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Iñigo Gonzalez Sarobe
San Joan sua, aurten b(l)ai! 
Irakurtzen segi aurretik, 
barkamena eskatu behar dizut, 
irakurle. Badakit: oso txiste 
txarra izan da, baina ez ekainaren 
23ko iluntzeko eguraldia baino 
txarragoa. Bazirudien okerrena 
pasatua zela eta zeruak tregoa 
emango zuela, emanaldia egin 
eta sutzarra piztu bitartean 
behintzat, baina ez: ongi etorri 
Euskal Herrira. Udan sartu garela 
diote, baina bada zalantzan 
jartzeko modukoa. Edonola ere, 
gauza bat behintzat ez da aldatu: 
hura izan da egun luzeena eta 
gau laburrena. Hori bai, 2023ko 
sutan erretzeko gauza txarren 
zerrenda prestatzerakoan, inori 
ez dakiola ahaztu "euria" idaztea. 
Letra larriz.

Ohiturari jarraiki, Erketz 
EDTko dantzariak eta udal 
korporazioko ordezkariak 
udaletxe zaharreko arkupeetan 
elkartu ziren. Tanta batzuk bota 
zituen, baina ateri eutsi zion, eta 
lehenengo dantza Kale Nagusian 

egin zuten. Ondoren, dantza 
taldeko musikariek gidatuta, 
Andatza plazarantz joan ziren, 
eta Alboka abesbatzako nahiz 
Zero Sette Akordeoi Orkestrako 
kideekin elkartu ziren, sua piztu 
aurreko ikuskizunari ekiteko. 
Ondo ari ziren, beti bezain fin 
eta gogotsu, euri jasa izugarri 
batek bertaratutako guztiak 

hezurretaraino busti zituen arte. 
Erketzeko kideak saiatu ziren 
errepertorioarekin jarraitzen, 
baina aterpera joan behar izan 
zuten, gelditu zuen arte.

Ahalegin ugari egin eta gero, 
lortu zuten sutzarra piztea, eta 
herritarrak garretara hurbildu 
dira, urteko gauza txar guztiak 
kiskaltzera.

Kostata, baina lortu zuten San Joan sua piztea. TXINTXARRI

Suaren inguruan baino, 
euritan dantza egin dute
Beste ospakizun asko bezala, San Joan bezperakoa ere aurten itzuli da. Euria  
gogotik oztopatzen saiatu den arren, dantzari, musikari eta herritarrek tinko eutsi,  
eta urteko gauza txarrak kiskali dituzte, majo kostata piztutako sutzarrean

Dantzariek tinko eutsi zioten euriari, eta saioarekin jarraitu zuten. TXINTXARRI

Alboka eta Zero Sette beti bezain fin aritu ziren, anfiteatroan. TXINTXARRI
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Jarduera ugari jaien 
aurretik eta bitartean 
Sanpedroen atarian zein festa giro betean, zenbait eragilek jarduerak aurrera eraman dituzte, 
lasarteoriatarren motorrak piztu eta bero mantentzeko asmoz. Uztailean zehar ere martxan 
jarraituko dute: Alboka abesbatzak, adibidez, emanaldia egingo du larunbatean, hilak 9

Txintxarri
Herri bizia da Lasarte-Oria, eta 
horretan paper oso garrantzitsu 
bat jokatzen dute elkarte eta 
e rag i l e ek .  A lde  ba t e t ik , 
herritarren motorrak piztu 
zituzten sanpedroen atarian, 
festa giroan murgiltzea ahalik 
eta errazen izan zedin haientzat, 
eta bestetik, jaietan murgilduta 
egon bitartean hauspoari eragiten 
jarraitu zioten.  

Lasar t e -Or iako  Uda lak 
aurrekari gisa zerrendatu zituen 
jardueretako bat izan zen Biyak 
Bat elkarteak festak hasi 
bezperan egin zuen sari banaketa, 
aurreko egunetan aurrera 
eramandako jokoena, hain zuzen: 
Kale Nagusiko egoitzan bat egin, 
eta irabazleek pozarren jaso 
zituzten garaikurrak udal 
o rde zkar i en  e skue ta t ik . 
Amaieran, ohitura denez, talde 
argazkia egin zuten.

Nola ez, kontzerturik ere izan 
zuten ikusgai herritarrek: 
Alboka abesbatzak ikasturte 
bukaerako emanaldia egin zuen 
jendez lepo bete zen Ama 
Brigitarren komentuan. Montse 
L a t o r r e  z u z e n d a r i a r e n 

gidaritzapean, errepertorioko 
onena eskaini zuten. Abeslariekin 
batera Miren Gabirondok pianoa 
jo zuen, eta Carolina Muñozek 
z e in  Una i  d e  Andre s ek , 
perkusioa. Amaieran lore sorta 
bana eman zieten bai zuzendariari 
bai pianistari ere. Lehen esan 
bezala,  kurtso bukaerako 
emanaldia izan zen hori, baina 
uz ta i lean zehar  kantuan 
jarraituko du Albokak: larunbat 
honetan, hilak 9, Comillasera 
(Kantabria) joango dira kideak, 
bertako Brumas Norteñas 
koruak antolatu duen 22. 
Abesbatzen Topaketan parte 
hartzera. Egitarau oparoa 
prestatu du kontzerturako, eta 
besteak beste abesti hauek 
interpretatuko ditu: Kyrie, 
Durme Durme, Lau teilatu, 
Martxa baten lehen notak eta 
City of Stars. Doinuetako 
batzuetan Amaia Dorronsoro 
pianistak lagunduko die.

Sanpedroen aurreko beste 
musika emanaldia Zero Sette 
Akordeoi Orkestrak egin zuen, 
Okendo plazan. Ia ordubeteko 
saioa egin eta doinu ezagun 
ugari oholtzaratu zituen.

Beste jarduera bat zunba 
maratoia izan zen, genero 
berdintasunaren aldarria eta 
kirola lotu zituena. Printzipioz 
Okendon egin behar zuten, baina 
eguraldi txarragatik Mirentxun 
jardun ziren dozenaka herritar.  
Bestalde, Ostadar SKTk bolo eta 
toka jardunaldiak egin zituen 
Michelingo bolatokian; 39 
pertsonak hartu zuten parte.

Unanuatik Lasarte-Oriara 
Azken festa egunean, hilaren 
2an, Gure Esku dinamikak 
antolatutako Pirinioetako Bidea 
ekintzarekin bat egin zuten 
zenbait herritarrek. Autobusa 
hartuta, Nafarroako Unanua 
mendira joan ziren, eta gailurrera 
iristean, hura argiztatu. Une 
horretan, zuzeneko konexioa 
egin zuten Okendo plazan zeuden 
lasarteoriatarrekin, eta Mikel 
Laboaren Txoria txori abestia 
kantatu zuten, elkarrekin.

Autodeterminazioaren aldeko 
jarduera izan da Pirinioetako 
Bidea, Euskal Herriak eta 
Kataluniak batera antolatutakoa. 
Mendikate horretako 300 gailur 
baino gehiago argitu dituzte.

Jokoetan parte hartu dutenek sariak jaso zituzten Biyak Bat egoitzan, eta ondoren, talde argazkia egin zuten. TXINTXARRI

Zero Sette Akordeoi Orkestrak emanaldia egin zuen Okendo plazan. TXINTXARRI

Alboka abesbatzak kontzertua eman zuen Ama Brigitarren komentuan. TXINTXARRI

Zunba maratoia egin zuten Mirentxun, aldarrikapena eta kirola lotuz. TXINTXARRI

Dozenaka herritarrek argiztatu zuten Unanua mendia. GURE ESKU LASARTE-ORIA



Txintxarri
Txapelketaz txapelketa dabiltza eta 
emaitza ederrak lortzen ari dira 
Lasarte-Oriako igerilariak. Hilaren 
2an eta 3an, absolutu mailako zein 
junior mailako Euskal Herriko 
txapelketan, Igeriketa Egokituko 
Kluben arteko Espainiako Absolutu 
mailako Txapelketan eta Mataro 
Hiriko trofeoan lehiatu ziren.

Buruntzaldea IKTko Nora Imaz, 
Garazi Etxeberria, June Lopez, 
Izaro Audikana, Iker Gorostegui 
eta Miren Sarobek Euskal Herriko 
txapelketan parte hartu zuten. 
Markak ondu eta 11 domina jantzi 
zituzten taldeko bi kideren artean: 
Nora Imaz eta Garazi Etxeberria. 

Imazek, gainera, txapelketako 
garaikurra ere lortu zuen.

Estilo libreko distantzia erdi eta 
luzeko probetan –200 m., 400 m., 800 
m. eta 1500 m. libre probak– jantzi 
zituen Imazek dominak. Junior 
mailan nagusi izan zen lauetan; 
absolutu mailan, berriz, urrezkoa 
jantzi zuen 800 m. proban; zilarrezkoa 
400 m. eta 1.500 m. probetan eta 
brontzezkoa 200 m. proban.

Etxeberria, berriz, junior mailako 
50. eta 100 m. libre probetako lehen 
sailkatua izan zen eta bigarrena 
200 m. lau estiloetan.

Taldekide Nahia Zudairek 
Igeriketa Egokituko Kluben arteko 
Espainiako Absolutu mailako 

Txapelketari egin zion aurre. 200 
m. libre, 50 m. bular, 50 m. tximeleta 
eta 100 m. bizkar probetan igeri 
egin eta lehen postuetan izan zen.

Errekorra
Bidasoa XXI taldeko Ainhoa eta 
Leire Martin herritarrak, berriz, 
Mataro Hiria Trofeoan podiumeko 
gorenera igo ziren.Ainhoa 200 m. 
bular, 200 m. tximeleta eta 200 m. 
zein 400 m. lau estilo probetan jantzi 
zuen urrea; Leire, 100 m. eta 200 m. 
bizkar probetan garaile izan zen. 
eta bigarren sailkatu zen 50 m. 
bizkar proban. Horrez gain, Ainhoak 
200 m. bular proban Euskadiko 
Errekor berria ezarri zuen, 02.31,10.  

Lasarte-Oriako 
igerilariak, bikain lehian
Hitzordu garrantzitsuak lehiatu dituzte hilaren 2an eta 3an. Buruntzaldea IKTko Nora 
Imaz junior mailako Euskadiko txapeldun izan da. Absolutu mailako 200 m. bular 
probako Euskadiko errekor berria ere ezarri du Ainhoa Martin herritarrak Mataron

Txintxarri
Orio Orialki, Tolosaldea, Donostia 
Arraun Lagunak eta Nortindal 
Donostiarra-Ur Kirola 100. Hasi 
da Euskotren Ligako lehia. Bilbon 
eta Donostian bildu dira lau 
traineruak txapelketako lehen bi 
hitzorduak jokatzeko.

Bilbon izan zen lehena hilaren 
2an eta bertan Donostia Arraun 
Lagunak eta Aiora Belartieta 
herritarra izan ziren garaile. 
IV. Bilboko Bandera kronometratu 
modura jokatu zen. Donostia 
Arraun Lagunak izan zen azkena 
ateratzen eta nagusi izan zen 

hasieratik. Orio Orialkiri bost 
segundo atera zizkion eta bandera 
eraman zuen Lugañekeko 
eskifaiak. Sailkapeneko buru 
ere jarri  zen Donost iako 
trainerua.

Etxean garaipena lortzeko ere 
ederki lehiatu zen Lugañene 
bigarren jardunaldian. VI. Bandera 
Fabrika, ordea, Orio Orialkiren 
eskuetara joan zen. Lehia estua 
izan zen Donostia Arraun Lagunak 
eta talde horiaren artean. Alabaina, 
bigarren ziabogaren ostean, Oriok 
aurre hartu zuen eta lau segundoko 
aldea atera zion helmugan. 
Ondorioz, sailkapenean berdinduta 
daude bi ontziak.

Beste Ligetan ere lehia
Hilaren 2an,  ETE Ligako 
jardunaldia ere izan zen Castro 

Urdialesen. Itsasoaren egoera zela 
eta, ordubete atzeratu zen 
estropadaren hasiera. Ostean, 
itsaso zakarrari aurre eginez, 
Hibaika izan zen nagusi eta Ama 
Guadalupeko eskifaia, Intza 
Fernandez herritarra barne, 
bigarren iritsi zen, garailetik 
hamar segundora.

KAE2 Ligan, berriz, Gaizka 
Ormazabal kide duen Hibaikak 
Mutrikuko Yurritu Group VI. 
Banderan laugarren amaitu zuen; 
XII. Bandera Donostiarra-Ur 
Kirolak proban bigarren postua 
eskuratu zuen ontziak. 

Donostia Arraun Lagunak 
garaile izan da Bilbon
Euskotren Ligako lehen bi jardunaldietan, Aiora Belartieta 
kide duen ontziak eta Orio Orialkik eskuratu dituzte banderak Donostia Arraun Lagunak, Bilbon 

lehian. EUSKOTREN LIGA / A. ARRIZABALAGA

Texas Lasartearrak emaitza ona 
lortu du Salou Youth Cupean
Lasarte-Oriako infantil taldeak hirugarren postua eskuratu 
du txapelketan; kadeteek, berriz, integrazio kopa

Txintxarri
Texas Lasartearra taldeko kadete 
eta infantil taldeek San Pedro 
egunetik uztailaren 3ra Salou 
Youth Cup txapelketan parte hartu 
dute. 

Multzoetako lehiaren ostean, bi 
taldeak lehiaketa ezberdinetan 
izan ziren: infantilak, txapeldunen 
fasean; eta kadeteak, integrazio 
kopan.

Infantilak finalerdira iritsi ziren 
eta Ichikawa Gunners talde 
japoniarren aurka neurtu zituzten 
indarrak. Partida azken minutuetan 
erabaki zen; talde japoniarrak bi 
gol egin zituen eta finaletik kanpo 
utzi zuen Texas Lasartearra.

Kadeteek, berriz,finalerdian 
neurketa ederra egin zuten Unió 
FB Jábac Terrassaren aurka eta 
garaipenari esker, finala jokatu 
zuten. Amaikak-Bat taldea izan 
zuten aurrez aurre. Partida 

borrokatua izan zen eta 1-0 garaituz 
Kopa eskuratu zuen. 

Bestalde, hilaren 4tik 8ra 30. 
Donosti Cup jokatzen ari dira 
Gipuzkoako 30 zelaietan, baita 
Michelin kirol gunean ere. 

Nazioarteko taldeak bildu dira 
e t a  La s a r t e -O r i ak  b adu 
ordezkaritzarik. Ostadar SKTko 
zazpi talde eta Texas Lasartearrako 
bat daude lehian. Dagoeneko 
bigarren fasean da lehiaketa.

Texas Lasartearrak Salou Youth Cupen 
lortutako bi kopak. TEXAS LASARTEARRA
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Ur festaz gozatzeko aukera izan zuten haur eta gaztetxoek, jaiei hasiera eman baino lehen. TXINTXARRI

Ekainaren 28a LGTBI Komunitatearen Nazioarteko Eguna zenez, 'Jaiak errespetuz gozatu' kanpainaren 
autodefentsa kitak banatu zituzten. TXINTXARRI

Ekainaren 28a
Espero genituen jaiak
Hiru urte eta gero, beti ezagutu izan ditugun San Pedro Jaiak ospatzen hasi ginen. Udaletxe zaharraren 
parean bildu aurretik, nabaritu zen giro ederra, Okendo plaza eta inguruetan batez ere: inoiz baino blusa 
gehiago ikusi ziren kaleetan, kuadrilla gazte ala heldu izan. Joselontxo eta Oaintxe In Deu txarangek jarri 
zuten musika. Agustin Valdivia alkateak jaurti zuen etxafuegoa. San Pedro parrokiako kanpaiak 
eguerdiko hamabiak noiz emango itxaron zuen, baina jotzen ez zuela ikusita, suziria piztea erabaki 
zuen. Txapligua lehertu zenean (suziria, etxafuegoa eta kohetea ere izan daiteke, datozen orrietan 
askotan erabiliko dugun hitza denez, sinonimo berriak ikasi behar izan ditugu guk ere!) dantzan eta 
kantuan hasi ziren herritarrak, eta udaletxeko balkoitik jaurti zituzten pilota koloredunak astintzen. Bien 
bitartean, konfetiak eta paraxut txiki batzuetan jausi ziren globoek koloreztatu zuten Kale Nagusia.
   Gure herriko pertsona maitagarrienek ere omendu zituzten. Maite Labiano pediatra ohia eta Jose 
Luis Mendiluze herritarrak jaso zituzten Gure Patxintxiak sariak. Eskertza hitz batzuk esan eta Labianok 
osasun publikoaren aldeko aldarria eraman zuen balkoira. Ostean, oroigarrien txanda izan zen; 
Labianok Egizabalen eskutik jaso zituen txapela zein bertsoa eta Mendiluzeri, berriz, bere iloba Aizpea 
Racamondek jantzi zion txapela. Balkoira atera aurretik ordea, omenduak, senitartekoak eta lagunak 
udaletxeko bilera gelan bildu ziren. Bertan Bea Egizabalek bi patxintxien bizitzako pasarteak ekarri 
zituen gogora. Eta bien arteko lotura ere aurkitu zuen aurkezleak: Mendiluze sendabelarretan aritua da; 
Labiano, berriz, osasun langilea izan da 12 urtetan Lasarte-Oriako zentroan. Aurkezle eta omenduen 
arteko solasaldia ederra izan zen, txupina hasi aurreko momentuetan.
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Buruhandi eta erraldoiak haur eta gaztetxoen gozamenerako atera ziren kalera. TXINTXARRI Giro ederra izan zen txupina baino lehen. Haur eta gazte kuadrillak blusekin atera ziren kalera. TXINTXARRI

Hiru urteren ostean, haurren txupina bota zen berriz ere udaletxe zaharreko balkoitik. TXINTXARRI



Jai giroa nagusi izan zen herriko kaleetan, haurren txupina jaurti ostean. TXINTXARRI

Bea Egizabal Gure Patxintxiak sarietako omendu eta senitartekoekin bildu da, balkoira atera baino lehen. TXINTXARRI

Joselontxo txarangak kuadrillak batu eta Atsobakarren antolatua zegoen makarroi janera eraman zituen. TXINTXARRI

Maite Labiano eta Jose Luis Mendiluze, Gure Patxintxiak 2022 sariak jaso zituzten balkoian. TXINTXARRI
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Maite Labiano (ezkerreko irudia) eta Jose Luis Mendiluze (eskuineko irudia), senideekin. TXINTXARRI



Nagusilan elkarteko Encarni Baztan, arratsaldeko txupinazoko pregoia irakurtzen. TXINTXARRI

Okendo plaza jendez lepo bete zen arratsaldeko txupinazoa ikusteko. Suziria zerura jaurti eta lehertu eta                                          gero, koloretako pilota eta serpentinak jaurti zituzten udaletxeko balkoitik. TXINTXARRI

Arratsaldeko txupina, 
Nagusilanen eskutik
Emozioz gainezka atera ziren udaletxeko balkoira Nagusilan elkarteko lagunak. Ez zen 
gutxiagorako izan, egunero ez baita izaten festetako pregoia irakurtzeko eta omenaldi beroa 
jasotzeko aukera. Eragile horretako kide Encarni Baztan zuzendu zitzaien Okendo plaza bete zuten 
herritarrei, eta mezu garrantzitsu ugari helarazi, besteak beste, hau: ez jaietan, ez urteko 
gainerako egunetan, adineko pertsonak ez ditugula bakarrik utzi behar. Txupina jaurti ondoren, 
koloretako serpentina eta pilotek hartu zuten plaza. Bien bitartean, Sahararekin Elkartasuna 
Lasarte-Oria eta Transmaribollo Kolektiboko kideek aldarrikapen banderak zeruratu zituzten, 
festarako ez ezik aldarrikapenerako eguna bazela ere gogoratuz.
   Txupinazoa ikustera bertaratu ziren herritarretako asko Sorgin Dantza jarraitzetik heldu ziren 
Okendora. Ttakun Kultur Elkarteak udalarekin batera antolatutako jarduera tradizional hori Oria 
auzotik hasi zen, ohi bezala, eta helmugara ailegatu bitartean geldialdi ugari egin zituen herrian 
barrena: zortzikote nagusia zein txikia joan ziren aurretik, eta dantzatzera animatu ziren gainerako 
lasarteoriatar guztiak gero, blusa grisak soinean. Beroa izan zen arratsaldea, eta tartean-tartean 
izerditutakoak berreskuratu zituzten dantzariek, ibilbidean zehar lagun izan zituzten boluntarioei 
esker. Ekainean zehar zintzo-zintzo entseatzera joan izana nabaritu zen, fin aritu baitira partaide 
guztiak; ikus-entzuleen txaloak jaso zituzten ordainetan.
   Oriarte Landaberri institutuko patioa gazteen gune izan zen aurtengo jaietan; lehenengo 
kontzertua Kai Nakai musikariak eman zuen.

Suziriaren eztandaren soinuaren aurka, ahal izan zuen bezala prestatu zen bakoitza. TXINTXARRI

Oaintxe In Deu txarangako lagunek girotu zuten txupinazoaren aurreko tartea. TXINTXARRI Artistas del Gremio txarangak hankaz gora jarri zuen herria, beste behin. TXINTXARRI
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Okendo plaza jendez lepo bete zen arratsaldeko txupinazoa ikusteko. Suziria zerura jaurti eta lehertu eta                                          gero, koloretako pilota eta serpentinak jaurti zituzten udaletxeko balkoitik. TXINTXARRI

Berrehun bat lagunek parte hartu zuten Oria eta Okendo lotu zituen Sorgin Dantzan. TXINTXARRIKai Nakai-k dantzan jarri zituen gaztetxoak euskarazko reggaeton doinu feministekin. TXINTXARRI
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Kukuka eskolako ikasle talde honen emanaldiak itxi zuen txupinazoaren ekitaldia. TXINTXARRI

Herria, sorginduta
28an hasi ziren Sorgin Jaiak ere. Urtero izaten dira bereziak, baina aurtengoak, are bereziagoak: 20 
urte bete dituzte herriko festa alternatiboek. Izan Iñurri elkartea omendu dute aurten; lehendik 
jakinarazi zieten antolatzaileek, baina jaso zuten sorpresarik arratsaldeko ekitaldian: hainbat 
lagunek zapi koloretsuekin prestatutako koreografia ederra. Suziria jaurti aurretik, Kukuka eskolako 
dantzari talde batek ere emanaldia egin zuen. Etxafuegoa lehertu ostean hasi ziren algaraka sorgin 
eta aztiak. Festa eta aldarrikapena uztartzen badakite Sorgin Jaiak-eko kideek eta berri bat gehitu 
diote aurten. Jaien hastapenekoa, ekainaren 28a, LGTBIQ+ kolektiboaren eskubideen aldeko eguna 
da, eta sortu berri den Lasarte-Oriako transmaribollo taldeak lehenengoz deitu zuen manifestazioa. 
Txosnak itxi eta babesa adierazi zioten sorginek deialdiari, ehunka herritarrek bezala. Okendo plaza 
izan zuten abiapuntu eta helmuga, ibilbideko kaleak jendez, aldarrikapen oihuz eta afixez bete 
zituzten. Amaieran, eszenariora igo ziren Hemen gaude lelodun pankarta eraman zuen manifestazio 
buruko kideak, eta adierazpen bat irakurri zuten Izar Agirretxek eta Tasio Arrizabalagak.

Sorgin Jaietako txupina, zerurantz. Eztanda egin zuenean lehertu zen festa txosna gunean. TXINTXARRI

Urtero legez, herriko kuadrilla gazteak pijaman jaitsi ziren erdigunera. TXINTXARRI

10      SAN PEDRO JAIAK OSTIRALA  2022-07-08  TXINTXARRI ALDIZKARIA

Izan Iñurriren sortzaile Miren Cuerdo eta Julene Illarramendi, hunkituta. TXINTXARRI

Herritar talde batek emanaldi sorpresa eskaini zien aurtengo omenduei, Izan Iñurriko lagunei. TXINTXARRI



Ostadar koloreko bandera, aterki, poltsa eta bestelakoek kolorez bete zuten manifestazio jendetsua. TXINTXARRI

Kale Nagusitik abiatu zen martxaren buruan, Lasarte-Oriako Transmaribollo Kolektiboko kideek eraman zuten pankarta. TXINTXARRI

Tasio Arrizabalagak eta Izar Agirretxek irakurri zuten idatzia, erdibana. TXINTXARRI

Sorgin Jaiak-ek omendutako Izan Iñurriko kideek bat egin zuten ekintzarekin. TXINTXARRI
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Lasarteoriatar ugari batu zen Ttakun Kultur Elkarteak antolatutako zikiro janean. TXINTXARRI

Okendo plaza bete-beteta egin zuen emanaldia DJ Fantasiak. Giro bikaina sortu zen herriko plazan; askotariko                          abesti ezagunen erritmora dantzatu zuten bertaratu ziren parranderoek.  TXINTXARRI

Bikaina, lehen gaua
Afari ederra eginda eman zioten hasiera herritarrek lehenengo festa gauari. Danborrada hotsak entzun 
ziren herrian zehar, eta askotariko musika estiloen erritmora dantzatu zuten festazaleek. Ttakun Kultur 
Elkarteak antolatutako zikiro jan ederra egin zuten lasarteoriatarrek egunean zehar galdutako indarrak 
berreskuratzeko. Okendo plazan afaldu zuten, giro ederrean. Omenalditxo bat egin zieten gainera, urte 
luzez jaki hori prestatzen aritu direnei; izan ere, aurtengoa izan baita lan horietan aritu diren azkena. 
Erretiroa hartzea erabaki dute, eta egindako lanari eskertza gisa, bertso bat abestu zieten afaltzera 
joandakoek. Datozen urteetan erreleboa hartzera animatzen direnei laguntzeko prest agertu ziren.

Danbor hotsek hartu zuten herria gero; gauerdia baino ordubete lehenago irten zen Lasarte-Oriako 
danborrada Okendotik eta kaxkoan zehar ibili zen gero. Ibilbidea hasi baino lehen, omenaldi xume bat 
ere egin zieten danborradako bi kideri: Javier Zatarain eta Felix Telleria. Ordu berean, DJ Markelinen 
emanaldia hasi zen Oriarte Landaberrin. Gazte ugari bertaratu zen eta gustura astindu zituzten gorputzak.

00:00etan hasi zen Duo Imperial musika taldearen emanaldia Isla plazan. Han ere herritar ugari batu 
zen eta taldearen doinuak dantzatzera ausartu ziren asko eta asko. Salsa, batxata eta bestelako erritmora 
dantzan trebetasun handia erakutsi zuten agertokira irten zirenek.

Sorgin Jaiak-ek antolatuta, Alu zikinak, Skakeo eta DJ Fantasia aritu ziren oholtza gainean, eta 
Jalgi kafe antzokian DJ Syr-en musikaren doinuekin dantzatu zuten, lehen gauean, bertaratu 
zirenek.
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Herriko nerabeek DJ Markelinekin igaro zuten lehen festa gaua, Oriarte Landaberrin. TXINTXARRIEkainaren 28 gauean ibili zen herrian barrena Lasarte-Oriako helduen danborrada. TXINTXARRI



Duo Imperial taldearen erritmora dantzatu zuten herritarrek Isla plazan. TXINTXARRI

Okendo plaza bete-beteta egin zuen emanaldia DJ Fantasiak. Giro bikaina sortu zen herriko plazan; askotariko                          abesti ezagunen erritmora dantzatu zuten bertaratu ziren parranderoek.  TXINTXARRI

Sorgin Jaiak-ek antolatuta, Alu Zikinak taldeak Sagargotegi kalean eman zuen kontzertua. TXINTXARRI

Skakeo musika taldea Okendoko oholtza gainean, sorgin gaua girotzen. TXINTXARRI
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DJ Syr Jalgi kafe antzokian bertaratu ziren ikus-entzuleentzat musika jartzen aritu zen. TXINTXARRI



Xumela koruko kideek ederki abestu eta dantzatu zuten kantu eta dantza jiran. TXINTXARRI

Nagusilaneko kideek hitza hartu zuten omenaldia eskertu eta euren lanak ematen diena azaltzeko. TXINTXARRI

Isla plazako jolas parkea haur eta gaztetxoz bete zen. TXINTXARRI

Nagusilaneko boluntarioak eta udal ordezkariak, Lasarte-Oriako ereserkia abesten. TXINTXARRI

Ekainaren 29a
20 urteko lana aitortuz
San Pedro eguna trikiti eta danbor soinuekin hasi zen. Giro ederrean, Ttirriki Ttarrakako trikitilari 
eta pandero joleek zein Extremadurako danbolin joleek erdialdea esnatu zuten euren doinuekin.
Lasarte-Oriako zaindariaren ohorezko meza egin zen San Pedro parrokian. Herritarrek eliza bete 
zuten; udal ordezkariak ere bertan izan ziren. Erketz EDTk eta Alboka abesbatzak parte hartu 
zuten meza girotuz.
   Bien bitartean, haurrek eta gazteek Isla plazako puzgarrietan eta jokoetan gozatu ahal izan 
zuten. Ilara handiak izan ziren batez ere puzgarrietan jolasteko.
   Okendo plazan, berriz, Extremadurako migen dastaketa eta danbolin jotzaileen emanaldia izan 
zen. Ama Guadalupeko Extremadura Etxeak egindako jaki goxo hori banatu zuen herritarren 
artean eta Caceres iparraldeko Las Hurdes eremuko musikariek euren erkidegoko doinuak 
ekarri zituzten plazara.
   Danbor jotzaileen emanaldia hastearekin bat, Xumela koruak kantu eta dantza jira ederrari 
hasiera eman zion. Okendo plazan hamaiketakoarekin indarrak hartu eta ahotsak berotzen joan 
ziren. Josu Txapartegi Txapas-en eskusoinua eta Joxerra San Sebastian gitarra doinuen 
laguntzaz, euskal doinuak abestu eta dantzatu zituzten Lasarte-Oriako erdialdeko gune 
ezberdinetan. Umore ederra dutela erakutsi zuten guztiek.
   Herri kirolen erakustaldia ere izan zen Elizatze plazan. Txingak, harrijasotzaileak, aizkolariak, 
lasto altxatzeak, ingude jasotzeak... Denetarik izan zen herritarren gozamenerako. Azkenik, San 
Pedro Jaietako omenaldiak bete zuen Manuel Lekuona Kultur Etxea. Nagusilan elkarteko kideek 
20 urtetan egindako lanarekin aintzatespena jaso zuten udalaren eta herritarren eskutik. Zero 
Sette akordeoi orkestraren doinuek lagunduta, erraldoien dantza egin zuten LOZETeko kideek 
eta Erketzeko dantzariek, berriz, agurra dantzatu zieten omenduei.
   Alkateak euren lana eskertu, herrian martxan dituzten ekimenen berri eman eta elkarteak definitzen 
duen elkartasuna hitzaren garrantzia azpimarratu zuen. Nagusilani buruzko bideoa proiektatu eta 
elkarteko kideek hitza hartu zuten euskaraz zein gazteleraz. Nagusilanen emandakoa baino gehiago 
jasotzen dela nabarmendu zuten eta deia egin zieten herritarrei eurekin lan egiteko, batez ere, gazte 
jendeari. Era berean, omenaldia ez dutela ahaztuko ere adierazi zuten.
   Ekitaldiari amaiera emateko elkarteko kideak eta udalbatzarreko kideak oholtzara igo eta 
Lasarte-Oriako ereserkia abestu zuten guztiek batera.
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San Pedro zaindariaren omenezko meza egin zen parrokian. TXINTXARRI

Lasto altxatzea edo txingak ere izan ziren Elizatze plazan izan zen herri kirol eremuan . TXINTXARRI

Extremadurako danbolin jotzaileek emanaldia eskaini zuten. TXINTXARRI

Ttirriki Ttarraka eskolako kideek San Pedro eguneko diana egin zuten. TXINTXARRI

Harrijasotzaileak eman zion hasiera herri kiroletako erakustaldiari. TXINTXARRI

Ama Guadalupeko Extremadura Etxeko kideek miga goxoak banatu zituzten. TXINTXARRI
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Sabelak bete eta gero, dantzan aritu ziren Okendo plazan bildutako herritarrak. TXINTXARRI

Jan-edanak lagunduta
Bazkalostean, puzgarrietara gerturatu ziren berriz ere haurrak, eta ederki pasatu zuten; eguraldi 
freskoa egon arren, animatu ziren jolasean aritzera. Xexen zaleek ere izan zuten non gozatu. Sasoeta 
LHko patioan aipatu animaliengandik ihesi aritu ziren ausartenak, eta batek baino gehiagok hartu 
zuen ipurdikoren bat edo beste. Aterpeak San Pedro Egunerako antolatu ohi duen sardina janak ez 
zuen hutsik egin aurten. Okendon egin zuten eskaintza, eta herritar andana bertaratu zen 
mokadutxoa jan asmoz. Janak, normalean edana ere eskatzen duenez, Ttakun Kultur Elkarteak deitu 
zuen sagardo dastaketan ere parte hartu zuten horietako askok. Giro bikaina sortu zen herriko 
plazan. Jan edanean baino dantzan aritzea nahiago izan zutenek, berriz, minidiskoa izan zuten 
Uzturre plazan. Dantza erakustaldi bikainak egin zituzten dantzari ugarik, eta egindako dantzaldiak 
baloratu zituen epaimahai profesional batek. Amaia Gonzalez Caballero (Amaia Gonzalez Caballero 
dantza eskolako arduradun eta dantzaria), Ruben Arranz (Erketz EDTko dant zaria) eta Patricia Martin 
aritu ziren lan horietan, eta Marbel ileapaindegiko arduradun Mari Marrek eman zizkien sariak 
irabazleei. Bi ordu eta erdiko iraupena izan zuen, afal aurreko tartea girotuz.

Orientazio jolasekin hasi zuen arratsaldea Sorgin Jaiak-ek: partaideak iparra ez galtzen saiatu 
ziren, bigarren parranda egunerantz norabide ona hartzeko, eta bete-betean asmatu zuten. 
Trikipoteoan ibili ziren gero, afaldu aurretik. 

Herritar ugari ibili zen Ttakun Kultur Elkarteak antolatutako sagardo dastaketan. TXINTXARRI

Orientazio jolasetan hara eta hona ibili ziren Lasarte-Oriako sorginak. TXINTXARRI
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Ausart ibili ziren lasarteoriatar gazteak, Sasoetako patioan, xexenen aurrean korrika. TXINTXARRI

Puzgarrietan gustura ibili ziren Lasarte-Oriako haurrak. TXINTXARRI



Sorgin Jaiak-ek antolatuta, trikipoteoaz gozatu zuten arratsaldean, afal aurretik. Gogotsu astindu zituzten gorputzak trikiti eta panderoen erritmora. TXINTXARRI

Ohiturak berreskuratuz, sardina jana egin zuen Aterpea merkatarien elkarteak Okendon. Jendetza bildu zen. TXINTXARRIDantza erakustaldi bikainak egin zituzten hainbat taldek Oriarte Landaberrin. TXINTXARRI
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Artista ugari igo ziren Andatza plazako oholtzara 'Dial al Sol' jaialdian zehar, tartean, Depol. TXINTXARRI 'Estimuluen bidaia'-ko abestiak ez ezik, kanta berri batzuk eta bertsio zenbait jo zituen Kinada taldeak. TXINTXARRI

Bertso saioko uneetako batean, Lierni Rekondo eta Ane Labaka elkarrekin aritu ziren koplaka. Nerea Ibarzabal,                       Maialen Lujanbio, Sustrai Colina eta Andoni Egaña ere jardun ziren. TXINTXARRI
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Malakias Ta Maixa bikoteak dantzan jarri zuen Okendo plaza. TXINTXARRIAterkiekin zein xirekin, zale ugari bertaratu ziren Andatzara, haien gogoko musikariak ikustera. TXINTXARRI

Gau euritsuena
Egun osoan zehar mehatxu ugari egin ostean, iluntzear zela hasi zen euria, eta nola gainera! 
Euritako, xira eta uretatik babesteko gainerako tresna ugari ikusi ziren musika emanaldietara joan 
ziren zaleen artean. Hala ere, gauerako programatuta zeuden jarduera guztiak aurrera eraman 
zituzten udalak, eragileek zein Sorgin Jaiak-ek, bat izan ezik: gauerdiko zezensuzkoa. Ia azken 
ordura arte itxaron ostean, LOZET elkarteko kideek erabaki zuten ekimen hori bertan behera uztea, 
hurrengo egunetan kalera atera ahalko zuten esperantzarekin. Zorionez, hala izan zen.
   Dial al Sol jaialdiak ikusmina eragin zuen lasarteoriatarrengan, ehunka bertaratu baitziren 
Andatza plazara, banan-banan oholtzara igo ziren artisten jarraitzaile zirelako asko, eta baita ea 
Carlos Baute benetan etortzekoa zen ala ez egiaztatzera, kontzertura bidean txantxa hori egin 
baitzuen batek baino gehiagok. 
   Manuel Lekuona Kultur Etxean elkartu ziren bertsolariek saio biribila egin zuten eta ikus-
entzuleak oso gustura atera ziren aretotik. Lierni Rekondo eta Ane Labaka herritarrez gain, hauek 
jardun ziren: Nerea Ibarzabal, Maialen Lujanbio, Sustrai Colina eta Andoni Egaña. Horiek guztiak 
koplatan zebiltzan bitartean hasi zen Kinada talde lasarteoriatarraren kontzertua. Ohi bezala, 
energiaz betetako emanaldia egin zuten, eta Estimuluen bidaia diskoko abestiak ez ezik kanta 
berri batzuk eta bertsio zenbait jo zituzten. Ikus-entzule gehienak ez ziren arkupeetan edo beste 
edozein babeslekutan geratu, eta euri zaparradaz babesteko karpa mugikor batzuk erabili zituzten, 
hara eta hona.
   Behin eta berriro ari gara gau horretako euri jasaz hizketan, izugarria izan zelako, hitzez 
deskribatzen zaila. Isla plaza ur azpian geratzetik gertu geratu zen, baina bertan jo zuen Azabache 
taldeak lortu zuen bertaratu ziren herritarrak dantzan jartzea, eta baita Malakias ta Maixa bikoteak 
ere, Sorgin Jaiak-ek gonbidatuta: euskal kanta ezagunak eta soinu elektronikoak uztartu zituzten. 
Ordurako motorrak ederki berotuta, parranda luzatu zuten askok.



Bertso saioko uneetako batean, Lierni Rekondo eta Ane Labaka elkarrekin aritu ziren koplaka. Nerea Ibarzabal,                       Maialen Lujanbio, Sustrai Colina eta Andoni Egaña ere jardun ziren. TXINTXARRI
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Gaueko giro goibela alaitzeko, dena eman zuen Gauargi taldeak. TXINTXARRI

Euria ez zen oztopo izan gaueko kontzertuetan gustura dantzatzeko. TXINTXARRI

Nemux DJaren emanaldiak gazte ugari erakarri zituen Oriarte Landaberrira. Ederki pasatu zuten. TXINTXARRI



San Pedro pilota txapelketako finalak jokatu ziren goizean. Arratsaldean, profesionalen partida. TXINTXARRI

Biyak Bat elkarteko kideek lerroko dantzen erakustaldia egin zuten Maialen Chourraut kiroldegian. TXINTXARRI

Erraldoi eta buruhandiak, besteak beste, Atsobakar auzoan barrena ibili ziren. TXINTXARRI

Alargun Beltzak taldeko kideak, emanaldi betean. TXINTXARRI
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Ekainaren 30a
Musikaz betetako eguna
Eguna goibel hasi zen, euria mara-mara egin zuen. Isla plazan mahai jokoak jarri zituzten, baina 
puzgarririk ez zen izan. Okendo plaza ere hutsik egon zen, Biyak Bat elkarteko kideen lerroko dantzen 
erakustaldia Maialen Chourraut kiroldegian izan baitzen. Loidibarrenen, berriz, sanpedroetako pilota 
txapelketako finalak jokatu ziren. Arratsaldea ere triste hasi zen, baina xirimiria eten eta giro ona geratu 
zen, gozatzen jarraitzeko. Haurrentzako parkea eta xexenez gain, pilota profesionaleko partidak izan 
ziren. Saiatu arren, Arteaga II.ak eta Eskirozek ezin izan zituzten Alberdi II eta Elizegi garaitu. Gazte 
gunean, LOUH taldearen erritmora dantzatu zuten nerabeek eta Jalgi kafe antzokian Txili Papar eta Bar 
Remigiok lagun ugari bildu zituzten. Gauean, berriz, Azabache taldearen kontzertura eta Nemux DJaren 
saiora joan zirenen batez besteko adinak oso urruti izan ziren: adinekoak dantzan Isla plazan, eta 
nerabeak, Oriarte Landaberrin. Gazte ala ez horren gazte, ederki pasatu zuten denek. Bestalde, ekainari 
agur esateko, zezensuzkoaren aurrean korrika egin zuten zenbait lasarteoriatarrek Kale Nagusian. 
Gazteek izan zuten zer ospatu Sorgin Egunean: sorgin bazkaria, bingoa, olinpiadak, Alargun Beltzak eta 
Lizartxo taldeen kontzertuak eta danborrada egin zituzten, pintura poteak gerrian jarrita.

Txili Papar eta Bar Remigio musika taldeek                                kontzertuak eman zituzten Jalgin. TXINTXARRI



Azabache taldeko abeslariak, dena ematen. TXINTXARRI

LOUH taldeak gazte asko erakarri zituen Oriarte Landaberrira. TXINTXARRI Sorgin bazkaria eta gero, olinpiada bereziak jokatu zituzten Sorgin Jaien gunean. TXINTXARRI

'Xa la lalalalala... Sorgin Jaiak!' abestu zuten Pintura Pote System danborradan parte hartu duten gazteek. TXINTXARRI
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Oñatitik etorritako Lizartxo erromeriak girotu zuen ostegun gaueko parranda. TXINTXARRI Herritar ugari aritu ziren zezensuzkoarengandik ihesean, Kale Nagusian. TXINTXARRI

Txili Papar eta Bar Remigio musika taldeek                                kontzertuak eman zituzten Jalgin. TXINTXARRI



Beroaren eraginez, izan zen aparrez blai lurrean gusturago ibili ziren zenbait gaztetxo. TXINTXARRI Xexen zaleek arratsaldea aprobetxatu zuten animalia horiengadik ihesi, zirikan aritzeko. TXINTXARRI
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Hamazazpi tortilla aurkeztu zituzten Sorgin Jaiak-ek antolatutako patata tortilla lehiaketara. TXINTXARRI Lasarte-Oriako erraldoi eta buruhandiak herrian barrena ibili ziren bizkarrak astintzen. TXINTXARRI

Haurrek gozatu ederra hartu zuten Isla plazako haur parkean egindako apar festan. TXINTXARRI

Uztailaren 1a
Motxila bete jarduera 
eta ikuskizun
Festetako azken jolas saioa egin zuten haurrek; apar festaz gozatu zuten Isla plazan. Bi orduz aritu 
ziren jolasean, etenik gabe. Izugarri gozatu zuten, antzeman zitekeen hori euren aurpegietan. 
Zirikatzaileenek, berriz, xexenengandik ihesi aritu ziren korrika Sasoeta LHko patioan; batek baino 
gehiagok hartu zuen susto txikiren bat. 

Txarangak ere ez zuen hutsik egin. Joselontxok alaitu zituen herriko kale eta txokoak, eta izan zen 
horien atzetik dantza egitera animatu zen herritarrik ere. LOZET konpainiako erraldoi eta buruhandiak 
ere irten ziren haurren arratsaldea girotzera. Blas de lezoko lokalean egin zieten harrera herritarrek, 
eta kalez kale ibili ostean, Sasoetan amaitu zuten festetako azken desfilea. 

Somos la banda Motxila 21, y hemos venido a hacer mucho ruido... zioen Iruñeatik etorri 
zen artista taldearen kantetako batek, eta iragarritakoa bete zuten, haiek bakarrik hasieran, 
eta gauean bere taldearekin ariko zen El Drogasekin amaitzeko, ikus-entzuleei sorpresa 
ederra emanez. Argitaratu duten azken diskoko abestietan oinarritu zuten kontzertua, Ama 
Lurra albumean. Bien bitartean, Jalgin aritu ziren Xabi Solano eta Zigor DZ.



Kontzertu amaieran igo zen El Drogas oholtzara, bere lagunekin abesti pare bat jotzera. TXINTXARRI

Motxila 21 taldeko kideek 'Ama Lurra' diskoko abesti ugari jo zituzten. TXINTXARRI

Jendetza bertaratu zen Xabi Solano eta Zigor DZren emanaldia ikustera. TXINTXARRI

Zaleek den-dena eman zuten kontzertuan zehar. TXINTXARRI
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Motocross Freestyle emanaldiaren une bat. Airean, Francis Costela gidaria. TXINTXARRI

LOZETek hiru zezensuzko atera zituen Kale Nagusira, haren zain zeuden batzuen ezusterako.                             Gauerdian polbora usainak, su txinpartek eta garrasiek bete zuten kalea. TXINTXARRI

Parranda ederra
Parrandazaleen egun kutuna da ostirala eta jai ekimen luzexeagoa zuen ekaineko azkenak, esna 
jarraitzeko musikaz betea, festarako gogoa pizteko erritmoarekin. Guztiek topatuko zuten beraien 
aukera eta larunbat goizaldeko jarduerekin lotzeko bidea. Arratsaldean Motxila 21 ikusi zutenek 
ezustekoa izan zuten Okendoko eszenarioan El Drogas agertu zenean, iluntzean plaza bete zutenek, 
berriz, hura entzutera espresuki joanak ziren. Asebete zituen ozen entzundako hitzen eta txaloen 
arabera. Musikak oroitzapenak gorde ohi ditu maiz, eta abesti ezagunen doinuek lagunduta, 
iraganera bidaia egin zuten Isla plazara joandakoek. Ia lau hamarkada dituen La Decada Prodigiosa 
egitasmoak dantzan jarri zituen bertaratutakoak abesti ezagunez osatutako errepertorioarekin. Batez 
besteko adina altuagoa izan arren, gazte ugari ere erakarri zituen saioak. Bien bitartean, Okendo 
inguruko kaleetan perkusio soinua nagusi zen. Dinbi Bandak gaueko lehen emanaldia egin baitzuen 
gauerdiaren aurretik. Hamelingo txirulariaren antzera jarraitu zieten herritarrek plazatik Kale 
Nagusiraino eta buelta. Erritmo hauen zaleek bi ordu geroago izan zuten aukera berri bat. Ostiraletik 
larunbatera jauzia korrika egin dute Kale Nagusian bildu direnek. LOZETeko kideek hiru zezensuzko 
atera zituzten askoren harridurarako eta une batzuetan elkar gurutzatu ziren su txinpartetatik ihes 
egitea zailduz. Lasterkalditxoak eginda libratu ziren denak, ezohiko bideak aukeratzeak baten bat 
ezustean harrapatu bazuen ere. Barrena busti, atseden hartu edo norberak nahi zuena egiteko 
tartetxo baten ondoren, plaza berriz ere lepo bete zen Zea Maysen kontzerturako. Zuzeneko 
indartsuan, laukote bizkaitarrak bere diskografiako abestiak errepasatu zituen entzuten aritu direnen 
ahotsek lagunduta. Gau alaiek goiza tristea omen dutela dio gaztelaniazko esaera zahar batek, hori 
goxatzeko, ordea, Gautxori txaranga eta txokolate jatea izan zituzten goizaldean jaiki, oheratu edo 
festa pixka bat luzatu nahi zutenek aukeran. Eta ausartu zirenentzat, xexenak.
   Parranda horretarako motorrak berotzeko, Maikel Melero eta Francis Costela gidarien trikimailu 
saioa ikustera joan ziren hainbat Andatza plazara. Motocross Freestyle ikuskizuna eman zuten bi 
profesionalek; horietako batek, Morenok, bost bider irabazi du munduko txapelketa.

Mota guztietako trikimailuak egin zituen Maikel Melerok ere. TXINTXARRI

Motor gidarien abileziak zutik jarri zituen Andatza plazara joandako herritarrak. TXINTXARRI Francis Costela, zaleen maitasuna jasotzen, trikimailu bat egin eta gero. TXINTXARRI
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LOZETek hiru zezensuzko atera zituen Kale Nagusira, haren zain zeuden batzuen ezusterako.                             Gauerdian polbora usainak, su txinpartek eta garrasiek bete zuten kalea. TXINTXARRI

Motxila 21-ekin aritu zen arratsaldean, baina gaueko saiorako indarrak soberan gorde zituen. TXINTXARRI

Dinbi Bandako kideek erritmoz bete zituzten kaleak eta herritar askok jarraitu zieten. TXINTXARRI
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Zea Mays taldeak bere diskografiako abestiak errapasatu zituen Okendo plazako zuzenekoana. TXINTXARRILa Decada Prodigiosak abesti ezagunekin dantzan jarri zituen Isla plazan bildutakoak. TXINTXARRI



Uztailaren 2a
Amaieraren hasiera
Gau luzearen ostean, Iturengo ttuntturroen doinuek herria esnatu behar zuten San Pedro Jaietako 
egitarauaren arabera; udalarekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik, ordea, ezin izan zuten etorri. 
Herriko txistulariek hartu zuten lekukoa eta euren doinuekin alaitu zituzten herriko kaleak. 
Atsobakarreko zelaian, zaldi eta gizonen arteko erronka jokatu zen eguerdian. Raul Gomez 
Margallo eta Gorka Gil herritarrak Guillermo Sanchezek gidatutako zaldiaren aurka lehiatu ziren. 
Gizonek lau itzuli (bakoitzak bi buelta) eman behar zizkioten ibilbideari eta zaldiak, berriz, sei. 
Azken metroetan erabaki zen proba: Gilek estropezu egin eta Sanchezek hori baliatuz lasterketa 
irabazi zuen. Lau zaldi lasterketa ere ikusi zituzten bertaratutakoek. Bestalde, Voces Navarras 
taldearen doinuek bete zuten Isla plaza. Nafarroako jotek zein Kantabria aldeko doinuek itzal bila 
zebiltzanak asebete zituzten. Herriko Etxean, berriz, V. Patata Tortilla Lehiaketa egin zuten. Sei opil 
aurkeztu zituzten partaideek eta epaileen iritziz, Jacobi De Llanosena izan zen goxoena. Bien 
bitartean, sorgin gunean, Elkartasun Egunari hasiera eman zioten. Euskal presoen egoera jaietan 
ere presente izateko, manifestazioa egin zuten. Ostean, bapo bazkaldu zuten, arkupeetan. Menua, 
errusiar entsalada eta goizetik mimoz prestatutako paella.
   Festetako aurreneko egunean beteranoak aritu ziren, eta azkenekoan gazteek hartu zieten 
erreleboa. Pozik eta gogotsu aritu ziren haurrak makilak astintzen. Herritar ugari pilatu zen 
ibilbideko kale bazterretan danborren eta barrilen hotsak entzutera. Arratsaldeko eguzki eta beroak 
haurrei eragin zien, ureztatu egin zituzten noizean behin eta luze egin zitzaien buelta.

Zaldi eta gizonen arteko erronka ere izan zen. Gutxigatik zaldiak irabazi zuen. TXINTXARRI Iturengo ttuntturroen faltan, herriko txistulariek alaitu zuten azken goiza. TXINTXARRI
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Elkartasun egunean, Euskal Presoen egoera salatzeko manifestazioa izan zen. TXINTXARRI Elkartasun bazkari gozoa dastatzeko ere bildu ziren herritarrak Sorgin Jaietako gunean. TXINTXARRI

Zaldi lasterketaz gozatu ahal izan zen Atsobakarreko zelaian. TXINTXARRI



Beroak eta eguzkiak eragin bazien ere, txikienek gogotsu osatu zuten ibilbidea. TXINTXARRI

Voces Navarras taldeak jotak eta Kantabrikoko doinuak ekarri zituzten Isla plazara. TXINTXARRI
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Martxa ezagunen doinuekin bete zituzten erdialdeko kaleak barril eta danbor jotzaileek. TXINTXARRIIbilbideari ekin aurretik, udaletxe aurrean emanaldia egin zuten partaide guztiek elkarrekin. TXINTXARRI

Jacobi de Llanos garaile izan zen, Herriko Etxearen San Pedro Jaietako V. Patata Tortilla Lehiaketan. TXINTXARRI



Kale Nagusian egindako geldialdietan herritar ugari bildu zen Mariachi Imperial entzuteko. TXINTXARRI

Aurtengo suziriak Pirotecnia Vulcano piroteknia etxe ezagunak jaurti zituen, Atsobakar auzoko parkean. Herritarrak liluratuta utzi zituen ikuskizunak, eta luzeagoa izateko gogoz geratu ziren. TXINTXARRI

Ama Brigitarren komentuan dauden sei moja mexikarrek pozik entzun zituzten jaioterriko kantak. TXINTXARRI

Ane Labaka Mayoz herritarrak izan zuen geldialdietan bertsolariei gaiak proposatzeko ardura. TXINTXARRI Sorgin Jaiak-ek antolatutako bertso poteoarekin batera gazte talde bat joan zen tabernaz taberna. TXINTXARRI
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Hurrengo urtera arte!
Izugarria izan zen aurtengo sanpedroetako azken traka. Etxafuegoak, ohi bezala, Atsobakar 
parkean jaurti zituzten; Pirotecnia Vulcano arduratu zen horretaz. Gustura ikusi zuten 
herritarrek zeru koloretsua, suziriekin egindako emanaldia motz geratzeraino. 
   Bien bitartean, Okendo plaza dantzan eta saltoka jarri zuen Modus Operandi taldeak, garai 
batean Betagarriko abeslari izan zen Iñaki Ortiz de Villalbaren proiektu berriak. Gora gure 
bihotzak, This is the fiesta, Dantza gaitezen hil arte...eta beste pieza asko partekatu zituzten 
ikus-entzuleekin, bai eta Betagarrirenak diren zenbait kanta ere. Okendo plazan izan zen 
kontzertu hori, eta Ibai Berriak talde lasarteoriatarrak egin zuena, Isla plazan. Atzoko eta 
gaurko abestiak interpretatzen hasi zirenerako jendetza zegoen zain bertan. 
   Gauerdira iristeko minutu gutxiren faltan, itxura beldurgarriko pailazo talde batek hartu zuen 
Okendo. Beldurrezko pelikulatan ez bezala, ez zeramaten aizto edo motozerrarik, perkusio 
instrumentuak baizik: danborrak, txindatak eta antzekoak. Horiek astinduta, eta 
argitasunarekin urduritasuna eta ziurgabetasuna eraginez, kapitain batek gidatutako zortzi 
izakik hankaz gora jarri zuten erdigunea.
   Pailazo ero horiek bazterrak nahasten ibili bitartean, LOZET elkarteko lagunek azken 
zezensuzkoak atera zituzten Kale Nagusira. Ohi bezala, lasarteoriatar ugari animatu ziren haien 
aurrean korrika egitera. Antza denez, zezenek beldur gutxiago ematen dute pailazoek baino.
Inolako izurik ematen ez duena Skakeitan taldea da, eta nabaritu zen hori, Okendo plaza lepo 
bete baitzen donostiarrek haien azken biraren barruan eman zuten emanaldietako batez 
gozatzeko. Ia ereserki bilakatu diren zenbait abesti (Orekariak, Mundu berri baten mapa) 
tartekatu zituzten berriagoak eta beste melodia batzuk dituztenekin, Nola galdu denbora 
diskokoekin batez ere: Ezpainetan odola, Cicatrices edo 2 minutu (Nola galdu denbora).
   Gaueko jarduera sorta hasi aurretik, Sorgin Jaiak-ek bertso poteoa egin zuen erdigunean zehar, 
Mariachi Imperial Elegancia Mexicana taldeak herria girotu zuen eta erraldoiak zein buruhandiak 
paseoan atera ziren.

Ibai Berriak taldeak abesti tradizional nahiz garaikideak oholtzaratu zituen. TXINTXARRI

Psychoclown ikuskizunak hartu zituen herriko kaleak gauerdian. TXINTXARRI

Modus Operandi taldeak saltoka jarri zituen ikus-entzuleak. TXINTXARRI
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Aurtengo festei ginga jartzeko, herritar ugarik zezensuzkoaren aurrean egin zuten lasterka. TXINTXARRISkakeitanek eman zuen aurtengo San Pedro Jaietako azken kontzertua, Okendo plazan. TXINTXARRI



OSTIRALA, 8 GANDARIAS-URIBE
LARUNBATA, 9 GIL
IGANDEA, 10 GIL
ASTELEHENA, 11 DE ORUE
ASTEARTEA, 12 DE MIGUEL
AZTEAZKENA, 13 LASA
OSTEGUNA, 14 GIL

URTE OSOKO GUARDIAK APLIKAZIOA eskuragarri App Store edo 
Android Marketen
Informazio gehiago www.cofgipuzkoa.com webgunean eskuragarri.

GUARDIAKO FARMAZIAK

EGUNEKO FARMAZIAK: 09:00-22:00
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 07 08
URBISTONDO: San Frantzisko 1/ 943-36 65 67
GANDARIAS-URIBE: I. de Loyola 9/ 943-01 95 21

GAUEKO FARMAZIA: 22:00-09:00
M. Gomez Bravo: Kale Nagusia 14, Hernani. 943-55 48 92

KOMIKIA

ZORION AGURRAK

Aimar
Zorionak seme zure 
zortzigarren 
urtebetetzean. 
Daukazun alaitasuna ez 
dadin inoiz amaitu. 
Maite zaitugu. Zure 
gurasoak.

June
Zure egun berezia iritsi 
da. Zorionak bihotza 
zure 12. urtebetetzean. 
Super ondo pasa. Muxu 
pila bat familiaren 
partetik.

Oier
Zorionak Oier! Izan 
txirrindulari, skater ala 
gitarrista, segi izaten 
horren artista! 5 muxu 
potolo etxekoen 
partetik.

ETXEBIZITZA

SALDU
M a r i n a  D ' O r 
urbanizazioko (Castellon) 
etxebizitza bat saldu nahi 
dut, hondartzako lehen 
lerroan kokatua: 68 metro 
ditu, hamalau metroko 
te r raza ,  b i  ge la ,  b i 
bainugela, sukaldea eta 
egongela. Lasarte-Oriako 
edo inguruko etxebizitza 
batengatik ere trukatuko 
genuke. Harremanetarako 
zenbakia: 675 70 39 06

ERRENTAN EMAN
Etxebizitza bat alokatzen 
dugu Basaundi bailaran. 
Sukaldea, egongela, bi 
logela, komuna eta balkoi 
h a n d i  b a t  d i t u . 
Harremanetarako 
zenbakia, 678 37 40 72 
(Joxe Mari).

Errioxan, Alesancotik 
g e r t u ,  6 0  m e t r o 
karratudun apartamentua 
a lokaga i .  60  met ro 
karratudun lorategia du, 
bista paregabeak, baita 
igerileku komunitarioa 
ere. Ekainetik irailera 
alokagai, hamabostaldika. 
N a h i  i z a n e z  g e r o 
argazkiak bidaltzeko 
prest. Harremanetarako 
zenbakia: 666 88 0917.

PARTEKATU
Neska langile bat naiz eta 
etxebizitza osatzeko beste 
bi neska arduratsu eta 
garbiren bila nabil. Etxea 
argitsua, handia da eta 
gela guztiek kanpo aldera 
ematen dute. Herri erdian 
dago, topo eta autobus 
geltokit ik oso gertu. 

Harremanetarako 
zenbakia: 666 32 05 20.

LANA
ESKAINTZA
Irailean irekiko dugun 
t a b e r n a  b a t e r a k o 
sukaldari bila gabiltza. 
Interesa baduzu idatzi 
hona: arimataldeasl@
gmail.com.

15 urteko neska bati 
e u s k a r a  k l a s e 
partikularrak emateko 
pertsona bat behar da. 
Harremanetarako 
zenbakia, 631 57 15 40  
(Arratsaldez deitu).

ESKARIA
A d i n e k o  p e r t s o n a k 
zaintzeko prest nago. 

Esperientzia dut eta 
b a i t a  p a p e r a k  e r e . 
Harremanetarako 
zenbakia: 627 20 61 10.

U m e a k  z a i n d u k o 
nituzke. 
Harremanetarako 
zenbakia: 695 18 41 79.

Pres t  nago  ad ineko 
p e r t s o n a k  o r d u k a 
zaintzeko edo tabernari 
ze in  suka lda r i  g i sa 
aritzeko. 
Harremanetarako 
zenbakia: 663 49 98 41.

Adineko pertsonak edo 
haurrak zaintzeko prest 
nago. Interna, orduka 
baita asteburuetan ere.  
Harremanetarako 
zenbakia: 632 14 84 61 
edo 606 66 10 48.

Garbitzaile lanak egiteko 
prest  nago,  orduka. 
Harremanetarako 
zenbakia: 618 81 43 63.

Adineko pertsonak  edo 
haurrak zaintzeko prest 
nago. Asteburuetan ere.  
Harremanetarako 
zenbakia: 627 20 61 10.

Emakume euskalduna lan 
bila. Orduka lan egingo 
nuke. Etxeko lanetan, 
garbiketan... Esperientzia 
handikoa eta profesionala 
garbiketan. 
Harremanetarako 
zenbakia: 673 55 62 89.

 BESTELAKOAK
HEZKUNTZA
Unibertsitateko ikaslea 
e r r e f o r t z u  k l a s e a k 
emateko zein haurrak 

zaintzeko prest dagoena, 
goizez nahiz arratsaldez.
Harremanetarako 
zenbakia, 688 65 56 93.

Udan haurrak zaintzeko 
edo errefortzu eskolak 
emateko prest dagoen 
gazte euskaldun bat naiz, 
Lehen Hezkuntzan eta 
Pedagogian graduatua 
eta 2-12 urteko haurrekin 
esperientziaduna, 
irakasle zein aisialdiko 
h e z i t z a i l e  m o d u r a . 
Harremanetarako 
zenbakia, 634 21 43 61.

Unibertsitateko ikaslea 
naiz, eta DBH mailako 
eskola part ikularrak 
emateko zein edozein 
adineko umeak zaintzeko 
eska in tzen dut  n i re 
burua, edozein momentu 
e ta  o rdu teg i tan  lan 

e g i t e k o  p r e s t . 
Harremaneratako 
zenbakia: 644 98 03 49.

Z i e n t z i a  e s p a r r u k o 
e r r e f o r t z u  s a i o 
partikularrak eskaintzen 
d i t u t ,  D B H  e t a 

Batxilergoko 
ikasleentzako, irakasgai 
askotan: Matematika, 
F i s i k a ,  K i m i k a , 
Marrazketa, Teknologia, 
Biologia eta Geologia. 
Ingeniaritza Mekanikoko 

gradua eta bigarren 
hezkuntzako masterra 
ditut. Harremanetarako 
zenbakia, 697 45 97 96.

AZOKA TXIKIA

NABARMENDU ZURE EDUKIA

TAMAINA BERRIA
Modulo handia. 20 € ( BEZ barne) 

publizitatea@ttakun.eus
 646 82 44 66

TAMAINA 
BERRIA

Modulo txikia. 
12 €  

 ( BEZ barne) 
publizitatea@

ttakun.eus

Iragarki nabarmenduak kobratuko dira soilik

Maddi
Maitia primeran ospatu 
zure bi urtetxoak! Muxu 
potoloak Malen, Amatxo 
eta aitatxoren partez.

Iñigo
Zorionak!!! 3.0 bertsiora 
eguneraketa zaila izan 
da, eh? Edizio sistema 
berrira moldatu beharko 
orain! Zure eguna ongi 
igaro izana espero dugu. 
Ez ahaztu patata tortilla! 
Ttakuneko lankideak.

DIRUZ LAGUNDUTAKO ARGITALPENA:

txintxarri-k ez du bere gain hartzen kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.
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Ttakun Kultur Elkartea
Geltoki kalea 4 (behea)
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Maitane Aldanondo.
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Gorka Lasa, Asier Odriozola, 
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Maitane Rebe, Julen Basterra, 
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eta Aizpea Amas.

Banatzaileak: 
Unai Bardaji, Oier Bocos, Lide 
Hidalgo, Uxue Odriozola, Julene Iraola, 
Egoitz Epelde, Jose Lanchas  
eta Iñigo Garcia.

Informatika zerbitzuak
IZT Informatika.
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Irakurle txokoaren 
zozkako irabazlea
Lasarte-Oriako Irakurle 
Txokoak Bertsolari 
txapelketako finalerako 
txartelak zozkatu ditu. 
Zenbaki irabazlea 0536 
izan da. Irakurle Txokoko 
kideek jakitera eman 
dutenez,  dagoeneko 
sariduna agertu da eta 
harekin harremanetan 
daude saria emateko. 

OHARRAK



OSTIRALA 8
LASARTE-ORIA Antzerkia
Circo Chosco konpainiak Oh!pera 
antzezlana taularatuko du. Sarrera 
doakoa da.
Okendo plaza, 19:00etan. 

ASTELEHENA 11
LASARTE-ORIA Parodia
Santa Ana parodian parte hartuko 
duten herritarrentzako interpretatu 
beharreko paperak banatuko dituzte.
Manuel Lekuona, 18:30ean. 

ASTEARTEA 12
LASARTE-ORIA Parodia
Santa Ana parodian parte hartuko 
duten herritarrentzako entseguak 
deitu ditu Ttakun Kultur Elkarteak. 
Uztailaren 12, 13, 14, 18, 19, 20 eta 
21ean izango dira. 
Manuel Lekuona, 18:30ean.

ASTEAZKENA 13
LASARTE-ORIA Parodia
Santa Ana parodian parte hartuko 
duten herritarrentzako entseguak 
deitu ditu Ttakun Kultur Elkarteak.
Manuel Lekuona, 18:30etik 
20:30era. 

OSTEGUNA 14
LASARTE-ORIA Parodia
Santa Ana parodian parte hartuko 
duten herritarrentzako entseguak 
deitu ditu Ttakun Kultur Elkarteak.
Manuel Lekuona, 18:30etik 
20:30era. 

LASARTE-ORIA Antzerkia
Orainbi zirkua konpainiak Mute 
antzezlana taularatuko du. Sarrera 
doakoa da.
Okendo plaza, 19:00etan.

OSTIRALA 15
LASARTE-ORIA Dantza
Eusko Jaurlaritzak antolatutako 
XVIII. Dantza Zirkuituaren barruan, 
Oinkari dantza taldeak eta Hika 
Teatroak Gazte Dantza emanaldia 
eskainiko dute. Sarrera doakoa da.
Okendo plaza, 19:00etan.

LARUNBATA 16
LASARTE-ORIA Dantza
Urbil merkatalguneak eta Oliber 
Nestro instruktoreak elkarlanean 
zunba masterclassa antolatu dute. 
Bertan parte hartu nahi duenak 
Urbileko app-an sartu eta bertan 
eman behar du izena. Jakinarazi 

dute QR identifikatzaile bakoitzeko 
heldu batek eta bi adin txikikok 
parte hartu ahal izango dutela. Bi 
saio iragarri dituzte: 11:00etan 
lehena, eta 18:00etan bigarrena, 
eta, saio bakoitzean, gehienez, 200 
pertsonek parte hartu ahal izango 
dute. 
Urbil merkatalgunea, 11:00etan 
eta 18:00etan.

OSTEGUNA 21
LASARTE-ORIA Zinema
Okendo Zinema Taldearen eskutik, 
The Commitments filma ikusteko 
aukera izango da. Sarrera doakoa 
da.
Okendo plaza, 22:00etan.

OSTIRALA 22
LASARTE-ORIA Antzerkia
Barshanti konpainiak Akabo 
antzezlana taularatuko du. Sarrera 
doakoa da.
Okendo plaza, 19:00etan

OSTIRALA 29
LASARTE-ORIA Antzerkia
Ganso konpainiak Panoli Kabareta 
antzezlana taularatuko du. Sarrera 
doakoa da.
Okendo plaza, 19:00etan.

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKEN ARRATSALDEA BAINO LEHEN

LASARTE-ORIA Parodia.Ttakun Kultur Elkartean antolatzen duen Santa Ana parodia itzuliko da Okendo plazara. 
Herrian gertatuak eramango dituzte oholtza gainera, umoretik noski. Koronabirusak eragindako pandemia medio, 
bi urtez Okendo plazatik kanpo egin behar izan dute antzolatzaileek parodia, baina aurten, ohiko lekura itzuliko da. 
Uztailak 26an, Okendo plaza, 22:00etan.

ZINEMA

Coloradoko hiri batean, 70eko 
hamarkadan, maskaradun 
batek Finney Shaw 13 urteko 
mutil lotsati eta adimentsua 
bahituko du, eta soto 
intsonorizatu batean sartuko. 
Sotoan, bahituak oihu egingo 
du, baina horiek ez dute 
ezertarako balioko. 

Telefonoa hautsita eta 
konexiorik gabe dagoenean, 
Finneyk jakingo du haren 
bidez entzun ditzakeela 
aurreko biktimen ahotsak, eta 
haiek, Finneyk haiek bezala 
amai ez dezan saiatuko dira. 

Beldurrezko thrillerraz 
gozatuko dute ikusleek.

Amesgaizto bihurtuko den ametsa

LASARTE-ORIA

OKENDO PLAZA

'The 
commitments'
Osteguna 21   
20:30.

USURBIL

URBIL

'Minions:el 
origen de gru'
Ostirala 8   
15:45, 16:25, 
17:00, 18:05, 
18:45, 19:20, 
20:25.
Igandea 10   
12:15, 15:45, 
16:25, 17:00, 
18:05, 18:45, 
19:20, 20:25.
Astelehena 11 
15:45, 16:25, 
17:00, 18:05, 
18:45, 19:20, 

20:25.

'Jurassic world: 
dominion'
Ostirala 8   
18:25.
Igandea 10  
18:25.
Astelehena 11 
18:25. 

'Ligtyear'
Ostirala 8   
15:55.  
Igandea 10   
12:20, 15:55.  
Astelehena 11   
15:55. 

'Black phone'
Ostirala 8   
22:55.
Igandea 10 
12:10, 21:45.
Astelehena 11 
21:45.

'Elvis'
Ostirala 8   

21:10. 
Igandea 10  
12:10, 21:10. 
Astelehena 11 
21:10. 

'Mamá no 
enredes'
Ostirala 8   
15:50.
Igandea 10   
15:50.
Astelehena 11 
15:50.

'Thor: love and 
thunder'
Ostirala 8   
16:10, 17:10, 
17:35, 18:10, 
19:05, 20:05, 
20:30, 21:05, 
21:45, 22:00.
Larunbata 9  
12:00, 16:10, 
17:10, 18:10, 
19:05, 21:05, 
22:00.

Igandea 10  
12:00, 12:30 (3D), 
16:10, 17:10, 
17:35, 18:10, 
19:05, 20:05, 
21:05, 22:00.
Astelehena 11 
16:10, 17:10, 
17:35, 18:10, 
19:05, 20:05, 
20:30, 21:05, 
22:00.

'Top 
gun:maverick'
Ostirala 8   
21:40. 
igandea 10   
12:05, 21:40.
Astelehena 11  
21:40.

'Llenos de 
gracia'
Igandea 10 
12:10.

LABURPENA

'Black Phone'
Zuzendaria: Scott Derrickson. Gidoia: C. Robert Cargill, Scott Derrickson. 
Historia original: Joe Hill. Argazkia: Brett Jutkiewicz. Musika: Mark 
Korven. Ekoizleak: Blumhouse Productions, Universal Pictures, Crooked 
Highway. Distribuidora: Universal Pictures. Herrialdea: AEB (2021). 
Iraupena: 102 minutu. Generoa: Beldurrezko thrillerra, fantastikoa. 
Aktoreak: Ethan Hawke, Mason Thames, Jeremy Davies, James 
Ransone, Madeleine McGraw, E. Roger Mitchell, Andrew Farmer, Kellan 
Rhude, Rocco Poveromo, Troy Rudeseal, Michael Banks Repeta, Miguel 
Cazarez Mora, Rebecca Clarke, eta abar.  
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