultur 
Elkarteko postontzian entregatu. 
Eskuorri horiek, herriko puntu 
ezberdinetan jarri dituzte 
antolatzaileek herritarren 
e skura ,  ha l a  no l a ,  uda l 
euskaltegian, Muntteri AEKn, 
Manuel Lekuona kultur etxean 
eta udaleko Euskara zerbitzuan.

Ttakun Kultur Elkarteko 
S o l a s k i d e  p r o g r a m a r e n 

dinamizatzaile Xabier Matxainek, 
herritarrak animatu ditu 
egitasmoan parte hartzera. 
Garrantzitsua ikusten du, kasu 
honetan, euskararen erabileran 
hutsune dutenek  jarraikortasuna 
emateak, hizkuntzaren erabilera 
galdu ez dadin: "Gauzak egiteari 
uzten diogunean,  hutsune bat 
sortzen da eta horri, berriro ere 
eusten ez badiogu, galtzeko 
a r r i s k u a  d a g o .  H o r t a z , 
ezinbestekoa da, niretzat, 
euskararen bizitzarako hizkuntza 
praktikatu eta erabiltzea". 

Herriko solaskide talde bat, iazko saio batean. TXINTXARRI

Solaskide programan 
parte hartzeko aukera
Ttakun Kultur Elkarteak, Muntteri AEK-k eta Euskaltzaleen Topaguneak  
antolatutako Solaskide programan izena emateko azken eguna urriaren 30a izango 
da. Informazio gehiago nahi duenak, 'kultura@ttakun.eus' helbidera idatzi dezake

Gazteklubeko parte hartzaileak, izotz parkera egindako irteera batean. TXINTXARRI

Gazteklubak ikasturte berriari 
ekingo dio urriaren 23an
Izena eman edota informazio gehiago eskatzeko 'https://
labur.eus/gzk2021' helbidea jarri dute interesatuen eskura 

Txintxarri
Irailean eta urrian, Gazteklubeko 
saioei itxura ematen aritu dira 
Ttakun Kultur Elkarteko 
arduradunak, eta lan horiek 
amaituta, datorren astean ekingo 
diote ikasturte berriari; urriaren 
23an izango da lehen saioa. 
Programa hori LH3-4-5 eta 6ko 
haurrei zuzenduta dago, eta 
doakoa da.  

Ais ia ld iko  jarduere tan 
oinarritzen da, eta helburu 
nagusia adin horietako haurren 
artean euskararen erabilera 
sustatzea da, aisialdiaren izaera 
ludikoa eta urteetan zehar 
bereganatzen joan den gero eta 
garrantzia handiagoa aintzat 
hartuz. 

Aisialdiaren garrantzia 
Gazteklubeko arduradunen 
azaldu dutenez, aisialdia "oso 
garrantzitsua" da pertsonen 
garapen-aukerak zabaltzeko, eta 

hori lortzeko, programazio egokia 
diseinatu du kultur elkarteak, 
"Gure erronka nagusia ongizatea 
eta gogobetetasuna sortuko 
dituen eta, aldi berean, haurrei 
hainbat arlotako helburuak 
lortzeko aukera emango dien 
programazioa diseinatzea izango 
da; horrela, arrakastaren eta 
g o z a t z eko  g a i t a suna r en 
pertzepzioa handitzea. Azken 
batean, hazkunde pertsonalerako 
aukera oso garrantzitsua da". 

COVID-19ak eragindako egoera 
dela-eta, ekintzak taldeka egingo 
dituztela iragarri dute, beti ere, 
indarrean dauden osasun-neurri 
guztiak errespetatuz. 2012tik 
2009ra bitartean jaiotako haurrek 
ostiraletako jardueretan parte 
hartu ahal izango dute, 17:30etik 
19:30era, eta hilean behin 
larunbatetan ere antolatuko 
dira. Izen-ematearen arabera  
espazio desberdinak erabiliko 
dira.

Txintxarri
Lasarte-Oria aldizkaria kultur 
elkarteak eta Lasarte-Oriako 
Udalak lankidetza hitzarmena 
berretsi dute. Herriari buruzko 
gai historikoak lantzen ditu 
aldizkariak. Horren bitartez, 

udalak Lasarte-Oria aldizkaria 
editatzeko 2.448 euro jasoko 
ditu elkarteak, eta jakitera eman 
d u t e n e z ,  a l d i z k a r i a r e n 
aurrekontua 4.080 eurokoa da.

Agustin Valdivia alkateak 
udalak aldizkari horrekin duen 

konpromisoa azpimarratu du 
eta Lasarte-Oria aldizkariak 
urtean bi zenbaki argitaratuko 
dituela zehaztu; bakoitza, 1.450 
alekoa.

E k a i n e a n  i r i t s i  z e n 
herritarren etxeetara lehen 
z e n b a k i a  e t a  a b e n d u a n 
argitaratuko dute bigarrena. 
La sa r t e -Or i a  a l d i zka r i a 
elkarteko kideek azaldu dute 
urte amaierako zenbakiarekin 
lanean ari da dagoeneko. Urri 
hasieran sinatu dute hitzarmena 
bi entitateek. 

Lasarte-Oria aldizkariarekin 
hitzarmena berretsi du udalak
Abenduan kaleratuko duten urteko bigarren 
zenbakiarekin lanean ari dira dagoeneko

Udal ordezkariak eta Lasarte-Oria aldizkarikoa hitzarmena sinatzen. TXINTXARRI
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Txintxarri
Urriaren 22an ekingo dio ikasturte 
literario berriari Irakurle Txokoak. 
Azken urteetan bezala, Uxue 
Alberdi idazleak dinamizatuko 
du taldea. Ez ordenagailuko 
pantailen bitartez, kideei aurrez 
aurre begiratuz baizik, urritik 
abendura bitarteko saioak 
behintzat presentzialak izango 
direlako. "Horretarako beharra 
genuen eta pozik gaude, behar 
d i r en  neurr iak  har tu ta , 
elkarrekin egongo garelako", 
adierazi dute Irakurle Txokoko 
kideek. "Elkargune bat da 
guretzat, elkarrekin aurrez aurre 
ego teko  gune  ba t " .  Uda l 
Euskaltegiko erabilera anitzeko 

aretoa izango da gune hori 
hemendik eta urtea amaitu 
bitartean gutxienez. Hilean behin 
elkartuko dira, ostegunetan, 
18:30etik aurrera. Hiru saio 
antolatu dituzte tarte horretan.

Lehenengoa, arestian esan 
bezala, datorren asteko ostegunean, 
urriak 22. 18:30ean elkartuko dira, 
eta Miren Amurizak ondutako 
Basa eleberria jorratuko dute. 
Idazlea saiora etorriko da. 

Errifak eta bertso afaria 
Irakurle Txokoak jakinarazi du 
errifak salduko dituela ikasturte 
honetan, 2 euroan, egitaraua 
osatzeko finantzazioa lortzeko. 
Izan ere, COVID-19a dela eta, ezin 
izan dute urteroko txozna jarri 
sanpedroetan. Ogitartekoak saldu 
ohi dituzte bertan. Saria "berezia" 
izango dela aurreratu dute: Txakur 
Gorr iak  propio  I rakur le 
Txokoarentzat egindako artelan 
segida bateko lau lamina, hain 
justu. Zozketa abenduaren 10eko 
saioan egingo dute, eta une 
horretan bertan jakinaraziko 
dituzte lau zenbaki sarituak.

Ikasturtean zehar ekintza 
gehiago antolatzen ditu Irakurle 
Txokoak. Otsail partean, esate 

baterako, bertso afari literarioa. 
Betiko formatuan antolatzeko 
arazoak izango di tuzte la 
aurreikusten dute egitasmoko 
kideek. Zehaztu dute ekitaldia 
"beste formatu batean" egiteko 
aukerak aztertzen ari direla, eta 
"ahalegin guztiak" egingo dituztela 
bertso afariari jarraipena emateko. 
Aurrerago jakinaraziko dute zer 
eta noiz egingo duten.

Euskadi saria Alberdirentzat 
Lasarte-Oriako Irakurle Txokoa 
dinamizatzen du Uxue Alberdik. 
Euskadi Literatura sarietako bat 
irabazi du idazle elgoibartarrak, 
saiakera saria, Kontrako eztarritik 
liburuarengatik. Lan horretan 
e m a k u m e  b e r t s o l a r i e n 
testigantzak jaso ditu Alberdik, 
" g a r a i  d i f e r e n t e e t a n 
plazaraturikoenak", ahalik eta 
adin-tarte zabalena barnebiltze 
aldera. Bertsolariek kontatutakoan 
oinarrituta, euren jarduna 
mugatzen  duten  ha inbat 
mekanismo zerrendatzen ditu 
Alberdik liburuan: itxuragatik 
e pa i t uak  i z a t e a ;  aka t s a 
barneratzea;  ikusezintasuna eta 
gizonen arteko aliantzak; eta 
gutxiespena, besteak beste.Irakurle Txokoaren iazko saioetako bat, Aintzane Usandizaga herritarrarekin. TXINTXARRI

Ikasturte berriari ekingo 
dio Irakurle Txokoak
Uxue Alberdik dinamizatuta, saio presentzialei ekingo diete urriaren 22an, ostegunez, 
18:30ean, Udal Euskaltegiko erabilera anitzeko aretoan. Miren Amuriza gonbidatuko dute; 
idazle bizkaitarrak ondutako 'Basa' eleberria hizpide izango dute. "Elkartzeko beharra genuen"

Irakurle Txokoak Miren Amuriza 
Plaza (Berriz, Bizkaia, 1990)
idazlea gonbidatuko du urriaren 
22ko saiora. 2019ko apirilean 
'Basa' eleberria ondu zuen idazle 
bizkaitarrak; nobela hori hizpide 
izango dute datorren astean, 
Udal Euskaltegiko erabilera 
anitzeko aretoan. 

"Plaza kuttuna" du Lasarte-Oria 
Amurizak. Behin baino gehiagotan 
etorri izan da bertsotan egitera. 
Urriaren 22an ez da oholtza batera 
igoko, ordea; Irakurle Txokoko 
kideekin eseri, eta 'Basa' 
eleberriaz solastuko da. Bitartekari 
lanak Uxue Alberdik egingo ditu. 
"Niretzat plazer handia da 
irakurleez gain Uxue ere hor 
egotea, konfiantza handia daukagu 
eta askotan hitz egin dugu liburuari 
buruz eta literaturaren inguruan 
ere bai, orokorrean". 

Lehenago ere joan izan da 
Amuriza irakurle txokoetara; "oso 
sentsazio onak" izan ditu. 
"Norberak idatzitako liburua beste 

pertsona batzuekin partekatzeak 
beste gorputz bat ematen dio". 
Jaso dituen iritziak "onak" izan 
direla gogoratu du. "Eleberria 
idazten hasi nintzenean, nire kezka  
nagusietako bat zen ea irakurleek 
identifikatuko ote zituzten kontatzen 
dudan istorioa eta protagonista, eta 
jaso ditut iritziak, 'Nire ama, amona, 
izeba...gogorarazten dit', eta 
antzeko batzuk". 

Sabina Gojenola da 'Basa' 
eleberriko protagonista. "Baserriko 
emakume bat da, 80 urtekoa, oso 
zaildua eta tenperamentu handikoa, 

hainbat motibo direla medio egoera 
oso-oso muturreko batera iritsi 
dena. Basandre bat ez, andre basa 
bat baizik". Idazleak irakurleari 
planteatzen dio eta zergatik den 
Sabina den bezalakoa, zer dagoen 
bere izateko moduaren atzean.

Pertsonaia erretratatzen
"Baserriko eta adineko emakumeei 
buruz asko hitz egin eta idatzi izan 
da, baina Sabinaren tenperamentua 
bezalakoa daukan pertsonaiarik nik 
behintzat ez nuen aurkitzen, eta 
hori egin nahi nuen, izaera hori 
daukan pertsona bat erretratatu", 
azaldu du idazle bizkaitarrak. 

Irakurlea istoriora iristen 
denean ailegatzen da "tentsioa 
goi-goian" dagoen une batera, 
Amurizak azaldu duenez. "Dena 
abiadura bizian mugitzen hasten 
da". Idazleak deskribatzen du 
"muturreko" egoera bat, 
"leherketa baten kontaketa". 
Sabinaren istorioa kontatzeko 
estiloak horrekin bat egin behar 

zuela erabaki zuen Amurizak. 
"Laburra, zuzena, traila 
handikoa". Sabina Gojenola zen 
'Basa' eleberriaren ardatza 
"hasiera-hasieratik", baina idazte 
prozesuan zehar aldatu egin zuen 
idazleak pertsonaiari begiratzeko 
modua. "Adineko emakume bat 
ikusten nuen hasieran, 
zaurgarritasun egoera batean 
dagoena, baina berehala 
konturatu nintzen ez nuela enfoke 
hori nahi; bere tenperamentuari 
ez nion justizia egiten".

Itxialdian zehar jarraitu zion 
idazteari, baina ez helduentzat, 
umeentzat baizik. Azaro-abenduan 
liburutxo bat argitaratuko du; Eider 
Eibarrek egin ditu ilustrazioak. 
"Beste burualdi eta gorputzaldi 
batekin idatzi nuen hori, beste tonu 
eta kolore batzuekin, eta ongi 
pasatu nuen", gogoratu du. 
"Denborak eta gorputzak uzten 
didaten neurrian, sortzen eta 
idazten jarraituko dut, bakarka, 
taldean...". 

TXINTXARRI

"Irakurle Txokoan egotea plazer handia da niretzat"  
MIREN AMURIZA PLAZA IDAZLEA ETA BERTSOLARIA

Irakurle Txokoa ostegun 
arratsaldeetan elkartzen 
hasiko da, hilabetean 
behin, urritik abendura. 
Saio hauek programatu 
dituzte:

Urriaren 22an:
• Miren Amurizaren 'Basa' 

eleberria jorratuko dute. 
Idazlea saio horretara 
etorriko da.

Azaroaren 19an:
• Irene Solak idatzitako 

'Nik kantatu eta dantza 
egiten du mendiak' 
eleberria hizpide izango 
dute.

Abenduaren 10ean: 
• Maddi Ane Txoperenak 

ondutako 'Ene baitan bizi 
da' nobela landuko dute. 
Idazlea saio horretara 
etorriko da.

Abendura 
bitarteko 
saioak
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Nerea Eizagirre
Futbolean eman zituen lehen 
pausoak Asier Pozo Notario 
(Lasarte-Oria, 2002) gazteak. 
Baina txirrindularitza probatu 
eta gustuko zuenez, pausoz pauso 
bere bidea egin du Buruntzazpi 
txirrindularitza eskolan. 
Garaipen ugari lortu ditu eta 
aurten Gipuzkoako pistako zein 
errepideko erlojuaren aurkako 
txapela jantzi ditu. Azken 
hilabetean batetik bestera ibili 
da  errepide ze in pis tako 
Espainiako txapelketa eta pistako 

Europako txapelketan parte 
hartzen. Urriaren 24an Legorretan 
jokatuko den taldekako erlojupeko 
txape lke tan  j an t z iko  du 
Buruntzazpiko maillota azkeneko 
aldiz. 
Txapelketaz txapelketa ibili zara 
azken hilabetean. Azkena Europako 
txapelketa izan da. Zer moduzko 
esperientzia izan da?
Oso esperientzia ona izan da. 
Es ta tuko  se l ekz ioarek in 
horrelako lehiaketa garrantzitsu 
batera joan ahal izatea eta hain 
maila handia duten beste 

txirrindulariekin lehiatu ahal 
izatea esperientzia polita da.
Pistako denboraldia urtarrilean 
amaitu zenuen, Gipuzkoako 
txapeldun izan ostean. Bai Espainiako 
txape lketa , ba i ta  Europako 
txapelketa ere apirilean eta uztailean 
ziren jokatzekoak, hurrenez hurren. 
Baina iraila eta urrian jokatu dira. 
Nola prestatu dituzu probak?
Ez da ohiko prestaketa izan. 
Ezberdina izan da. Tafallako 
Espainiako txapelketa prestatzeko 
Euskadiko selekzioarekin 
entrenamendu batzuk izan 

genituen Belodromoko pistan 
e ta  Europako txape lketa 
prestatzeko egonaldi pare bat 
egin ditugu Valentzian.

Gutxi egon naiz belodromoan 
eta ezin izan ditut ongi prestatu 
probak. Hala ere, Euskadikoarekin 
domina lortu genuen.
Zortzigarren postua lortu zenuten 
Europako txapelketan. Espero al 
zenuten?
Bai, espero genuen. Maila handia 
dago horrelako txapelketa batean 
eta lehen postuetan egotea zaila 
da.
Espainiako txapelketan, berriz, 
zilarrezko domina eskuratu zenuten. 
Sailkapenetan lehen denbora lortu 
zenuten, baina ezin izan zenuten 
Valentziako Erkidegoko taldea 
garaitu finalean.
Pena handia da. Urrezko domina 
eskura genuen eta ezin izan 
genuen Valentziaren aurka. 
Sentsazioak ere ez ziren oso 
onak izan.
Bi txapelketetan taldekako jazarpen 
proban parte hartu duzu. Zure 
probarik gogokoena da?
Pistan gehien gustuko dudan 
probetako bat da eta hobekien 
moldatzen naizena. Indarra 
beharrez gain, alde teknikoa ere 
badu eta.
Errepideari dagokionez, aurten ez 
da denboraldi erraza izan.
Itxialdia baino lehen hiru 
lasterketa izan genituen eta gero 
etena etorri zen. Uztailean hasi 
ginen berriro. Denboraldi 
motzagoa izan da, lasterketa 
gutxiagorekin eta data aldaketak 
ere izan dira.
Erlojuaren aurkako Gipuzkoako 
txapelketa izan zen hitzordu 
horietako bat. Garaile izan zinen 
segundo bateko tartearekin.
Bai, garaipen estua izan zen. 
Lehen hirurak hiru segundotan 
iritsi ginen. 

Ez nuen espero irabaztea, baina 
banekien ongi zetorkidan proba 
zela eta ongi atera zen. Irabazi 
nuen. 
Txapelketak data aldaketa eta 
ibilbide aldaketa izan zuen; ez zen 
erraza izango prestatzea.
Nik berez proba hori ez nuen 
eg in  behar  ez  zegoe lako 
Gipuzkoako sailkapeneko proben 
artean. Baina parte hartuko nuela 
baieztatu zidatenean, bagenekien 
Alegian izango zela eta aurreko 
astean proba prestatzeko aukera 
izan nuen. Horregatik ibilbidea 
ez zen oztopo izan.
Errepideko Espainiako txapelketan 
ere lehiatu zara aurten Euskadiko 
selekzioarekin. 

130 kilometro izan ziren. Ez zen 
luzea egin, ez baitzegoen mendate 
gogorrik. Nire taldekideak eta 
ni txapelketa buru egon ahal 
izan ginen. Ongi joan zen. 

Esperientzia ere ona izan zen.  
Espainia mailan primerako 
txirrindulariak daude eta euren 
aurka lehiatzea sona ematen 
dizu.
Hilabete honetan, junior mailako 
azken probak jokatuko dituzu eta 
hurrengo urtean 23 urtez azpiko 
mailan lehiatuko zara. Taldez 
aldatuko zara, beraz...
Erlojuaren aurkako taldekako 
Gipuzkoako txapelketa izango 
da nire azken proba junior bezala 
eta hurrengo urtean, taldez 
aldatuko dut. Buruntzazpi utzi 
eta Debabarrena taldean hasiko 
naiz lehian. 
23 urtez azpikotik profesionaletara 
jauzia eman nahiko zenuke?
Profesional mailara iristea 
gustatuko litzaidake, baina 
oraintxe unibertsitatean hasi 
naiz eta ea nola doan guztia. Ez 
dakit esfortzu handia egin 
beharko dudan biak bateratzeko. 

B a i n a  n i r e  a s m o a 
txirrindularitzan jarraitzea da 
eta ahal bada profesional mailara 
iristea.
Pista eta errepidea uztartzen 
saiatuko zara?
Bai,  pista eta errepidean 
jarraitzeko asmoa dut. Bietan 
moldatzen naiz ongi eta biekin 
jarraituko dut.

Profesional mailara iritsiz gero, 
errepide egingo nuke nagusiki. 
Baina aukera izango banu, pista 
ere egingo nuke.
Pistako teknika baliagarria da 
errepideko lasterketetarako?
Bai, pistako erritmoa zorrotza 
da eta errepidean ongi dator 
abiadura hori izatea. Pistako 
esprintak gainera, errepidekoak 
baino azkarragoak dira eta 
horrek zirrara sortzen du.

Gainera, neguan errepideko 
lasterketarik egon ezean, ongi 
dator pista egitea forma eta 
teknika mantentzeko.
Animatuko al zenituzke gaztetxoak 
txirrindularitza probatzera?
Bai, noski. Ni futbolean hasi 
nintzen, baina futbolean  aritzeko 
j e n d e  a s k o  z e g o e n ; 
txirrindularitzan gutxi batzuk. 
Probatu nuen, gustuko izan nuen. 
Horregatik, gaztetxoek zein kirol 
erabakitzeko dudetan badaude, 
kirol ezberdinak probatzera eta 
batez ere, txirrindularitza 
probatzera animatu nahiko 
nituzke.

Asier Pozo txirrindularia erlojuaren aurkako Gipuzkoako txapelketan lehian. BURUNTZAZPI TXIRRINDULARITZA ESKOLA

"Europako 
txapelketa 
esperientzia 
polita izan da"
ASIER POZO NOTARIO BURUNTZAZPI TXIRRINDULARITZA ESKOLAKO KIDEA
Errepidean zein pistan ongi moldatzen da Asier Pozo txirrindularia. Horren erakusle 
da bi hilabete hauetan Espainiako zein Europako txapelketetan lehiatu izana



Txintxarri
Futboleko baloia Michelingo 
Kirol Guneko zelaian biraka 
hasiko da ofizialki Emakumezkoen 
Ohorezko Erregional mailako 
partidan, larunbatean. 

P i x k a n a k a - p i x k a n a k a 
normaltasunera iristeko pausoak 
ematen  a r i  da  fu tbo l  e z 
profesionala. Denboraldia 
martxan jarriko da eta Ostadar 
SKTko lau futbol taldek Ligari 
hasiera emango diote, horietako 
bik atsedena izango dute lehen 
jardunaldian,  Gorengoen 
Erregional eta Jubenilen 
Ohorezko mailako taldeak. 
Hurrengo asteetan talde gehiagok 
ekingo diote lehiari. COVID-19ari 
aurre egiteko neurriez gain, 
lehiaketa sisteman aldaketak 
izango dituzte guztiek.

Iraila erdian aldean hasi 
zituzten entrenamenduak futbol 
taldeek eta etenaren ostean, 
gogotsu daude guztiak lehian 
hasteko.

Alberto Callá Emakumeen 
Ohorezko Erregional taldeko 
entrenatzaileak onartu duen 
bezala, "eten luze honen ostean, 
bai jokalariak, baita nik ere, 

g o g o e k i n  e k i n g o  d i o g u 
lehiaketari". 

Aurten jokalari aldaketa 
handirik ez da izan taldean. 
"Jokalari bat joan da eta hiru 
berri dauzkagu, gehienak kadete 
taldetik igotakoak". Horrek 
d e n b o r a l d i - a u r r e a  e t a 
entrenatzailearen lana erraztu 
ditu.

T a m a l e z  e z  d u t e 
entrenamenduetan ikasitakoa 
pratikan jartzeko aukera askorik 
izan, bi lagunarteko jokatu nahi 
zituzten Hernaniren aurka, baina 
bakarra jokatu ahal izan dute, 
Hernaniko taldean COVID-19 
kasu bat eman delako. Duela bi 
aste jokatutako partidan, talde 
urdin-beltza nagusi izan zen, 0-3.

Hala eta guztiz ere, denboraldi-
aurrearen irakurketa ona egiten 
du Erregionalen entrenatzaileak 
eta aldaketaz beteta dagoen Liga 

honi aurre egiteko prest daudela 
onartu du, "beti ere, jokatzen 
bada".

COVID-19ak eragindako 
aldaketaz gain, aurtengo Ligak 
lehiaketa sistema aldatuko duela 
azaldu digu Callák. Bi fase 
ezberdinek osatuko dute 
denboraldia. "Lehena igoera fasea 
izango da eta bigarrena, jaitsiera". 

Lehen fasean, joan eta etorriko 
liga bat jokatuko dute bi 
multzotan banatuta. Ostean, bi 
multzoetako lehen hiru sailkatuek 
euren arteko ligaxka jokatuko 
dute eta lehen sailkatuak igoera 
zuzena lortuko du. Bigarren 
taldeak, ordea, Araba Eta 
Bizkaiako taldeen aurka jokatu 
beharko dute mailara igotzeko. 
Gainerako taldeek, Gipuzkoako 
kopa eta jaitsiera jokatuko dute.

Be ra z ,  h e l burua  l ehen 
sailkatuen artean egotea izango 
litzateke. "Aurreko denboraldian 
etena baino lehen taularen 
erdialdean geratu ginen, baina 
orain gorago egotea espero dugu".

Bide horretan Urnieta izango 
da lehen arerioa Emakumeen 
Ohorezko Erregional taldeak. 
Hitzordua larunbatean, 15:30ean 

da, Michelingo Kirol gunean.  
"Ongi egitea espero dugu," 
adierazi du Callák 

Denboraldi gogorra
Kadeteen Ohorezko mailako 
gazteak, berriz, Beasainen 
emango diote hasiera aurtengo 
Ligari.

Partida zaila iragarri du Koke 
Arzallus entrenatzaileak. "Zelai 
zaila da, gurea baino txikiagoa 
eta belar irregularar du. Gainera, 
taldea ere ona du, estutzen duen 
horietakoa. Borrokatu beharko 
dugu partida aurrera atera eta 
puntuak lortzeko".

"Ziurgabetasunez beteriko 
denboraldi-aurrea izan da. 
Neurriak jarraitu beharrak zaildu 
du eta denbora gutxi izan dugu 
taldea osatu eta indartzeko," 
azaldu digu kadete ohorezkoaren 
entrenatzaileak. 

Lau lagunarteko jokatu dituzte, 
"partida zailak izan dira" eta 
taldeak oraindik teknikoki, 
taktikoki eta fisikoki asko egiteko 
d u e l a  a z p i m a r r a t u  d u 
prestatzaileak. "Sei hilabete 
jokatu gabe egon ostean, lana 
dago egiteko. Hilabete batean 
prest egotea espero dugu. Lehen 
atseden jardunaldira arte, ahal 
dugun bezala egingo dugu aurre".

Denboraldi gogorra iragarri 
d u ,  C O V I D - 1 9 a r e n 
eraginarengatik. "Ez dakigu 
denboraldi osoa jokatu ahalko 
dugun. Ziurgabetasun handia 
dago. Egoerara moldatu beharko 
gara. Gauzak egun batetik bestera 
aldatu ahalko dira. Gazteei esaten 
diedan bezala, partida bakoitza 
final bat izango da". 

Lehiaketa sistema ere aldatuko 
da. "Orain hiru multzo gara eta  
bitan banatu dute denboraldia: 
Igoera eta Gipuzkoako kopa", 
azaldu du. Gainera, bederatzi 
talde jaitsiko dira zuzenean.

Atsedena
Gorengoen Erregionala eta 
Jubenilen Ohorezko mailako 
taldeek astebete itxaron beharko 
dute liga hasteko.

Denboraldi-aurrea "ezohikoa" 
izan dela azpimarratu du Raul 
Rodriguezek. "Kostata hasi 
ginen". Bi lagunarteko jolastu 

ahal izan ditu taldeak Zarautz 
eta Axularren aurka. Azkena 
asteburu honetan eta Rodriguezen 
taldea 3-2 gailendu zen.

Taldearen bloke nagusia 
mantendu egin dau aurten. "Ez 
da ia jokalari aldaketarik izan. 
Bi jokalari itzuli dira taldera, 
Iñigo Gonzalez eta Andoni 
Sanchez, eta jubenil mailatik 
beste bat igo da, Yeray Mendibe".

Talde "ona" duela eta "gauza 
politak egin ahalko dituela" 
azpimarratu du Gorengo 
Erregionaleko prestatzaileak. 
Horri esker, goiko postuan egoteko 
aukerak dituztela aipatu du.

Baina horretarako, lan egin 
beharko dutela ere nabarmendu 
du: "Pausoz pauso aurre egin 
beharko diegu arerioei".

Atsedenaldia dute aste honetan. 
Ez datorkio ongi taldeari. 
"Hurrengo asteburuan, gure 
arerioak Ligako partida jokatua 
izango du", baina alde ona ere 
a t e r a  d i o  G o r e n g o e n 
Erregionaleko entrenatzaileak. 
"Normalean bi multzo izaten 
dira gure Ligan; aurten, ordea, 
hiru multzoz osatua dago eta 
beste multzoko taldeak izango 
ditugu aurkari eta gutxi dakigu 
euren jokoari buruz. Beraz, 
asteburu honetan talde horiek 
ikusteko aukera izango dut".

Lagunartekoa
Antxon Navarrok zuzentzen duen 
Jubenilen Ohorezko taldeak ere 
atsedena du. Baina lagunartekoa 
jokatzeko baliatuko du taldeak. 
"Euskal Ligako Jubenil mailako 
Zarautzen aurka jokatuko dugu", 
jakitera eman du Ohorezko 
Jubenilen prestatzaileak.

Izan ere, taldeak ez du ohiko 
prestakuntza izan. "Ohikoa baino 
hilabete beranduago hasi gara 
lanean eta hori nabari da". 

Talde polita duela aitortu du: 
"19 jokalari ditut eta horietatik 
azken urteko 13 jokalari ditut. 
Oinarria sendoa da beraz". 

Horregatik, sailkapenean ahal 
den gorenean egoteko borrokatuko 
direla aitortu du.

Bestalde, aurten sistema 
aldaketa dela eta, denboraldi 
gogorra izango dela iragarri du. 
"Hiru multzo osatu dituzte eta 
multzo bakoitzeko lehenek igoera 
jokatuko dute. Gainerakoek 
jaitsiera faseari aurre egin 
beharko diote. Ez dugu horretan 
pentsatu nahi, gu lehen postuetan 
egon nahi dugulako, baina 
bederatzi talde izango dira aurten 
mailaz jaitsiko direnak".

Gorengoen Erregional taldeko zenbait jokalari, Axularren aurkako lagunartekoan. TXEMA VALLES

Jolasteko gogotsu daude 
Ostadar SKTko taldeak
2020-2021 denboraldia hasiko da asteburuan Ostadar SKTko lau talderentzat.
Emakumezkoen Ohorezko Erregional eta Kadeteen Ohorezko taldeek lehen norgehiagokak 
jokatuko dituzte; Gorengoen Erregional eta Jubenilen Ohorezko taldeek, berriz, atsedena dute

LEHEN POSTUETAN 
AMAITU NAHI DUTE 
LEHEN FASEA 
OSTADAR SKT-KO 
FUTBOL TALDEEK

COVID-19AK ETA 
SISTEMA ALDAKETAK 
ASTEBURUAN HASIKO 
DEN DENBORALDIA 
BALDINTZATUKO DUTE
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Txintxarri
Ostadar Saskibaloi ataleko 
Kadete Errendimendu taldeak 
denboraldiko bigarren partida 
jokatu zuen Maialen Chourraut 
kiroldegian. Jonatan Reinoren 
taldeak Eskoriatza izan zuen 
aurrez aurre eta 34-67 galdu zuen.

Kadeteen entrenatzailek azaldu 
duenez, "gure mailako taldea 
zen, taula erdikoa, baina oraindik 
prest ez gaudela ikusi da".

Izan ere, talde berria baitu 
Reinok. "Talde gaztea dut eta 
gehienek lehen urtea dute maila 
honetan. Beraz,  aurtengo 
helburua jokalariak prestatzea 
da. Hala ere, etorkizun handia 
izan dezaketen jokalariak daude 
eta aurten ezustekoren bat eman 
ahal digute". 

Lehen laurdenean Ostadarrek 
hartu zuen aurre erreboteei esker, 
10-5. Baina taldearen defentsako 
h iru  akatsek  Eskor ia tza 
markagailuan gerturatzea ekarri 
zuen 10-11. Indarrak berdinduta 
jarraitu zuten partida eta 16-19 
amaitu zuten laurdena.

B i g a r r e n  l a u r d e n e a n , 
Eskoriatzak defentsa aldatu eta 
nagusi izan zen. Urdin-beltzak 
errebotean nagusitzen saiatu 
z iren ,  baina akatsek e ta 
urduritasunak Eskoriatzak tartea 
irekitzea ekarri zuen. 4-20 izan 
zen partziala.

Aurreko laurdeneko martxak 
jarraituko zuela zirudien arren,  
h u t s a r t e  b a t e n  o s t e a n , 
Ostadarreko kadeteak osatu eta 
intentsitatez jokatu zuten tartea 
txikituz. 

Azken laurdenean, guztia 
erabakia zegoenez, jokatu ohi 
ez duten jokalariei minutuak 
emateko eta gauza berriak 
probatzeko baliatu zuten taldeek.

Jonatan Reinok adierazi 
duenez, " emaitzak berdin dio, 
entrenamenduetan lantzen 
ditugun gauzek hobera egiten 
badute. Talde honek hobetzeko 
marjina du eta ziur gaude, 
bigarren itzulian, gehiago 
borrokatu ahalko garela". 

Jardunaldia jokatu zuen beste 
taldea, senior taldeak izan zen. 
Garaipenaren bidetik jarraitzen 
du Ander Otaegiren taldeak. 
Lehengo astean TAKE garaitu 
ostean, oraingoan 53-57 irabazi 
zion Goierri AYMA taldeari.

Bi talde gehiago lehian 
Asteburu honetan, Ostadar 
SKTko bi talde gehiagok emango 
diote hasiera denboraldiari.

Senior III. mailako taldeak etxean 
jokatuko du lehen jardunaldiko 
partida AZ Casa de La Riojaren 
aurka. Junior Emakumezko 
partaidetza taldeak ere lehen 
norgehiagoka izan beharko zuen, 
baina atsedena du.

Eskoriatzaren aurka jokatu zuen Kadete Errendimendu taldeak. TXEMA VALLES

Kadete errendimenduko 
taldea, mailara egokitzen
Jonatan Reinoren taldeak Eskoriatzaren aurka galdu zuen Maialen Chourraut 
kiroldegian. Taldeko jokalari gehienak mailaz igo dira eta helburua etorkizunerako 
prestatzea da. Aurten ezustekoren bat emateko gai direla uste du entrenatzaileak

Txintxarri
Dos Hermanaseko Hipodromoko 
denboraldia bertan behera geratu 
ostean, Donostiako Hipodromoak 
ez ohiko udazkeneko denboraldia 
izango du aurten. Zaldien 
zaletuek lau jardunaldiz gozatzeko 

aukera izango dute azaroan eta 
abenduan.

Andaluziako hipodromoak 
aurreikusita zeuzkan hamabi 
jardunaldiak Madril, Donostia, 
Manacor (Balear Uharteak) eta 
Pinedako (Sevilla) hipodromoen 

artean banatuko dituzte. Madrilgo 
hipodromoak lau saio hartuko 
ditu, Manacorrekoak hiru, 
Pinedak bakarra eta gainerako 
lauak Donostiako Hipodromoan 
lehiatuko dira.

Hipodromoak udazkeneko 
denboraldiko hi tzorduak 
azaroaren 13an, 20an eta 17an 
eta abenduaren 8an izango direla 
iragarri du. Oraindik detaile 
asko zehazteke daudenez, 
hurrengo asteetan joango da lau 
jardunaldi horiei buruzko 
informazioa eskaintzen.

Zaldi lasterketez gozatzeko 
aukera, azaroan eta abenduan
Dos Hermanaseko denboraldia bertan behera geratu 
eta lau proba hartuko ditu Hipodromoak

Zaldi lasterketak izango dira azaroan eta abenduan, Hipodromoan. TXINTXARRI

Intzako bikotea Ezker Hormako tapelketako partida batean lehian. TXEMA VALLES

2. mailako seniorrak multzoko 
buru, atsedeneko jardunaldira
Laugarren jardunaldian ere garaipena erdietsi zuen 
Intzako bikoteak Zazpi Itturriren aurka, 22-18

Txintxarri
Aste honetan ongi merezitako 
atsedena hartuko du Intza 
elkarteko 2. senior mailako 
bikoteak. Ezker Hormako 
txapelketako lau jardunaldi 
jokatu ditu eta lauetan garaipena 
erdietsi du. Urriaren 10ean, Zazpi 
Itturriko bikotearen aurka lortu 
zuten garaipena Michelingo kirol 
guneko pilotalekuan.

Bi bikoteak partidarik galdu 
gabe iritsi ziren norgehiagokara. 
Partida gogorra espero zuten 
Intzakoek eta horrela izan zen, 
erritmo handia ezarri zioten 
jokoari lehen momentutik bi 
bikoteek eta tanto politak egin 
zituzten. 

Partida hasieran etxeko 
b iko t ea ren  t an toe i  ong i 
erantzuten zion Amezketako 
bikoteak. Baina bosna berdindu 
ostean, Jon Pello Artetxe eta 
Mikel Elolak partida puskatu 
zuten. Pixkanaka partidan 

nagusitzen joan ziren eta tartea 
ireki zuten, 21-12.

Partida amaitzear zegoela 
zirudienean, Zazpi Itturriko 
bikoteak markagailuan hurbiltzea 
lortu zuen, sei tanto jarraian 
eginez. Baina atzelariaren akats 
batek partidari amaiera eman, 
22-18, eta Intzari bi puntuak 
eman zizkion. Horiei esker, euren 
multzoko buru doa Intza 
atsedeneko jardunaldira.

Kadeteak lehian
Seniorrek atseden duten arren, 
lehen faseko azken aurreko 
partida jokatuko beharko lukete  
2. mailako bikoteek. Intza 1 
bikotearen partida, ordea, bertan 
behera geratu da Aloña Mendiko 
bikoteko kide bat berrogeialdian 
dagoelako.

Intza 2 bikoteak Hernani 1 
bikotea izango du arerio, bihar, 
Michel ingo kirol  guneko 
pilotalekuan.
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ZORION AGURRAK

OSTIRALA, 16         ACHA-ORBEA 
LARUNBATA, 17            DE MIGUEL
IGANDEA, 18            DE MIGUEL
ASTELEHENA, 19        URBISTONDO
ASTEARTEA, 20           GANDARIAS
AZTEAZKENA, 21              DE ORUE
OSTEGUNA, 22            DE MIGUEL

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

KOMIKIA

Maria Garin Artola. Urriaren 9an.
Julio Orzaiz Legarda. Urriaren 9a.

HILDAKOAK

Amaia
Zorionak Amaia, ondo 
pas a  eg u n a !  Ma i t e 
za i tugu .  E l ka r rek in 
ospatuko dugu.

Kontsumo bonuen kanpaina
Martxan da Bi bonu ezberdin erosteko aukera izango 
dute bezeroek, baina inoiz ez, hiru bonu baino gehiago

OHARRAK

Urte askotarako!
Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak

Osteguneko 16:00ak arte jasotako 
zorion agurrak. 

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 irudiaz.

SUDOKUA

Eneritz eta Unai
Zorionak Eneritz eta Unai!
Zoriontasunez beteriko bizitza zoragarria 
opa dizuegu! Muxu erraldoi bat.
Zuen familia.

Larunbata,  17

Min.

 8o
Max.

17o

Igandea , 18

Min.

10o
Max.

18o

Astelehena , 19

Min.

12o
Max.

21o

Asteartea,  20

Min.

16 o
Max.

22o

Asteazkena , 21

Min.

  o
Max.

22o

Osteguna , 22

Min.

15o
Max.

19o

Ostirala,  16

Min.

 6o
Max.

15o

15

ONGI ETORRI TXIKIAK

Ongi etorri Zabaletako parkera!

Ihintza Iera

Zorionak Naroa, Joanes, 
Maddi eta Sara!

Zorionak  Leire, Erik 
eta Leah! 

Aiene

Zorionak  Amaia, Joseba 
eta Iraitz!

Eta zorionak Amets! Zure lehenengo urtebetetzean!
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txintx  rri

MANTTANGORRI HIRIBUSA

Lanegunak

LANA

ESKARIA
Lan bila nabil geriatria 
arloan, dokumentazio 
guztia eguneratuta daukat 
e t a  1 5  u r t e k o 
esperientzia. 690 146 
067

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

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

I n g e l e s e k o  k l a s e 
partikularrak emango 
n i t u zke .  Ja to r r i z ko 
h i z k u n t z a  d u t ,  e t a 
esperientzia ere bai 
eskoletan, institutuetan 
e t a  h e l d u e n t z a k o 
eskoletan. 691 630 313/
bentley.ma@gmail.com

ETXEBIZITZAK

ERRENTAN
Etxea partekatzeko neska 
baten b i la  gabi l tza . 
Interesatuoak jarri nirekin 
harremanetan, 666 320 
520. (Nekane).

Etxea behar da lasarten 
bizi dan familia batentzat. 
5 lagun dira senar emazte 
e t a  3  s e m e  a l a b a . 
Harremanetarako 
zenbakia, 661 39 62 99. 
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 250 euro.  
646 824 466. 

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

ESKELAK JARTZEKO

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

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

 TEL: 943 37 14 48
edo txintxarri erredakzioan

ESKELA
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OSTIRALA 16
URNIETA Ipuin kontalaria
Urn i e t ako  uda l  l i bu ru teg i ak , 
i rakurza le tasuna  bu l t za tzeko 
helburuarekin, etxeko txikienentzako 
ipuin kontaketa saioa antolatu du. 
Saioa lau urtetik gorako haurrentzako 
izango da eta doakoa. Marisa Tabernero 
arituko da ipuin-kontalari lanetan, 
euskaraz. 
Lekaio kultur etxea, 17:30ean.

LASARTE-ORIA Aurkezpena
'Buruntzaldeko Gazte Sortzaileak' 
dinamika martxan jarri dute eskualdeko 
zenbait artegilek, "inoiz baino 
garrantzitsuagoa" iruditzen zaielako 
"elkar ezagutzea, sareak eraikitzea 
eta proiektu amankomunak sortzea.
Manuel Lekuona kultur etxeko 
hitzaldi aretoa, 18:00etan.

ANDOAIN Musika
Oreka TX taldearen emanaldia. Koklea 
da azken bost urteetako ibilbide 
musikalaren emaitza . Sarrerak 12 euro 
balio ditu. Gazteek, berriz, 3 euro.
Bastero kulturgunea, 21:30ean.

LARUNBATA 17
LASARTE-ORIA Euskal Jaia
Ttakun Kultur Elkarteak ez du urteroko 
Euskal Jairik antolatuko aurten, baina 
ekintza sinboliko gisa, kalera baserritar 
jantzita irteteko deia egin dute 
antolatzaileek. Horrekin batera, balkoiak 
eta erakusleihoak atontzeko eskaera 
egin diete herritarrei.
Lasarte-Oria, egun osoan zehar.

HERNANI Irteera
OndarHernani ekimenari esker, alde 
zaharraren bisita komentatua egingo 
da. Hernaniko ondarea ikustarazteko 
helburua du ekimenak.
Alde zaharra, 10:00etan.

USURBIL Antzerkia
Zaldi urdina izeneko antzerkia ikusteko 
aukera. Aingeru, 17 urteko mutil gaztea, 
desagertu egin da, tekno jaialdi batean 
gazte bat bihotzekoak jota hil ondoren. 
Zaldi Urdina deitzen den droga berri 
batek eragin dio heriotza gazteari. 
Sarrera aurrez, Lizardin, 8 euro; 
egunean bertan, Sutegin, 10 euro.
Sutegi auditorioa, 20:00etan.

IGANDEA 18
USURBIL Irteera
Urdaiaga ezagutuz irteera gidatua. 
Inguruan zeuden zetak, burdinolak, eta 
baserrien historia ezagutzeaz gain, Irisasi-
Andatza eremutik ibilbide zoragarri bat 
egiteko aukera izango da. Informazioa 
eta izen ematea: donostialdea@
behemendi.eus / 656 705 243. Behemendi 
eta Beterri-Buruntza Udalak antolatua.
Santueneko plaza, 9:30ean.

ASTEARTEA 20
LASARTE-ORIA Ipuinak
Ipuinaren orduaren denboraldiko lehen 
saioa egingo da. Kontu Kantoiko lagunek 
4, 5 eta 6 urteko haurrak kontakizunen 
munduara eramango dituzte. Edukiera  
mugatua izango da, hamabi haurrentzat. 
Gonbidapenak Manuel Lekuona kultur 
etxeko liburutegian jasoko dira.
Manuel Lekuona kultur etxeko 
kafetegian, 18:00etan.

ASTEAZKENA 21
LASARTE-ORIA HAPO
HAPO Hiri Antolamendu Plan Orokorraz 
hitz egiteko hurrengo saio presentziala 
antolatu du udalak. Dokumentua hiri 
eredua definitzeko oinarrizko plana da 

eta udalerri bateko lurzoruaren 
erabilerak,  hirigintzako araudia, 
azpiegiturak eta abar definitzen ditu.
Manuel Lekuona kultur etxeko 
auditorioan, 18:00etan

OSTEGUNA 22
LASARTE-ORIA Literatura txokoa
Basa eleberriari buruzko solasaldiak 
emango dio hasiera ikasturte honetako 
Literatur Txokoko saioei. Miren 
Amuriza egilea saioan egongo da.
Udal Euskaltegiko erabilera anitzeko 
aretoa, 19:30ean.

USURBIL Aurkezpena
'Buruntzaldeko Gazte Sortzaileak' 
dinamikaren aurkezpena.
Udarregi ikastolako erdiko aretoa, 
18:00etan.

OSTIRALA 23
LASARTE-ORIA Flamenkoa
Flamenco Abierto ikuskizuna antolatu 
du Semblante Andaluzek, FARAE 
jardunaldien barruan. Eszenatokian 
Laura Guerra, Christian Martin, Fabiola 
Santiago, Eduardo Agudo eta Ruben 
Portillo  izango dira flamenkoaren 
a d a r  e z b e rd i n a k  e ra k u t s i z . 
G o n b i d a p e n a  b e h a r  d a .  
Manuel Lekuona, 19:30ean.

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKEN ARRATSALDEA BAINO LEHEN.

LASARTE-ORIA Euskal Jaia. Euskal Jaia ez du ohiko moduan ospatuko 
Lasarte-Oriak aurten. Parte hartu ohi duten eragileek erabaki dute 
ospakizunari buelta bat eman eta aurten ekintza sinbolikoa egitea. Urriaren 
17an, larunbatez, baserritarrez jantzita kalera ateratzera animatu dituzte 
herritarrak, eta baita etxeetako balkoiak zein komertzioetako erakusleihoak 
atontzera ere.
Lasarte-Oria, egun osoan zehar.

 

 

ZINEMA
LASARTE-ORIA

MANUEL LEKUONA

Drogas 
dokumentala
Ostirala: 22:00.

¡Va por vosotra!
Igandea: 19:30.

ANDOAIN

BASTERO

Coco, el pequeño 
dragón. Aventuras 
en la jungla
Larunbata: 17:00.
Igandea: 17:00.

Rifkin's Festival
Larunbata: 
19:30, 22:15.
Igandea: 19:30.
Astelehena: 
19:30, 22:15.

ASTIGARRAGA

ERRIBERA

Asto Erregea
Larunbata: 17:00.

HERNANI

BITERI

El oficial y el 
espía
Ostirala: 22:30.
Larunbata: 19:30.
Igandea: 19:30.
Astelehena: 16:30.

Koko, dragoi 
txikia oihanean
Larunbata: 16:30.
Igandea: 16:30.

USURBIL

URBIL

No matarás
Ostirala: 16:30, 
17:40, 19:10, 
20:20, 21:50.
Larunbata: 16:30, 
17:40, 19:10, 
20:20, 21:50.
Igandea: 16:30, 
17:40, 19:10, 
20:20, 21:50.

Greenland: El 
último refugio
Ostirala: 15:50, 
19:00, 22:00.
Larunbata: 15:50, 

19:00, 22:00.
Igandea: 15:50, 
19:00, 22:00.

Akelarre
Ostirala: 
18:40, 22:10
Larunbata:
18:40, 22:10
Igandea: 
18:40, 22:10

Como perros y 
gatos: La 
patrulla unida
Ostirala:
16:00, 19:40.
Larunbata:
16:00, 19:40.
Igandea: 
16:00, 19:40.

Eso que tú me das
Ostirala: 
20:10, 22:20.
Larunbata: 
20:10, 22:20.
Igandea: 
20:10, 22:20.

Padre no hay 
más que uno 2
Ostirala: 
18:30, 21:10.
Larunbata: 
18:30, 21:10.

Igandea: 
18:30, 21:10.

Pinocho
Ostirala:
16:20, 19:30.
Larunbata: 
16:20, 19:30.
Igandea: 
16:20, 19:30.

Rifkin's Festival
Ostirala: 22:40.
Larunbata: 22:40.
Igandea: 22:40.

El Rey León
Larunbata: 17:10.
Igandea: 17:10.

Shin chan en 
Australia
Ostirala: 17:00..
Larunbata: 17:00.
Igandea: 17:00.

Tenet
Ostirala: 21:20.
Larunbata: 21:20.
Igandea: 21:20.

Trasto
Ostirala: 16:10.
Larunbata: 16:10.
Igandea: 16:10.

El arco mágico
Ostirala: 17:30.

Okendo Zinema Taldeak Drogas 
abeslari ospetsuaren bizitzan 
o inarr i tutako dokumentala 
eskainiko du bideo-forumean. 

Enr ique Vi l lareal  Drogas 
Barrikada taldeko abeslari eta 
baxu jotzaile ohiaren dimentsio 
eta isurialde edo alderdi guztiak 
aztertzen dituen dokumental 
biografikoa da Natxo Leuza 
zinemagile iruindarrak egindakoa. 

G iza  er re t ra tu  hor re tan, 
memor ia  ind ib idua lak  e ta 
kolektiboak bat egiten dute, eta 
gaztelaniazko Rock & Rollaren 
m u n d u k o  m u s i k a r i 

garrantzitsuenetako baten ibilbide 
historikoan eta bizi-ibilbidean 
sakontzen da. Hala nola, Txantrean 
nola bizi zen 1970eko hamarkadan, 
German Rodriguezen heriotza, 
nola hasi zen Drogas Barricada 
taldea sortzen Iruñeko merkatuan, 
eta abar.

Artista berezi honek dituen 
aurpegi eta hartu dituen bide 
guztiak ikusi ahal dira bere hitz 
eta gertukoen testigantzen 
bitartez.

Donostiako Zinemaldian ikusi 
zen estreinekoz dokumentala, 
Zinemira sailean.

Drogas dokumentala
Zuzendaria: Natxo Leuza. Gidoilariak: Natxo Leuza, Alex Garcia de 
Bikuña. Musika: Mikel Salas. Argazkia: Iñaki Alforja. Herr.: Espainia(2019). 
Testigantzak: Enrique Villarreal, Rosendo Mercado, Fito Cabrales, 
Christina Rosenvinge, Carlos Tarque, Kutxi Romero, Gorka Urbizu, 
Javier Gallego, Mamen Irujo. Iraupena: 80 minutu.

Rockero baten izpirituan barrena

LABURPENA
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Txintxarri
Ate joka dagoen asteburuak, asteburu ederra 
behar zuen Lasarte-Orian. Lau urte zain egon 
ostean, X. Euskararen Maratoia ospatzeko asmoa 
zuten lasarte-oriatarrek pandemia iritsi aurretik, 
baina, koronabirusak, asmo eta gogo guztiak 
zapuztu ditu. Hain zuzen ere, COVID-19ak 
eragindako egoera dela-eta, aurtengo euskararen 
festa handia datorren urtera atzeratzeko erabaki 
hartu dute antolatzaileek. Aurtengoa, Sentitu, 
pentsatu, ekin!  antolatzen hasiak ziren ordea, 
baina, egindako lanak ez dira alperrikakoak 
izan; datorren urterako bidea zabaldu baita 
dagoeneko. 

Orain arte, 
bederatzi
Orain 34 urte 
ekin zioten 
u d a l a k  e t a 

Ttakun Kultur 
E l k a r t e a k 

Euskararen Maratoia 
antolatzeari. 1986. urteko 

40 ordu baietz! izan zen 
lehenengoa; urriaren 25 eta 

26a zen, larunbat eta igandea 
eta Joxe Mari Agirretxek, 

Bixente Beltranek, Mailu 
Arrutik, Jexux Izetak, Agus 

M u j i k a k ,  A n a b e l 
Izagirrek ,  Natxo 

Izetak eta Jon Iñaki 
Elexpuruk osatu zuten 

zortzikotea. 
Bi urte geroago 
e t o r r i  z e n 

b i g a r r e n a : 
Baietz 40 ordu 

b e r r i z . 
1 9 8 8 k o 

maiatzaren 7 eta 8an egin zuten orduko maratoia, 
eta urte horretan ere  zortzikote berak errepikatu 
zuen oholtza gainean. Lau urte beranduago iritsi 
zen hirugarrena. 40 ordu? Errex!  lelopean bildu 
ziren lasarte-oriatarrak 1992. urtean, Okendo 
plazan. Azaroaren 7 eta 8an egin zuten orduan 
maratoia, eta  ordura arteko zortzikoteko zenbait 
kide mantendu baziren ere, berriak batu ziren: 
Iñaki Petxarroman, Nekane Lartzabal, Aitor 
Atxega, Ixabel Bereziartua eta Pepi Arsuaga.

40 ordu gogoz! izan zen laugarrena. 1996ko 
urriaren  26an eta 27an ospatu zuten, eta Tximua 
irratiaren bidez, zuzenean eman zuten asteburuko 
ekitaldia.

Bosgarrenean eguraldi txarra
2000. urteko urriaren 21eta 22an egin zuten V. 
Euskararen Maratoia, baina eguraldiak ez zuen 
batere lagundu eta, horrek erabat baldintzatu 
zuen asteburu horretako ekintza; aurreikuspenak 
aldatu behar izan zituzten. Euriteen ondorioz, 
zenbait ekintza Michelingo frontoira lekualdatu 
behar izan zituzten, eta haurrentzako antolatutako 
lehenengo herri bazkaria, kamioi baten trailerrean 
egin zuten. 2004. urtekoan, berriz, herriko 
artisauek, eskulanen postuak jarri eta saldu 
zituzten. VI. Euskararen Maratoia izan zen 
ordukoa eta urriaren 23an eta 24an ospatu zen.  

2008. urteko VII.  Euskararen Maratoiak ere 
izan zuen bereizgarririk. Urte horretako 
euskararen festarako bi oholtza muntatu zituzten 
antolatzaileek; bat aldagela gisa erabili zuten, 
eta, bestea, berriz, jendaurreko ekintzetarako. 
Horrez gain, lehenengo aldiz, karpa erraldoi 
baten barruan bildu ziren maratoiko parte 
hartzaile guztiak.

Lau urte geroago, 2012. urteko VIII. Maratoian 
haurren ongietorria izan zer berrikuntzetako 
bat. Horrela 2008. eta 2012. urte artean jaiotako 
txikiei egin zieten harrera.

Duela lau urtekoa, azkena
Lasarte-oriatarrek bizitu duten azken maratoia 
2016. urtekoa izan da. Irten armairutik 
bederatzigarrena izan zen, eta bertan agertu 
ziren, lehen aldiz Ahobizi eta Belarriprest 
figurak. 

Aurten ezinezkoa izan da, baina ea datorren 
urtean hamar atzamarrak mugituz dantzatzen 
dugun elkarrekin; sentituz, pentsatuz eta ekinez!

1986. urtean, lehenengo Euskararen Maratoiko argazki historiko bat. TXINTXARRI

Asteburu berezia behar zuen urriaren 17 eta 18koak Lasarte-Orian. Okendo plazan batu 
eta euskararen festa handia ospatu behar zuten lasarte-oriatarrek, baina COVID-19ak 
eragindako egoera dela eta, datorren urtean ospatuko da X. Euskararen Maratoia

1988. urteko II. Euskaren Maratoiko zortzikoteko kideak. TXINTXARRI

Herritar ororen bilgune da Okendo plaza Euskararen Maratoian. TXINTXARRI

1992. urtean '40 ordu? Errex!' leloa erabili zuten maratoirako. TXINTXARRI
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