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Txintxarri
Ikasturte berria prest du Lasarte-
Oriako Emakumeen Zetroak;  
aurkeztu dituzte aurtengo 
ikastaroak Gizarte Zerbitzuetako 
zinegotzi Lourdes Acevedok, 
Agustin Valdivia alkateak eta 
E m a k u m e e n  Z e n t r o k o 
koordinatzaile Maite Iglesiasek. 

Bi berrikuntza nagusirekin 
dator aurtengo eskaintza. Lehena 
da Emakumeentzako Jabetze 

Eskola bat izango duela zentroak, 
eta bigarrena, berriz, ikastaroetan 
parte hartu ahal izateko izen 
emateak sarean egin ahal izango 
dituztela interesatuek. Honako 
esteka hau erabil beharko dute 
horretarako: www.lasarte-oria.
eus. Informazio horren guztiaren 
berri ematen duen eskuorria 
etxez etxe banatu du udalak.

Jabetze eskola "ikuspegi 
feminista eta emakumeenganako 

ahalduntzea" lantzeko gunea 
i z a n g o  d e l a  a z a l d u  d u 
E m a k u m e e n  Z e n t r o k o 
koordinatzaile Maite Iglesiasek. 
Gaineratu du "emakumeen 
ahalduntzea eta partaidetza 
soziopolitikoa" sustatzera 
b i d e r a tu t a  d a go e l a ,  e t a 
topaketarako, ikaskuntzarako, 
h a u s n a r k e t a r a k o  e t a 
prestakuntzarako gunea izango 
dela.

I k a s t a r o e n  g a i n e k o 
informazio gehiago eskatzeko 
edota edozein zalantza argitzeko 
Emakumeen Zentrora joan 
behar dute herritarrek (Aralar 
plaza 5 ).  Honako ordutegian 
aurk i tuko  du t e  z aba l ik : 
09:30etik 13:00etara eta 15:30etik 
1 9 : 3 0 e r a .  H o r r e z  g a i n , 
emakumezentroa@lasarte-oria.
eu s  h e l b i d e r a  e r e  i d a t z 
dezakete, eta baita 943-36 39 
58 telefono zenbakira deitu 
ere. 

Ohartarazpen bat egin du 
udalak. Adierazi du eskaintzen 
diren plaza kopurua baino 
izen emate gehiago gertatzen 
diren ikastaroetan, zozka bidez 
banatuko direla plazak. Hilaren 

16an egingo dituzte, 12:00etan, 
Emakumeen Zentroan.

Ohiko ikastaroak ere bai
Jabetze eskolako ikastaroez gain, 
urterokoek ere ez dute hutsik 
egingo ikasturte berrian.  Yogan, 
eskulanetan, ehoziriak egiten, 
jantziak konpontzen edota 
bitxigintzan arituko dira hainbat 
lasarteoriatar, eta Tai-Xi eta 
hipopresiboak praktikatuko 
dituzte beste zenbaitek. Horiez 
gain, izango dira kantuan eta 
batukan arituko direnak, eta 
baita gorputza entzuteaz eta 
eguneroko psikologiaz ikasiko 
dutenak ere. 

Horietan matrikula egiteko 
epea itxita dago dagoeneko. 
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Gizarte Zerbitzuetako zinegotzi Lourdes Acevedo, Agustin Valdivia alkatea eta Emakumeen Zentroko koordintzaile Maite Iglesias. TXINTXARRI

Emakumeen Zentroko 
ikasturtea ere martxan
Berrikuntzekin datoz ikasturte honetako Emakumeen Zentroko ikastaroak. 
Emakumeentzako Jabetze Eskola martxan jarriko duela iragarri du udalak, eta 
kurtsoetan izena ematea sarean egin ahal izango dute, lehenengoz, herritarrek

• Antzerkia
Asteazkenetan, 17:00etatik 19:00etara. Gaztelaniaz izango da, eta  
51,00 euro balio du.
•  Dantzatu (ezazu) indarra
Asteazkenetan, 9:30etik 11:00etara. Euskaraz eta gaztelaniaz 
izango da, eta 38,25 euro balio du.
Hitz egin dezagun amatasunaz eta hazkuntzaz 
Asteazkenetan, 18:00etatik 19:30era. Euskaraz eta gaztelaniaz 
izango da, eta 38,25 euro balio du. 
•  Migrazio doluaren tailerra
Urriak 22an, 10:30etik 12:30era. Gaztelaniaz izango da eta doan.
•  Autodefentsa feminista
Azaroak 12an, 10:30etik 13:30era eta 14:30etik 17:30era. 
Euskaraz izango da eta doan.
• Ikasketak eta prestakuntza ibilbideak homologatzeko 
tailerra
Urtarrilak 12an, 16:00etatik 18:00etara. Gaztelaniaz izango da eta  
doan. 
• Nire prestakuntza eta lan esperientzia hemen: 
Urtarrilak 26an, 16:00etatik 18:00etara. Gaztelaniaz izango da eta 
doan.
*Horietan izen emateko epea zabalik dago jada eta irailaren 21era 
arte egin ahal izango da.

Jabetze eskolako ikastaroak

Txintxarri
Herriko musika taldeei eta 
b a k a r l a r i e i  l a g u n t z e k o 
helburuarekin Lasarte-Oriako 
Udalak Gaztelekuko entsegu 
gelak jarri ditu euren eskura. 
Bi areto dira; bakoitzak 18 metro 

karratu ditu eta instrumentuak 
gordetzeko gune bat ere badute.

Gelak erabili ahal izateko 
musikariek eskaera egin beharko 
du te  Uda l  Erreg i s t roan , 
09:00etatik 14:00etara edo udaleko 
webgunearen bitartez. Izapidean 

taldearen izena, talde kide 
kopurua eta euren izenak zein 
jaiotegunak zehaztu beharko 
dituzte. Era berean, entsegu 
egunak eta orduak adierazi 
beharko dituzte eskaera orrian. 
Eta adin txikiko kideak dituzten 
taldeek gurasoen baimena 
aurkeztu beharko dute atxikita. 
Eskaera egiteko azken eguna 
hilaren 25a izango da.

Urri hasieran musikariek 
aretoetan lanean egotea espero 
dutela adierazi dute udal 
ordezkariek. Horretarako, izen 

emate epea amaituta, bilera bat 
egingo du udalak eskaera egin 
duten guztiekin; ordutegien 
koadroa aurkeztu, orduak 
berretsi edo zehaztu eta erabilera 
arauak aza lduko d i tuz te 
teknikariek.

Udal ordezkariek jakitera eman 
dutenez, eskatzaileek Lasarte-Orian 
erroldatuta eta 30 urte baino 
gutxiago izanez gero, lehentasuna 
izango dute aretoak erabiltzeko. 
Ordutegien koadroa osatzean 
berdinketarik egongo balitz, beraz, 
baldintza horiek gailenduko dira.

Gaztelekuko entsegu gelak, 
herriko musikarien esku
Lasarte-Oriako Udalak gelak erabiltzeko eskaera epea 
ireki du. Hilaren 25era arte egin ahalko dira izapideak

Udal ordezkariak, aurkezpenean. TXINTXARRI
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Txintxarri
Erdi Arora bidaiatuko dute 
lasarteoriatarrek asteburuan. 
Hilaren 16tik 18ra, VI. Erdi 
Aroko Xacobeo Azoka izango 
da Okendo plaza eta inguruan. 
Aurten ez du Kale Nagusia 
hartuko. Garraio zerbitzuan 
egin beharreko aldaketek eta 
h o r r e k  s o r t z e n  d i t u e n 
zailtasunak ekiditeko hartu 
du  erabak i  hor i  uda lak . 
Antolatzaileek jakinarazi dute, 
au r t en ,  Okendo  p l a z an , 
Aska tasuna  parkean  e ta 
Brigitarren plaza inguruan 
kokatuko dela azoka. 

Gaur, hilak 16 17:00etan 
z a b a l d u k o  d i t u  a t e a k 
egitasmoak, eta igande gauera 
arte gozatu ahal izango dute 
eskaintzaz bisitariek. 120 
salmenta postu batuko dira 
aurten, eta horietan erosketa 
bikainak egiteko aukera izango 
dute bertaratzen direnek. 
Azokaren eremua handiagoa 
i z ango  d ene z ,  p o s tu  e t a 
ikuskizun gehiago izango direla 

aurreratu du Pedro Carrasco 
azokaren antolatzaileak. Ez 
dira faltako haurrentzako 
tailer, jolas eta ipuin kontalariek 
ere. Programazio osoa www.
txintxarri.eus atarian kontsulta 
daiteke. 

Xacobeo urtea eta Elkano gogoan
Azokarekin batera, Mercero 
plazan ikus-entzunezkoen gune 
bat jarriko dute. Xacobeo urtea 
i z a n i k ,  E u s k a l  H e r r i k o 
Donejakue bideak erakutsiko 
dituzte irudietan. Hala, Juan 

Sebastian Elkanoren lehen 
mundu biraren 500. urtemuga 
ere badenez, horren berri ere 
jasoko dute ikus-entzuleek. 
Estalki handi baten azpian 
kokatuko dute aipatu eremua. 
Horrekin batera, arabiar gune 
handi batek ere osatuko du 
aur t engo  a zoka ;  mus ika 
emanaldiak eta bestelako 
jarduera ugari egingo dituzte 
bertan.

Antolatzaileek dei egin diete 
herritarrei azokaz gozatzera 
anima daitezen.

Udal ordezkariak eta azokaren antolatzaiea egitasmoaren aurkezpenean. TXINTXARRI

Erdi Aroko bilakatuko da 
Lasarte-Oria, asteburuan
VI. Erdi Aroko Xacobeo Azoka egingo dute igandera bitarte. Askotariko kale ikuskizunekin 
gozatzeko aukera izango dute herritarrek. Aurten Kale Nagusian ez da posturik  
izango; Okendo plazan, Askatasuna parkean eta Brigitarren plazan kokatuko dituzte

120 SALMENTA 
POSTUK OSATUKO 
DUTE AZOKA. KALE 
IKUSKIZUNAK ERE 
IZANGO DIRA UNEORO

Udal ordezkariak eta Aterpeako kideak, Viña del Mar tabernaren atarian. TXINTXARRI

'Gozatu' kanpaina egingo dute, 
tokiko merkataritza sustatzeko
Erosketa bonuak eta doako pintxoak zozkatuko ditu Aterpeak 
erosleen artean, hilaren 19tik urriaren 1era bitartean

Txintxarri
Ikasturte berria, baina betiko 
asmo eta helburuak: tokiko 
komertzioetan kontsumitzearen 
balioa aldarrikatzen jarraituko 
du Aterpea elkarteak, egitasmo 
eta kanpaina ugariren bitartez. 
Horietako azkena, Gozatu 
izenekoa,  Lasarte -Oriako 
Udalarekin eta Eusko Jaurlaritzako 
Turismo Sailarekin batera prestatu 
duena. Hilaren 19tik urriaren 
1era, partaideen dendetan (70 
komertzio eta zazpi taberna) 
kontsumitzen dutenek gozatu 
ederra har dezakete, saltzaileek 
eta ostalariek zozkatuko dituzten 
erosketa bonu edo doako pintxoren 
bat irabaziz gero. 

"Aipa tu  tar te  horre tan 
kanpainarekin bat egin duten 
establezimenduetan erosketak 
egiten dituen orok txartel itxi 
batzuk jasoko ditu. Horietako 
batzuek zuzeneko sariak dituzte, 
pintxoak, taberna hauetan 

kontsumitzekoak: Hirualdeta, 
Arkupe, Avenida, Alai, Buenetxea, 
Herriko Etxea eta Viña del Mar", 
azaldu du Aterpeako lehendakari 
Miguel Angel Prietok. "Gainerako  
tiket guztiak zorro batean sartuko 
ditugu, 1.000 euro zozkatuko 
baititugu erosketa bonutan". 
Prietok jakinarazi duenez, 
pintxoak irabazten dituztenek 
kanpaina bukatu eta hurrengo 
egunetan ere joan ahalko dute 
lehen aipatu tabernetara.

"Funtsezko lana"
Prietoren ondoren, udaleko 
Sozioekonomia buru Nuria 
Fernandezek hartu du hitza, 
Aterpearen "funtsezko lana" 
azpimarratzeko: "Inoiz baino 
beharrezkoa da gure herriko 
merkataritza sustatzea, eta 
Gozatu kanpaina da horren 
erakusgarri; eskerrik asko egiten 
duzuen guztiagatik; bezeroek 
parte hartzea espero dut".

TXINTXARRI ALDIZKARIA  2022-09-16  OSTIRALA
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Txintxarri
"Gure herriko elkarte zaharrena 
da Intza, eta 75. urtemuga ospatzeko 
egitarau berezia prestatu dugu". 
Jose Felix Solanoren hitzak dira, 
gaur (hilak 16) hasiko den festa 
giroko asteburua prestatu duen 
bazkideetako batenak. "Elkarte 
zaharrena" esamoldea erabiltzen 
du baita ere Antxon Aguirre 

Sorondo historialariak, El mundo 
laboral de Lasarte-Oria liburuan, 
eta kokalekuaren gaineko 
azalpenak ematen: "Ikuilu izenez 
ezagutzen zen lokalean hasi zuen 
bere jarduera Intza elkarteak; 
bertara kalezulo batetik sartu 
behar zen, Kale Nagusia eta gaur 
egun Sagardotegi kaleak lotzen 
zituen". 

Azken kale horretatik bertatik 
sar daitezke herritarrak gaur 
egun egoitzara. Intza KEko 
zenbait kidek eta udal ordezkariek 
bertan egin zuten prentsa 
agerraldia,  programazioa 
aurkezteko. Mahaian eseri ziren 
elkarteko lehendakari Jean 
Pierre Emmanuel Pello, idazkari 
Gorka Olaiz, pilota saileko buru 

Jose Felix Solano, Agustin 
Valdivia alkatea eta udaleko 
Kirol zinegotzi Txus Alonso.
Azken horrek zehaztu zuenez, 
udalak 10.000 euroko dirulaguntza 
emango dio Intza KEri, gauzatuko 
dituen jardueren gastuekin 
laguntzeko. "Pilota sustatzeko 
sekulako lana egiten du; berari 
esker du horrelako pisua kirol 
horrek gure herrian". Valdiviak 
zoriondu egin zuen elkartea, 75 
urteko ibilbidea egin izanagatik: 
"Lan izugarria egiten duzue 
herriaren alde; bete ditzazuela 
beste 75 urte gutxienez". 

Egitarau oparoa 
Sarrerako adierazpen eta esker 
hitzen ondotik, egitaraua xehetu 
zuen Solanok. Lehen jarduera 
gaur izango da, Intza KEren 
egoitzan bertan, 19:30etik aurrera: 
pilota gai hartuta, mahai baten 
bueltan hitz egingo dute Jokin 
Errasti, Mikel Unanue, Aniceto 
Lazkano, Juan Mari Arteaga 
(pilotari ohiak horiek guztiak) 
eta Axier Arteaga Arteaga II-k.   
Josetxo Lizartza kazetariak 
moderatuko du solasaldia.

Jarduera esanguratsuenak 
bihar egingo dituzte. Danborrada 
izango da aurrenekoa: 12:00etan 
abiatuko da Sagardotegi kaletik, 
eta erdigunea zeharkatuko du: 
Hipodromo etorbidea, Kale 
Nagusia, Uistin eta Blas de Lezo 
kaleak... Geldialdi sinbolikoena 
Kale Nagusian bertan egingo 
du, 8. zenbakian, hamar bat 
minutuz. "Lehen bertatik sartzen 

ginen elkartera", zehaztu zuen 
Solanok. ATLO elkarteak eta 
txarangak ere parte hartuko 
dute. Arratsaldean, 16:30ean 
zehazki, LOZET elkartearen 
buruhandi eta erraldoiek kalejira 
egingo dute, Ttirriki Ttarraka 
eskolako trikitilariekin batera. 
Eurak ere Sagardotegi kaletik 
irten, eta danborjoleen antzeko 
buelta egingo dute; laburxeagoa. 
17:30ean pilota eskolako gazteek 
partidak jokatuko dituzte, 
Loidibarren pilotalekuan.

Etziko eguna txistulariek 
hasiko dute: diana egingo dute 
erdigunean barrena, 09:00etan 
hasita. Bi ordu geroago, bi 
hitzordu: batetik, herri meza, 
Ama Brigitarren komentuan, 
hildako bazkideak oroitzeko; eta 
bestetik, pilota norgehiagokak,  
Loidibarrenen, elite nahiz 
profesional mailakoak. Artetxe 
eta Erasunek Salaberria eta 
Lizeagaren aurka jokatuko dute 
aurrena; gero, Alberdi eta 
Ugar t emend iak  I goa  e ta 
Apezetxearekin neurtuko dituzte 
indarrak. Bukatzeko, Sagardotegi 
kaleko egoitzara joango dira 
bazkide, beste elkarte batzuetako 
kide eta udal ordezkariak, bapo 
bazkaltzera. Aipatutako jarduerez 
gain, dokumental bat prestatzen 
ari dira Intza KEko lagunak: 
elkartearen historiako hainbat 
argazki historiko erakutsiko 
ditu ikus-entzunezkoak. Amaituta 
dagoenean, USB edo disko batean 
jasoko dute bertako bazkide 
direnek.

Udal ordezkariak eta Intza Kirol Elkarteko zenbait kide, urteurren ekitaldiko jardueren aurkezpen agerraldian. TXINTXARRI

75. urteurrena gogotik 
ospatuko du Intza KEk
Pilotari buruzko solasaldi batek irekiko du egitaraua, gaur, hilak 16, elkartearen 
egoitzan bertan, 19:30etik aurrera. Danborradak, buruhandi eta erraldoien kalejirak, 
pilota partidek, herri mezak eta bazkideen bazkariak osatzen dute programazioa

Txintxarri
Bi egunetan pilatu dituzte 
aurtengo Mugikortasun Asteko 
jarduerak udalak eta Artelatz 
enpresak; hilaren 20an eta 22an 
egingo dituzte horiek. Bizikletak 
martxan jartzeko, oinarrizko 
konponketak egiten irakatsiko 
duen furgoneta ibiltariak 
zabalduko du egitaraua. Hilaren 
20an izango da, asteazkenarekin, 
16:00etatik 20:00etara, Okendo 
plazan.

Hilaren 22an egingo dituzte 
gainerako jarduerak, autorik 
gabeko egunarekin bat eginik. 

Bizikleta martxa izango da egun 
horretako lehen ekintza . 
Okendotik abiatuko da 16:00etan, 
eta bidegorrietan barrena ibiliko 
dira lasarteoriatarrak. Aurten, 
gainera, ez dute adin eta ibilbide 
bereizketarik egingo; haur eta 
helduek martxa bera egingo 
dute. Horretarako ibilbidea 
zertxobait moldatu behar izan 
dute antolatzaileek, baina ziur 
dira gustura arituko direla 
elkarrekin. Ohartarazi dute 
parte hartzaile bakoitzak bere 
bizikleta eta kaskoa eraman 
behar dituela.

Ordu erdi geroago zabalduko 
dute bigarren eskuko bizikleten 
eta patineteen azoka, 16:30ean. 
Okendon izango da, eta bertan 
saldu nahi diren bizikleta zein 
patineteak aurrez erregistratu 
egin beharko dira. Horretarako, 
honako helbide hau erabil 
daiteke: https://merkabi.eus/
lasarte-oria. Egoera onean dauden 
ibilgailuak soilik onartuko 
dituzte salmentarako, eta 
gehienezko prezioa 500 eurokoa 
izango da. 

Haurrek jolasean aritzeko 
aukera ere izango dute. 17:00etatik 

19:00ak bitarte bizikletekin 
egiteko jolasetan arituko dira, 
baita herri kirol eta aisialdiko 
bestelako jolasetan ere. 

Eguna amaitu aurretik, ipar 
martxa saioa egingo dute. Okendo 
plazatik irtengo dira 18:30ean, 

eta herriko plazetan barrena 
ibiliko dira.

Hiribusa doan
Egun osoz doakoa zerbitzua 
eskainiko du Muittu Manttangorri 
hiribusak, 22an.

Garraio zerbitzu jasangarrien erabilera 
indartzeko ahaleginetan jarraitzen du udalak
Europako Mugikortasun Astearekin bat egingo du aurten ere Lasarte-Oriak. Hainbat 
jardueraz betetako bi eguneko egitaraua aurkeztu dute udalak eta Artelatz enpresak

Udal ordezkariak eta Artelatzekoa, aurtengo egitasmoaren berri ematen. TXINTXARRI
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Txintxarri
Dinbi Banda batukada taldea 
duela hamarkada bat hasi zen 
instrumentuak eta hango zein 
hemengo kaleak astintzen. 10 
urte ez dira egunero betetzen, 
eta horregatik, taldekideak buru-
belarri aritu dira lanean azken 
hilabeteetan, ibilbide oparo hori 
merez i  beza la  ospa tzeko 
egitaraua prestatzen. Berriki 
eman dute horren berri: hilaren 
2 4 an  e g i ngo  du t e  f e s t a , 
larunbatarekin, Lasarte-Orian, 
sorterrian, egun osoz. Herritar 
oro animatu dute jardueretan 
parte hartzera. 

Dantza afrikarren erritmora 
hasiko dute eguna, Djole izeneko 

estiloa ikasteko tailer ireki bat 
prestatu dutelako. 11:00etan izango 
da, Okendo plazan, eta Itzi Kan 
izango da irakaslea. Bertaratzen 
den edonork parte hartu ahalko 
du jarduera horretan.

Behin giharrak askatu eta 
gorputzak berotuta, batukadaren 
atzetik tabernaz taberna ibiltzea 
p roposa tuko  du t e  D inb i 
Bandakoek, 12:30ean hasiko den 
batupoteoaren bidez. 14:30ak arte 
luzatuko da, taldekide izandakoak 
eta gaur egungoak Extremadura 
Etxera bazkaltzera joaten diren 
arte, hain zuzen. Bapo jango dute 
han, arratsalde eta gau luzeak 
izango baitituzte aurretik.

Kontzertuak eta DJa 
Goiz eta eguerdiko batukadak 
eta erritmo afrikarrek lekukoa 
emango diete punk eta rock 
estiloei. Xilikonai eta The 
Noisemakers taldeak arduratuko 
dira Okendo plaza hankaz gora 
jartzeaz, 19:00etatik aurrera. 
Hiru ordu geroago, Emilio DJk 
saioa egingo du Avenida 
tabernan, egitaraua ixteko. 
Hori izango da azken jarduera, 
eta gero norberak erabakiko 
du gaua noiz arte luzatu nahi 

duen. Ospakizun egunean euria 
egingo balu, ekitaldiak Oriarte 
BHI institutuko Landaberri 
eraikinean aurrera eramango 
dituzte.

Aipatutako jarduera horiez 
guztiez gain, Dinbi Bandako 
lagunek jakinarazi dute goizetik 
iluntzera arte atzera begirako 
argazki erakusketa bat jarriko 
dutela Okendon bertan. Taldearen 
artxiboko irudiez gain, Isaac 
Farre, Txema Valles eta txintxarri 
aldizkariarenak erabiliko dituzte. 
24a baino lehen posible izango 
dute herritarrek bilduma hori 
ikustea, Jalgi kafe antzokian 
zein Avenida tabernan, hilaren 
18tik aurrera.

Taldekide bila 
Dinbi Banda eta batukada 
ezagutu nahi dutenek aukera 
dute taldearekin bat egiteko, 
Facebook zein Instagram bidez 
harremana egin edo dinbibanda@
gmail.com helbide elektronikora 
idatzita. Ez litzateke harritzekoa 
izango hilaren 24ko festa eta 
gero bat baino gehiago animatzea, 
Dinbi Bandakoek dena emango 
dutelako, 2012tik behin eta 
berriro egin izan duten bezala.Kartel hau prestatu du taldeak 10. urteurreneko egitaraua iragartzeko. DINBI BANDA

Egun oso batez ospatuko 
dute 10 urteko ibilbidea
Dinbi Banda batukada taldeko kideek iragarri dute hainbat jarduera egingo dituztela  
hilaren 24an, Okendo plazan batez ere, instrumentuak eta kaleak astintzen hasi zirenetik 
hamarkada bat bete dela gogoratzeko. Herritar oro animatu dute ekimenetan parte hartzera

Txintxarri
Cicatriz natxo batzuk tripazorriak 
apaltzen hasteko, eta Marrano 
be l t za  hanburgesa  gero . 
Ausartenentzat, Sukarra, edo 
berez pikanterik ez zeraman 
ogitarteko bat, hori sumendi 
b ihur t zeko  Ki t  Kamatxo 
osagarriarekin. Jatekoari 
laguntzeko, artisau garagardo 
bat, edo bi, edo hiru; arbelekoa, 
edo kartakoa. Oreka tabernak 
Lasarte-Orian ongi jatea gustatzen 
zaienen hiztegira hitz ugari ekarri 
ditu, ateak itxi behar izan dituen 
honetan bezeroek ahaztuko ez 
dituztenak. Izan ere, Kale 
Nagusiko txoko berezi horrek 
arrastoa utzi du jende askoren  

ahosabaian eta, batez ere, 
bihotzean. Musika eta jai giroan 
zerbitzatu zituen Orekak azken 
garagardo, hanburgesa eta 
ogitartekoak, hilaren 11n. 

Lokala eszenatoki inprobisatu 
bilakatu zen egun horretan, eta 
musika talde ugari aritu ziren, 
Orekarekiko esker onez: Kinada, 
The Punk Noise, Uistin Records 
eta 1de500beats. Horien guztien 
erritmora dantzatu zuten 
bezeroek, ateak ixtear zituen 
tabernako jabeek nahiz beste 
ostatu batzuetako  arduradunek.

Azken agurraren eguneko 
emozioak digeritu eta gero, Oreka 
tabernako lagunek esker mezu 
bat zabaldu zuten sare sozialen 

bidez: "Eskerrik asko langile, 
lagun, familia eta nola ez bezero 
guztiei, urte hauetan guztietan 
amets hau errealitate egiten 
laguntzeagatik". Bertan izan 
zirenentzat ez ezik, joan ezin izan 
zuten guztientzat ere hitz goxoak 
izan zituzten: "Eskerrik asko baita 
ere urte hauetan galdu ditugun 
lagun, bezero eta adiskideei, 
zaudeten lekuan zaudetela ere 
Orekaren parte izango zaretelako 
beti". Kale Nagusiko 13. zenbakiko 
taberna horrek 2016ko martxoan 
zabaldu zituen ateak, eta orduz 
geroztik makina bat izan dira 
bertako gutiziak dastatzera joan 
diren pertsonak, herrikoak eta 
baita beste toki askotakoak ere.

Kinada talde herritarra izan zen kontzertua eman zuenetako bat. TXINTXARRI

Agur esan du Orekak, 
musikak lagunduta
Lasarte-Oriako taberna kuttunenetako batek ateak itxi ditu berriki, albiste hori  
eman behar izanagatik triste, baina bihotza beteta, herritarren "eskertu ezin den 
babesagatik". Musika eta jai giroan zerbitzatu ditu azken garagardo eta hanburgesak

Oreka taberna, jendez lepo, ateak ireki zituen azken egunean. OREKA TABERNA



Jaizkibel plaza bete zuen Donostiako Virgen de Guadalupe taldeak. TXINTXARRI

Tolosako Flor de la Jara taldeak girotu zuen meza. Extremadura Etxean egin zuten, terrazan. TXINTXARRI

Ama Guadalupe 
omendu dute
Sasoeta auzoa, jaien erdigune
Lasarte-Oriako Extremadura Etxeak gogotik ospatu zituen Guadalupeko Ama Birjinaren omenezko jaiak, hilaren 7tik 
11ra. Bandera igotzearekin ireki bazuten egitaraua, hura jaitsi eta gordeta itxi zuten. Tartean, ordea, hamaika ekimen 
eta jarduera aurrera eraman zituzten Sasoeta auzoko zenbait plaza eta gunetan. Biziberrituta, indartuta eta gogotsu 
bueltatu ziren ospakizunak hiru urteko hutsunea betetzera, goizetik gauera arte. Girorik ez zen falta izan.
     Herritarrek izan zituzten, esate baterako, sabela betetzeko zenbait abagune: migak, paella edo arkume gisatua, 
Zabaleta Auzolan elkarteak Extremadura Etxeari utzitako txosnan aukera zitezkeen jakiez aparte. Hilaren 10ean 
elkarte horretako bazkideek dastatu zuten menua zabalagoa izan zen: hestekiak, ganba, perretxiku eta lepape 
hostopila, otarrainxkak saltsa berdean, limoi eta laranja sorbetea, azpizuna piperrekin eta tiramisua. Dena ez zen 
jan eta edan izan, hala ere: Tolosako Flor de la Jara taldeak girotutako meza, Donostiako Virgen de Guadaluperen 
zein Ibai Berriaken kontzertuak, Oaintxe in deu txaranga eta LOZET taldearen buruhandi nahiz erraldoiak, haurrentzako 
jolasak edota Paula Letiziaren bakarrizketaz gozatu zuten Sasoetara bertaratu ziren lasarteoriatarrek.

Festak amaitu eta gero, banderak Extremadura Etxean gorde zituzten. TXINTXARRI

Ezkerrean, zenbait herritar miga goxoak jaten, eta eskuinean, LOZET taldeak ekarritako erraldoietako bat. TXINTXARRI

Ibai Berriak taldeko lagunek itxi zuten larunbateko egitaraua. TXINTXARRI

Haurrek ere ederki pasa zuten Guadalupeko Ama Birjinaren omenezko jaietan. TXINTXARRI
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Maitane Aldanondo
Ehunka kilometro oinetan, 
hamaika oroitzapen bizkar 
zorroan, eta dozenaka lagun 
berri eginda bueltatu ziren 
abuztuan Lasarte-Oriara Goiatz 
Aiestaran (Lasarte-Oria, 2006) 
eta Maitane Eizmendi (Lasarte-
Oria, 2005), Euskal Herrian 
barrena uztail osoa ibili ondoren. 
Aurtengo EuskarAbentura 
egitasmoan parte hartu dute bi 
herritarrek, oinez Zuberotik 
Bizkaira bidea eginez, eta bertan 
bizitakoaren berri eman diote 
txintxarri-ri.

EuskarAbentura Ruta Quetzal 
espedizioen "euskal aldaera bat" 
da, bertan parte hartu zuten 
hamar gazteren ekimenez sortua. 
Izen bereko irabazi asmorik 
gabeko elkarte euskaltzaleak 
aurrera darama eta 2018ko 
uztailean egin zuten lehenengoz. 
Oinarri nagusiak, gazteak 
saretzea eta euskararen erabilera 
sustatzea dira, eta aurten, 2005 
eta 2006 urteetan jaiotako gazteek 
izan dute parte hartzeko 
abagunea. Kamiseta laranja 
soinean, zazpi herrialdetako eta 
diasporako 128 gaztek osatu 
dituzte 738 kilometroak, nahiz 
eta gehiago izan ziren Mauletik 
abiatu zirenak. Pausoz pauso 
Getxora iritsi ziren hilabeteko 
epean, baina bidean ibili baino 
askoz gehiago egin zuten.

Bizipena, helburu
Jzioquitar –espedizioko kideen 
izena– bilakatu ahal izateko 
hautaketa prozesu bat gainditu 
behar dute gazteek. Horretarako, 
norberaren aurkezpen bideo 
labur batez gain, proposatutako 
hiru gaietako bati buruzko 
proiektu bat egin behar dute 
aukeran dituzten moldeetako 
batean: historikoa, literarioa, 
ikus-entzunezkoa, plastikoa, 
musikala edo sormen digitala. 
Aiestaranek moda azkarrari 
buruz idatzi zuen, prosa eta 
bertsotan; Eizmendik, aldiz, Zer 
ginen, zer gara eta zer izango 
gara gaiari helduta egungo 
gizarteari  buruzko bideo 
dokumenta la  eg in  zuen . 
"Elkarrizketatu nituen adin 
desberdineko emakumeak: bost 
urteko lehengusina, kuadrillako 
hiru, aitaren kuadrillako neska 
bat eta amona, eta egin nizkien 
gizartearen inguruko galderak 
eta gero bildu gaika feminismoa, 
musika, hezkuntza…".

Lehenak lagun baten sare 
soz ia l e tan  e zagu tu  zuen 

EuskarAbentura, aurreko batean 
parte hartu baitzuen. "Kuxkuxean" 
aritu zen eta zaila izango zela 
pentsatu arren, saiatu egin zen.  
Bigarrenari, aldiz, aitak hitz 

egin zion egitasmoaz eta 
"esperientzia polita" izan 
zitekeela iruditu zitzaion. Izena 
eman zutenean, batak ez zekien 
besteak ere egin zuenik, eta biak 
aukeratuak izateak lasaitu zituen, 
lehen unean inor ez ezagutzeak 
kezkatzen baitzituen. 

Dozenaka kilometro egin 
beharrari, berriz, ez zioten buelta 
gehiegi eman. Hala ere, gai izango 
zirela uste zuten galdetzean, 
ezezko biribila izan da erantzuna; 

are gutxiago, San Pedro Jaien 
erdian abiatu zirela kontuan 
izanda. Gainerako partaideak 
oso  mendiza leak i za teak 
kezka t z en  baz i tuen  e re , 

prestaketarik apenas egin zuten: 
Eizmendi pare bat aldiz irten 
zen ibiltzera eta Aiestaranek 
Zubietara buelta egin zuen behin. 
Agian entrenamendu aproposena 
izan ez bazen ere, helburua 
betetzeko balio izan die. Hori 
bai, Eizmendik argi utzi nahi 
du ez dela mendi buelta bat. 
"Ibili, iritsi, motxila hustu... ez 
zeneukan atseden hartzeko 
denborarik. Hori egunero. 
Batzuetan nekagarria zen".

Ondare material eta immateriala 
Abiapuntura iristean, hamar 
kideko erreferentziazko taldeetan 
banatu zituzten eta kamiseta 
urdina jantzita beraiekin batera 
doazen sherpa bat –begiralea– 
ezarri. Elkarrekin egin dituzte 
otorduak eta garbiketa lanak. 
Etapetarako, erritmoaren 
araberako hiru multzo osatu 
zituzten: Erbiak, azkarrenak, 
Katagorriak, erdikoak, eta 
Trikuak, mantsoenak. Ohiko 
egun batean, 07:00etan jaiki, 
jaso, gosari eta bazkarirako 
zituztenak hartu, eta 08:00etan 
abiatzen ziren Trikuak; eta 
ondoren, elkarren artean 20 
minutuko tartea utzita, beste bi 
taldeak. Ibilbide erdiko kontrol 
puntuan 20 minutuko atsedenaldia 
zuten, alegia, hurrengo taldea 
heltzean, berriz ekiten zioten 
bideari. Batzuetan, zati bat 
autobusean egin dute eta uneoro 
furgoneta bat izan dute bidaide.

Dena ez da ibiltzea izan, ordea, 
Olatu urdin-laranja helmugara 
iristen zenean, ondorengoa 
egunaren araberakoa izan zen: 
siesta, denbora librea, hitzaldiak, 
bisitak... Batetik, Euskal Herriko 
ondarea ezagutu dute: Gernikako 
arbola, Zumaiako flysch-a, 
Amaiurreko gaztelua... Bestetik, 
paisaia linguistikoari erreparatu 
diote herrialde bakoitzean. 
Nafarroan eta Ipar Euskal 
Herrian egon zirenean, aurreko 
urteetako partaideen bisita izan 
zuten eta ,  besteak beste , 
euskararen bertako egoera 
azaldu zieten. Gipuzkoan, berriz, 
Kike Amonarriz izan zuten 
solaskidea. Soziolinguista eta 
umoregilearena ez zen bisita 
berezi bakarra izan. Orreagan 
Asisko Urmenetarekin izan ziren, 
Xabier Solano edota Tatxers 
artistak ere ezagutu zituzten. 
Horrez gain, tokian toki zegoenaz 
gozatzeko aukera ere izan dute. 
Esaterako, Hondarribian Urtanta 
j a i a l d i a ,  e t a  I r u ñ e a n , 
sanferminak. "Bazkaria eman 

Goiatz Aiestaran eta Maitane Eizmendi lasarteoriatarrak izan dira aurtengo espedizioko bi jzioquitar. TXINTXARRI

Abentura baino 
askoz gehiago

HAMAIKA TXOKO 
EZAGUTZEAZ GAIN, 
EUSKARAREN 
EGOERARI ERE 
ERREPARATU DIOTE

MAULETIK GETXORA 
738 KILOMETRO EGIN 
DITUZTE EUSKAL 
HERRIAN BARRENA, 
GEHIENAK, OINEZ 

EuskarAbentura espedizio ibiltariak zazpi euskal herrialdetako eta diasporako 128 
gazte eraman ditu Euskal Herriko alde batetik bestera uztailean. Euskara, euskal 
ondarea eta gazteen saretzea oinarri dituen egitasmoan bi lasarteoriatar izan dira



ERREPORTAJEA      9 TXINTXARRI ALDIZKARIA  2022-09-16  OSTIRALA

ziguten eta gero, erromeria egin 
genuen. Jendetza ginen, gu eta 
hangoak".

Mugaren sakonera
Euskal Herriko hainbat txokotako 
gazteak izanik, elkar ulertzeko 
arazoren bat edo beste izan dute. 
Aurreikusita ere, Ipar Euskal 
Herrikoekin aldea horren handia 
izatea ez zuten espero, nahiz eta 
saiatu, kosta egiten zitzaien elkar 
ulertzea. Eizmendirekin zihoan 
mugaz beste aldeko gazteetako 
batek, taldez aldatzea eskatu 
zuen ezin zuelako elkarrizketetan 
parte hartu, "ez zen disfrutatzen 
ari". Denek ahalegin berezia 
egin zuten bereizketarik egon 
ez zedin, eta hein batean lortu 
zuten seinale, azken gauean 
elkarrekin egin baitzuten 
haientzat oso ohikoa den 
Libertimendua –antzerkia, dantza 
eta bertsoa batzen dituen 
ikuskizun modukoa–. 

Hala ere, hori ez da hizkuntzak 
eragindako zailtasun bakarra 
izan. Beste euskalki batzuetara 
ohitzeak ere eman diete lana, 
hala, Lekeitio eta Nafarroako 
kideekin izan dituzte gorabeherak. 
"Baguzi", "gibelera"," aitzinera", 
"gerizpea", urari "utsa" esanda, 
botilan urik baden edo hutsa 
dagoen ulertzeko ezintasuna... 

Hiztegia gorabehera,  bi 
lasarteoriatarrak konturatu egin 
dira denek ez dituztela euskaraz 
bizitzeko erraztasun berak. 
Eizmendiren hitzetan, "gu nahiko 
giro euskaldunean bizi gara 
hemen, ez nuen aldaketarik 

sumatu; baina ikusi genuen jende 
pila bat ari zela benetan esfortzu 
bat egiten". Euskaraz egin nahi, 
baina norekin ez dutenetako 
batzuek elkarrizketak elebitan 
egiteak asko harritu zuen. "Ni 
ez naiz gai, nahiz eta beste 
pertsona ados egon. Kosta egiten 
zait ni euskaraz eta bera erdaraz 
aritzea". EuskarAbenturan parte 
hartu eta euskaraz aritzeko 
ahalegina egiten dutenen artean 
Haroko (Errioxa) bi gazteak 
gogora ekarri ditu Aiestaranek. 
"Haietako baten lagunek ez dakite 
euskaraz, beraz, ez zuen inoiz 
egiten eta oso zaila zitzaion 
euskaraz lagunak egitea. Gustatu 
egin zitzaidan bakoitzak bere 
aldetik jartzea". 

Askotariko irakaspena
Hilabete eta erdi pasatu da 
Getxoko antzokian diploma jaso, 
taldeko argazkiz betetako 
liburuxka hartu, eta etxera 
bueltatu zirenetik. Hamaika 
txoko ezagutu eta lagun berriak 
egin dituzte, baita lurraldeari 
eta euskarari dagokionean gauza 
asko ikasi ere. Bizipen horretatik, 
ordea, bestelako irakaspenak 
ere atera dituzte. Adibidez, 
beharrezkoa zer den eta dutena 
gehiago balioesten. Mahaiaren 

bueltan jan edo ohean lo egitea 
arraroa egin zitzaien bueltatzean. 
"Egunerokoan, berez, ez ditugu 
horrenbeste gauza behar. Zakua, 
esterila, lau kamiseta eta 
platerak, ez genuen gehiago 
behar. Etapa amaitu eta iristen 
ginenean, lurrera botatzen ginen, 
berdin zitzaigun garbi edo zikin 
zegoen, lokatza edo lurra zen. 
Tolosan bazkal ondoren plater 
zikinen ondoan lo gelditu ginen 
plaza batean" ,  azaldu du 
Eizmendik. 

Abentura hasi  aurret ik 
horrenbeste ezezagunekin 
elkarbizitzak kezkatzen zituen, 
baina berehala uxatu zituzten 
beldurrak. Oso onartuak sentitu 
ziren lehen unetik, denek zuten 
e lkarrekin  h i t z  eg in  e ta 
harremantzeko nahia. "Konturatu 
naiz lagunak egiteko erraztasuna 
handitu zaidala. Hilabete pasa 
dut  beraiekin ,  kr is toren 
harremana egin dugu eta lagun 
pila egin ditut...", onartu du 
Aiestaranek.

Aurretik zituzten kilometro 
pilak noizbait kezkatu bazituen, 
denak urratu dituzte, eta ez oinez 
bakarrik, Aiestaranek adierazi 
duenez .  " Ibi l tzen zoazela 
kilometroak askoz errazago 
egiten dira jendearekin zoazelako. 
Hizketan, abesten kilometro 
pila, dantzan... Kristoren giroa". 
Emaitza horren ona izanda, parte 
hartzera animatu dituzte gazteak. 
"Ez da inondik ere imajinatzen 
duzuna. Askoz sakonagoa da. 
Pasada bat da, merezi du", 
laburbildu dute.

"EZ DA INONDIK ERE 
IMAJINATZEN 
DUZUNA. ASKOZ 
SAKONAGOA DA. 
PASADA BAT DA"

Eguneko etapa amaitu ondoren, tokian toki, bestelako jardueretan parte hartzeko aukera izan dute gazteek. EUSKARABENTURA
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Txintxarri
Lasarte-Oria Trail Mendi 
Elkarteak (LOTME) IV. Mendi 
Festa aurkeztu du. Berrikuntza 
ugari daude ibilbideetan, bereziki. 
Kirol elkarteko kideek jakitera 
eman dutenez, aurten bi martxa 
soilik izango dira (luzea eta motza); 
ez da Ttipi Ttapa ibilbiderik 
izango. 

Horrez gain, aurtengo ibilbideak 
berritu dituzte LOTMEko kideek. 
Martxa luzeak 30 kilometro eta 
2.000 metroko desnibel positiboa 
du eta besteak beste, Buruntza, 
Adarra eta Onddi mendietako 
gainak igarotzen ditu. Mendian 
trebatuak daudenek egiteko proba 
dela onartu dute. 

Ibilbide motza, berriz, Andatzako 
gailurrera iritsiko da. 13 kilometro 
eta 610 metroko desnibel positiboko 
bidea izango da. 

Proba luzearen irteera 07:00etan 
izango da eta motzeko kideak, 
berriz, 09:00etan aterako dira 
O k e n d o  p l a z a t i k .  B e s t e 
moldaketetako bat ordu muga 
da; partaideek 15:00ak arte izango 
dute helmugara iristeko.

Festaren sona
Javi Olazagoitiak aurtengoa Mendi 
Festarentzat eta LOTMErentzat 
urte berezia izango dela jakitera 
eman du: "Azken bi urteetan proba 
antolatu dugu. Bakarrenetarikoak 

ginen eta izen emate kopurua 
handia izan zen. Aurten COVID 
protokoloa alde batera utzita, 
ohiko egutegia martxan da eta 
astebururo mendi martxak daude. 
Gure probaren lekua zein den 
neurtzeko balio izango digu".

LOTMEko kideek argi dute 
iazko partaide kopurura iristea 
zail izango dutela; ia 500 parte 
hartzaile izan ziren. Horregatik 
eta kudeaketa lanak errazteko, 
partaide muga 400ean ezarri dute: 
"Gestio kontuak alde batera utzita, 
mendian izan dezakegun eragina 
ere txikitu nahi izan dugu".

Egun 160 pertsonak izena 
emanda dutela-eta,  azken 
egunetara itxaron beharko dela 
azpimarratu dute: "Eguraldiak 
eragin handia du eta horren 
arabera, jendeak azken asterako 
uzten du inskripzioa". Hala ere, 
250-300 izen emateetara iristen 
badira pozik egongo direla 
adierazi dute.

Izen ematea elkartearen 
webgunean egin dezakete 
interesatuek hilaren 23a arte. 
Federatuek 16 euro eta federatu 
gabeek 18 euro ordaindu beharko 
dituzte.

Dortsalak egunean bertan 
jasoko dira probak hasi baino 
ordu erdi lehenago, eta horrekin 
batera, probaren elastiko txuria 
eta oroigarriz betetako poltsa 

jasoko dute parte hartzaileek. 
P o l t s a  h o r i e k  u d a l e k o 
Sozioekonomia sailak babestuak 
direla gogora ekarri du Txus 
Alonso kirol batzorde buruak: 
"Herriko komertzioa sustatzen 
duen Tratu On bat! marka duten 
poltsak dira".

Boluntario bila
Horretaz guztiaz gain, herriko 
mendi elkarteak proba aurrera 
eramateko boluntarioak behar 
dituela ere nabarmendu du. 
"Taldeko kideak ditugu guztia 
antolatzeko baina jende gehiago 
beharko genuke. Boluntariorik 
gabe, ezin da horrelako proba 
bat egin. Ikusten ez den atzeko 
lan asko dago aurreko egunetan 
eta egunean bertan: sastrakak 
kendu, bidean balizak jarri, 
eskoba lana, anoa puntuetako 
janaria eraman...", aipatu dute, 
eta jakitera eman lagundu nahi 
duten herritarrek 623 03 03 73 
WhatsApp zenbakira idatz 
dezaketela, antolakuntzarekin 
harremanetan jartzeko.

Azkenik, kirol zinegotzi 
Alonsok udalaren esku dauden 
gauza teknikoetan lagunduko 
duela jakitera eman du. Eta 
eskerrak eman dizkie LOTMEko 
kideei, horrelako proba antolatu 
eta hori prestatzeko atzetik 
dagoen lana ikustarazteagatik.

Udal ordezkariak eta Olazagoitia, De la Mata eta Bages LOTMEko kideak, Mendi Festaren aurkezpenean.  TXINTXARRI

Mendiaz gozatzeko 
festa, hilaren 25ean
LOTMEk IV. Mendi Festa antolatu du. Aurten partaideek bi ibilbide egin ahalko dituzte: 
luzea (30 km. eta +2.000m.) eta motza (13 km. eta +610 m.). Izen ematea martxan  
da elkartearen webgunean. Proban laguntzeko boluntarioen bila ere badabil herriko taldea

FUTBOLA
OHOREZKO ERREGIONAL MAILA

Ostadar SKT - Zumaiako FT
Larunbata. 11:00. Michelin kirol gunean.
GORENGOEN MAILA

Euskalduna SD - Ostadar SKT
Igandea. 12:00. Ubitarte, Andoainen.
OHOREZKO JUBENIL MAILA

Ostadar SKT - San Marcial CD
Larunbata. 17:15. Michelin kirol gunean.
OHOREZKO KADETE MAILA

Kostkas KE B - Ostadar SKT
Igandea. 12:00. Matigoxotegi, Donostian.
SASKIBALOIA
JUNIOR ERRENDIMENDU ZILARRA

Ostadar SKT - Aloña Mendi KE
Larunbata. 16:00. Maialen Chourraut kirol.
KADETE ERRENDIMENDU ZILARRA

Goizper Group BKE - Ostadar SKT
Igandea. 16:00. Labegaraieta kirol., Bergaran.

PILOTA
ARTEAGA II.AREN AGURRA

Arteaga II.a eta Aranguren - Artola 
eta Aretxabaleta
Larunbata. 20:00. Michelin kirol guneko 
pilotalekuan.

INTZA 75. URTEURRENA
Intza Pilota Eskolako kideen partidak 
ikusgai izango dira
Larunbata. 17:30. Loidibarren 
pilotalekuan.
Senior eta elite mailako binakako 
partidaz gozatu ahalko da.
Igandea. 11:00. Loidibarren pilotalekuan.

AUTOMOBILISMOA 
JAIZKIBELGO IGOERA

Aitor Manso eta Alejandro Lopez 
herritarrek 44. Jaizkibelgo igoeran 
parte hartuko dute.
Igandea. Goizez. Lezon.

ASTEBURUKO HITZORDUAK

Uda oporretako garaia den arren, 
mendi zein errepide 
lasterketetan ibiltzen diren 
herritarrek ez dute martxa galdu 
eta hainbat probatan lehiatu 
dira. Batzuk podiumean edo 
lehen postuetan izan dira.

Agoizko Mendi Lasterketako 
proba luzeko podiumean izan 
zen, esate baterako, LOTMEko 
Ines Aguado hilaren 11n. 
Sailkapen orokorreko hirugarren 
postuan eta beterano mailako 
bigarren sailkatu zen, 21 
kilometrotako eta 1.000 metroko 
desnibel positiboko ibilbidea 2.38.01 denboran egin ostean.

Egun horretan bertan, Axari Trail jokatu zen Idiazabalen. LOTMEko 
Xanti Trantxek 25,4 kilometro eta +1550mko lasterketa egin eta 
02.56.30 denbora eginez iritsi zen helmugara.

Proba Txikian, berriz, (16,4 km. eta +758m) bi ordezkari izan zituen 
Lasarte-Oriak: Haritz Curiel (1.47.50) eta Maite Salazar (2.22.56). 

Pirinioetara jauzi eginda, Canfranc-Canfranc probako 16 
kilometrotako lasterketan ere izan zen herritarrik. Huescako 
herrixkaren inguruan dauden mendietatik barrena ibili ziren LOTMEko 
Ainara Blanco (3.41.49,56) eta Aitor Moreno (3.41.49,77).

Hilaren 10ean, berriz, Aretxabaletan Ikazkin Trail I. Mendi Maratoi 
erdia jokatu zen eta LOTMEko kide Mertxe Casasek 3.43.55 ordu 
behar izan zituen probako 21 kilometroak egiteko.

Horrez gain, abuztu amaieran, Alpeetan izan ziren Miguel eta Borja 
Granado herritarrak. UTMB Mont Blanc proba garrantzitsua lehiatu 
zen eta bi lasterketa ezberdinetan parte hartu zuten LOTMEko kideek: 
Borjak CCC (101 km. eta +6.100 m) eta Miguelek ETC (5 km. eta 
1.300 m.).

Abuztuaren 23an, ETC proba izan zen. Miguelek 3.03.41eko denbora 
behar izan zuen ibilbidea egiteko eta laugarren postua eskuratu zuen, 
65-69 urte arteko mailan. Hil horren 26an, berriz, CCC proba burutu 
zuen Borjak, eta 13.23.09ko denbora egin zuen helmugan.

Bestelako lasterketetan ere izan dira herritarrak. Hilaren 3an, 
Guadalupe Igoera lehiatu zen. Hondarribiako Jostaldi pilotalekutik 
Guadalupeko ermitara antolatzen den 4,72 kilometroko proban lau 
herritar izan ziren lehian. Raul Gomez Margallo podiumetik gertu 
geratu zen, 17.41eko denbora eginez. Gorka Gil, berriz, 
hamaikagarren izan zen (18.22). Gainerako bi herritarrak Beñat 
Los Arcos (20.01) eta Iñigo Aldanondo (24.03) izan ziren.

Ines Aguado, Agoizko Mendi 
Lasterketa amitu ostean. LOTME

Herritarrek, atsedenik ez
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Nerea Eizagirre
2016ko urtarrilaren 4an Tolosako 
Beotibarren jolastu zuen Axier 
Arteaga Arteaga II-k (Lasarte-Oria, 
1996) bere lehen profesional partida. 
Sei urte eta bederatzi hilabete eta 
300 bat neurketa igaro dira 
ordudanik. Abuztuan Baiko Pilota 
enpresak kontratua berrituko ez 
ziola jakitera eman zion. Hilaren 
17an, Lasarte-Orian agur esango 
dio bide profesionalari.
Larunbatean zure azken partida 
jokatuko duzu. Nola ari zara azken 
momentu hauek bizitzen? 
Gogoekin nago. Inguruko jendeak 
neurketa ikustera joango dela 
esan dit. Maitasun hori jasotzea 
pozgarria eta eskertzekoa da. 
Zerbait ona egin dudan seinale.

Egun polita eta emozionalki 
gogorra izango da. Eta urte 
batzuetara egun horretako 
oroitzapen onak izatea espero dut.
Garaipen batekin amaitu nahiko 
zenuke zure ibilbidea?
Ez dut ezer pentsatu. Partida 
irabaztea gustuko litzaidake. 
Horretara joango naiz. Partida 
ahalik eta onena jokatzea, 
irabaztea eta hortik aurrera… 
Ba afari on bat eta parranda 
ederra egitea.
Neurketa Lasarte-Orian jokatzea 
ere berezia izango da, ezta?
Enpresarekin abuztuan kontratua 
amaitzen zitzaidanez, orduan 
egin nahi zuen azken partida. 
Hasierako data abuztuaren 16a 
zen, Aretxabaletan. Baina lagun 
asko oporretan zeuden kanpoan, 
eta nik herritik gertu nahi nuela 
esan nien. Senideak, gertuko 
lagunak eta herriko zaletuak 
joan ahal izateko.

Udalak herrian partida bat 
egiteko asmoa agertu zuen, 
pilotari profesional bakarra 
naizelako. Enpresak, udalak eta 
nik bakoitzak bere aldetik jarri 
eta hilabete bat luzatzea erabaki 
genuen. Egindako ahalegina 
eskertzekoa da. Nire ustez asmatu 
dugu.
Zure gertukoen eta zaleen babesa 
garrantzitsua da orduan zuretzat.
Momentu onenetan kirolari baten 
ondoan egotea erraza da. 
Txarrenetan, ez hainbeste; 
helburua betetzen ez duzunean 
triste edo haserre zaude eta hori 
azkenean bota edo askatu egin 
behar duzu. Hori familia eta 
lagunek sufritzen dute eta ni 
alde horretatik pribilegiatua 
izan naiz. Babes handia izan dut 
bide guztian zehar eta eskertzekoa 
da. Ordaindu ezin daitekeen 
zerbait da. Ez naiz primerako 

pilotaria izan, baina beraiek 
primerako afizioa dira.
Enpresak kontratua ez berritzea 
espero al zenuen?
Azken urte erdi honetan, pixkanaka 
ikusi nuen ez zidatela telebistaz 
ematen ziren neurketarik jartzen 
(urrutiko partidak, lau eta 
erdikoak…). Garrantzia gutxiagoko 
partidak ziren. Eta jendeak kaletik 
esaten zidan: 'Ze, jarraitzen al dek 
pilotan?'. Eta horrekin antzematen 
duzu zerbait. Alde horretarik 
espero nuen, baina esperantza 
inoiz ez da galtzen, entrenatzen 
jarraitzen duzu. 

Kontratua berrituko ez zidatela 
esan zidaten momentua gogorra 
izan zen. Eta hurrengo bi egunak 
ere gogorrak izan ziren. 

Baina bi aukera dituzu. Horri 
penarekin eutsi edo egoerari 
itzulia eman eta ikasitakoaz 
hausnartu. 

Etapa bat dela onartu behar 
da. Lehenago edo beranduago 
etorriko zen. Kirolarien ibilbidea 
motza izan ohi da, nirea nahi 
baino motzagoa izan da. Baina 
g au za  a sko  i k a s i  d i t u t . 
Profesionaletara sartu nintzenean 
ume bat nintzen eta iruditzen 

zait pertsona bezala asko hazi 
naizela. Eta orain aurrera begiratu 
eta lehen itxita nituen ate batzuk 
aztertzen ari naiz. 
Zein izan da zure ibi lbidean 
neurketarik garrantzitsuena?
2017ko Promozio Mailako buruz 
buruko finala, Bakaikoaren aurka. 
Nire bizitzan jokatu dudan 
partidarik onena izan zela uste 
dut. Asko gozatu nuen. Baina ez 
zen partida bakarrik izan; aste 
osoa izan zen. Aurreko egunetako 
jendearen maitasuna, egun 
horretan ere Iruñearaino jende 
pila joan zen eta oroitzapen ederra 
dut. Nire bizitzako orain arteko 
egunik zoriontsuena izan zen. 

Bestela, 2018ko Donostia Hiriko 
txapelketako finala. Olaizolaren 
eta Zabaletaren aurka galdu 
genuen, baina gustura amaitu 
nuen neurketa.
Pilotan jokatzen jarraituko duzu?
Bi enpresa profesional daude, 
eta gero, beste erdiprofesional 
batzuk.  Azken horietatik 
eskaintzak iritsi zaizkit. Badakit 
pilotan jarraituko dudala eta 
lehiatzen jarraitu nahi dut. Baina 
oraindik ez dut erabakirik hartu.

Orain arte nire bizitzan 
lehentasun osoa eman diot pilotari. 
Pilotak garrantzia izango du nire 
bizitzan eta jarraituko dut. Baina 
orain beste arlo batzuei emango 
diet aukera: ikasketekin jarraitzea, 
prestatzaile pertsonal izatea… 

Axier Arteaga Arteaga II.a, Loidibarreneko pilotalekuan. TXINTXARRI

"Orain ireki 
zaizkidan ate 
batzuk aztertzen 
ari naiz"
AXIER ARTEAGA 'ARTEAGA II' PILOTARIA
Herritarrak promozioa mailako hiru txapela lortu ditu bere ibilbidean zehar; buruz 
buruko txapelketako bi (2017 eta 2020 urteak) eta binakako bat (2017 urtea) Irailaren 17an, larunbatarekin, 

20:00etan, Arteaga II.a-
A rangu ren  e ta  A r t o l a -
Aretxabaleta profesionalen 
binakako partida jokatuko da 
Lasarte-Oriako Michelin kirol 
guneko pilotalekuan. Partida 
berezia izango da Arteaga II.a 
herritarrarentzat; pi lota 
profesionalari agur esango 
dio herrian. Lasarte-Oriako 
alkate Agustin Valdivia eta 
Kirol batzordeburu Txus 
Alonsorekin batera neurketa 
aurkeztu du.

V a l d i v i a  a l k a t e a k 
aurkezpenean jakitera eman 
duenez, herritarraren azken 
agurra "bere jendearekin" 
Lasarte-Orian izan behar zuela 
a rg i  z uen  uda l ak ,  e t a 
horregatik, Baiko enpresarekin 
batera partida antolatu dute 
larunbaterako. 

Alkateak nahiz Alonsok 
Lasarte-Oriako pilotariari 
onena opa diote bere etapa 
berrian, eta azken partidan 
Arteaga II.ari babesa ematera 
animatu dituzte herritarrak. 
“Arteaga pilotaren erreferente 
da udalerrian. Jarraitzeko 
moduko adibide bat da”, 
adierazi du Alonsok.

S a r r e r a k  w w w .
e n t r a d a s f r o n t o n . c o m 
webgunean daude salgai ,eta 
partida egunean bertan, 
ordubete  lehenago ere 
eskuragarri egongo dira 
M iche l i n  k i r o l  guneko 
leihatilan. Prezioa 10 eurotakoa 
da.

Arteaga 
II.aren agurra, 
herrian

Irakurri elkarrizketa osoa 
www.txintxarri.eus atarian



Txintxarri
Akats tekniko batek Kontxako 
banderako ohorezko txanda 
atzeratu arren, Orio Orialki, 
Donostia Arraun Lagunak, 
Donostiarra Ur Kirolak eta 
Hondarribia Bertako Igogailuak 
ontziek ez zuten kontzentrazioa 
galdu, eta estropada ederra ikusi 
ahal izan zuten zaletuek.

Semaforoa berde jarri eta gogor 
hasi ziren arraunean lau eskifaiak. 
Mirotzak lehen kaletik buru jarri 
ziren eta bertan mantendu ziren, 
sendo, lehen luzean. Atzetik 
etxeko bi ontziak nor baino nor 
izan ziren, eta are atzerago, 
denbora asko galduta, Ama 
Guadalupekoa zihoan.

Ziabogan ikusi zen bata eta 
besteen arteko aldea. Oriotarrak 
izan ziren lehenak; bigarren 
sartu zen Donostia Arraun 
Lagunakek bira gehiegi ireki 
eta sei segundora egin zuen bira; 
Donostiarrak, berriz, bostera 
egin zuen bira eta bigarren atera 
zen z iabogat ik .  Azkenik, 
Hondarribiak hamalau segundo 
gehiago behar izan zituen Oriok 
baino.

Donostia Arraun Lagunakek 
indartsu ekin zion bigarren 
luzeari eta pixkanaka-pixkanaka 
aldea murriztu zuen: azken 
metroetan Lugañene eta San 
Nikolasen arteko buruz burukoa 
izan zen.

Helmugan 14 ehunekorengatik 
Orio Orialki izan zen garaile. 
Donostiarra izan zen hirugarren 
10 segundora eta laugarren 

Hondarribia 21 segundora. Bi 
jardunaldietako denborak batuta, 
Oriora joan zen aurtengo 
Kontxako Bandera. 

Lan txukuna
Lasarteoriatarrak kide dituzten 
Donostia Arraun Lagunak eta 
Hondarribia Bertako Igogailuak 
bigarren eta bosgarren izan ziren, 
hurrenez hurren.

Donostia Arraun Lagunakeko 
tostan lehiatu zen Aiora Belartieta 
herritarra. Estropada asko gozatu 
zuela adierazi du Lugañeneko 
kideak: "Ez genuen ezer ere ez 
galtzeko beraz disfrutatzera eta 
lan txukun bat egitera atera 
ginen".

Horien eta txuri-urdinen arteko 
aldea bi segundokoa zen. Hala 
ere, donostiarrek amorerik 
emateko asmorik ez zutela onartu 
du herritarrak: "Nahi izatekotan, 
denok nahi dugu segundoak 
gure alde egotea. Gure kasuan 
kontran genituen baina alde 
hori oso txikia iruditzen 
zitzaigun, eta argi genuen 
estropada txukun bat eginez 
gero oriotarrei irabazteko gai 
izango ginela".

Denboraldi "gazi- gozo" baten 
ostean, Lugañeneko kideek argi 
zuten lehia ona eginez gero 
saria izango zutela. "Ligan ez 
dugu guk genuen errendimendua 
aprobetxatu eta estropada 
askorekin ez gara gustura 
geratu. Argi geneukan gure 
lana eginez  hortxe ibiliko ginela 
bandera eskuratzeko", aipatu 
du. 

Bigarren jardunaldian ederki 
saiatu arren, ezin izan zuten 
euren helburua lortu eta 
gutxigatik ihes egin zien sariak. 
Horrega t ik ,  s en t imendu 
kontrajarriak dituztela onartu 
du Belartietak: "Alde batetik 
pena asko eman digu segundo 
gutxira gelditu garelako baina, 
beste aldetik, oso harro gaude 
egindako lanarekin, ez baitugu 
amore eman ezta une bakar 
batean ere".

Ama Guadalupekoan ere beste 
herritar bat izan zen lehian, 
Intza Fernandez; ohorezko 
txandan laugarren helmugaratu 
zen ontz ia  e ta  sai lkapen 
orokorrean, berriz, bosgarren. 

Nahiz eta lehen jardunaldian 
hirugarren postua eskuratu, 
gus tura  geratu  ez  z i re la 
nabarmendu du. Bigarren 
j a r d u n a l d i a n ,  b e r r i z , 
Hondarribiarentzat estropada 
"ona eta gogorra" izan zela aipatu 
du herritarrak, eta eskifaiako 
kideek "sentsazio onak" izan 
zituztela.

Arerioen maila handiaren 
jakitun, aurreko txandakoen 
denborak kontutan izanda "bere 
estropada egitera" atera zela 
onartu du Hondarribiako kideak:  
"Espero genuen Tolosaldea eta 
Donostiarrak maila handia 
ematea. Lehenengo lauak –Orio 
Orialki,  Donostia Arraun 
Lagunak ,  To losa ldea  e ta 
Donostiarra– Euskotren ligan 
aritu dira eta guk ETE liga irabazi 
dugu".

Kontxako Banderan bosgarren 
postua eskuratzea ontzat ematen 
du beraz herritarrak: "Ez zait 
arraroa iruditzen bosgarren 
postuan geratzea. Orokorrean 
denboraldi oso ona izan dugula 
iruditzen zaigu eta horrekin 
geratzen gara". 

Eta orain, hurrengo urtera  
–Ama Guadalupekoa Euskotren 
Ligako kide izango da– begira 
d a u d e l a  a u r r e r a t u  d u 
Fernandezek: "Oraindik asko 
daukagu hobetzeko eta hurrengo 
urtean maila hobea emateko 
lanean jarraituko dugu".

Donostia Arraun Lagunak eta Orio Orialki, bigarren jardunaldian lehian. JOSEBA PARRON 

SAN SEBASTIAN/IRUTXULOKO HITZA

Ehunekoek erabaki dute 
bigarren jardunaldia
Orio Orialki-k eskuratu du 2022ko Kontxako Bandera. Azken metroetan, ordea, 
Donostia Arraun Lagunak-ekin lehia estua izan dute oriotarrek. Lugañene  
bigarren izan da; Hondarribia Bertako Igogailuak, berriz, bosgarren sailkatu da

Txintxarri
2022-2023 denboraldia hastear 
da. Gipuzkoako futbol zein 
saskibaloi federatuetako lehen 
jardunaldia jokatuko da hilaren 
17an eta 18an eta Ostadar SKTko 
bi sail horietako hainbat taldeek 
lehiari ekingo diote. 

Zehazki, futbol saileko lau 
taldek –Ohorezko Erregional 
Maila ,  Gorengoen Maila , 
Ohorezko Jubenil Maila eta 
Ohorezko Kadete Maila– sasoi 

berriko lehen neurketa jokatuko 
dute. 

Hilaren 17an, Michelin kirol 
gunean, 11:00etan, Zumaiakoren 
aurka lehiatuko da Ohorezko 
Erregional Mailako taldea eta 
17:15ean, berriz, Ohorezko 
Jubenil Mailako Ostadar-San 
Marcial norgehiagoka izango 
da. Hilaren 18an, 12:00etan izango 
dira gainerako bi partidak. 
Andoainen Euskaldunaren aurka 
neurtuko dituzte indarrak 

Gorengoen Mailako jokalariek; 
kadeteek, berriz, Matigoxotegin 
Kostkas izango dute aurkari.

Bestelako kategorietako 
O s t a d a r r e n  z e i n  T e x a s 
Lasartearraren taldeek, berriz, 

hilaren 25era arte itxaron beharko 
dute denboraldia hasteko.

Saskibaloia
Ostadar Saskibaloia saileko 
taldeak ere lan eta lan ari dira 
denboraldia prestatzen. Senior 
2. mailatik hasita mini mailaraino, 
hamar talde izango ditu aurten 
talde urdin beltzak lehian. 

Denboraldiari hasiera ematen 
lehenak Junior zein Kadete 
Errendimendu Zilarra Mailako 
taldeak izango dira. Zaharrenek 
Maialen Chourraut kiroldegian 
jokatu dute partida, hilaren 
17an, 16:00etan. Kadeteak, berriz, 
Bergarara bidaiatuko dute 
hilaren 18an. Gainerako taldeek 
urrian izango dituzte lehen 
neurketak.

Futbol eta saskibaloi taldeak, 
lehen jardunaldirako prest
Ostadar SKTren futbol saileko lau taldek eta 
saskibaloiko bik denboraldiari hasiera emango diote

Iazko denboraldiko saskibaloi partida. 
TXINTXARRI

Ostadar SKTko futbol sailak 
infantil mailako (2009 eta 
2010 urteetan jaioak) nesken 
taldea osatu nahi du. Hori 
dela eta, futbolean jokatzea 
gustuko duten neskei deialdia 
egin die taldearekin bat 
egiteko. Interesa duenak 
Ostadar SKTko bulegoan 
(Geltoki kalea, 25) izena 
eman dezake edo 
asteazkenetan eta ostiraletan 
15:45etik 17:00etara egiten 
dituzten entrenamendu 
saioetara ere joan daiteke.

Nesken taldea 
osatzeko deia
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'Pirineoak'. 

Hauek dira txintxarri aldizkarian antolatu dugun udako argazkien lehiaketara aurkeztutako irudiak. Etzira arte duzue bozka emateko aukera, hilak 18! Hurrengo egunean, 
bost bozkatuenen artean onena hautatuko du hiru argazkilari profesionalez osatutako epaimahaiak. Orduan jakingo dugu nork etxeratuko duen Aldika produktu sorta ederra!

Argazki lehiaketan 
bozkatzeko azken egunak

Sartu www.txintxarri.eus/
lehiaketa atarira bozka 
emateko edo QR bidez:

'Lasarte-Oriako PALOMARRAK'. 'Udarako gau luzeak'. 'Uda usaina'. 

'Cavalleriako faroa'. 'Menorca'. 'Zumaiako hondartza'. 'Bizipoza'. 

'Ilunabarreko argia, 
itsasargiaren atzean'.

'Salou esploratzen'. 'Haizeak eramaten duena 
itsasoak bueltatzen du'.

'Zisneak'. 'Jendea hiria da'. 'Galisteo'.

'Hyde Park'. 'Zamora'. 'Egunsentia'. 
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DIRUZ LAGUNDUTAKO ARGITALPENA:

txintxarri-k ez du bere gain hartzen kolaboratzaileek adierazitako iritzien erantzukizunik.

Argitaratzailea 
Ttakun Kultur Elkartea
Geltoki kalea 4 (behea)
20160 Lasarte-Oria
G-20407557

Administraria
Nerea Garziarena.

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

Publizitatea 
Irati Zatarain.

Laguntzaileak
Gorka Lasa, Asier Odriozola, 
Gorka Alvarez, Jexux Artetxe,
Maitane Rebe, Julen Basterra, 
Nerea Segura, Lierni Rekondo  
eta Aizpea Amas.

Banatzaileak: 
Lide Hidalgo, Uxue Odriozola, Julene 
Iraola, Egoitz Epelde, Endika Mertxan, 
Gorka Morales, Sergio Hernandez, 
Ander Hazas eta Iñigo Garcia.

Informatika zerbitzuak
IZT Informatika.

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

EGOITZA NAGUSIA 
Ttakun Kultur Elkartea
Geltoki kalea 4
Tel.: 943-37 14 48 (104)
WhatsApp: 688 68 35 10
txintxarri@ttakun.eus

Inprimategia
Zeroa Multimedia, S.A.

Lege Gordailua: SS-513/93
ISSN: 1134-0053
Tirada: 8.500 ale

www.txintxarri.eus BABESLEA

OROIGARRIA
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ETXEBIZITZA

ERRENTAN EMAN
Apartamentu bat dut 
B e n i d o r m e n ,  e t a 
alokatzeko eskaintzen dut  
irail eta urrian, hamabost 
egunez edo hilabete osoz. 
Harremanetarako 
zenbakia, 677 35 18 35 
(Lourdes)

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. Irailera arte alokagai, 
hamabostaldika. Nahi 
izanez gero argazkiak 
b i d a l t z e k o  p r e s t . 
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 geltokitik oso 
gertu. Harremanetarako 
zenbakia: 666 32 05 20.

LANA

ESKAINTZA
Unibertsitateko ikasketak 
egiten ari den edota 

amaitu dituen pertsona 
behar dugu, DBHko 3. 
mailako ikasle bati eskola 
partikularrak emateko. 

Astean hiru egunetan 
b e h a r k o  g e n i t u z k e 
eskolak eta azterketa 
garaian eskola extrak. 
Interesatuek honako 
telefono zenbakira dei 
dezakete: 630 73 29 49.

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).

8  u r teko  neska  ba t 
ikastolara eramateko 
pertsona bat behar da.  
I k a s t u r t e  o s o a .
Harremanetarako 

zenbakia: 607 35 87 15 
(WhatsApp)

ESKARIA
A d i n e k o  p e r t s o n a k 
zaintzeko prest nago. 
Esperientzia dut eta baita 
p a p e r a k  e r e . 
Harremanetarako 
zenbakia: 627 20 61 10.

Umeak zainduko nituzke. 
Harremanetarako 
zenbakia: 695 18 41 79.

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.

Unibertsitateko ikaslea 
naiz, eta DBH mailako 
eskola part ikularrak 
emateko zein edozein 
adineko umeak zaintzeko 
eskaintzen dut nire burua, 

edozein momentu eta 
ordutegitan lan egiteko 
prest. 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 txikia. 
12 €  

 ( BEZ barne) 
publizitatea@

ttakun.eus

TAMAINA BERRIA
Modulo handia. 20 € ( BEZ barne) 

publizitatea@ttakun.eus
 646 82 44 66

Iragarki nabarmenduak kobratuko dira soilik

ZORION AGURRAK

Unax
Zorionak Unax!!! 
Gaztetxo bat zera 
jadanik! Asko maite 
zaitugu! Oier, Maddi, 
aita eta ama.

Urte askotarako!
Zorion itzazu urteak bete, ezkondu berri edo

urteurrena bete duten lagunak eta 
senitartekoak, baita jaioberriak ere

Osteguneko 16:00ak arte jasotako 
zorion agurrak. 

Internet  
• txintxarri.eus/zorionagurrak.
• Zure erabiltzailearekin sartu/ Erabiltzailerik 

ez baduzu izena eman.
• Bidali zure zorion agurra formularioa betez.
• Zorion agurra formularioan zehaztutako 

datan argitaratuko da webgunean eta 
ostiralean paperean.

Posta elektronikoa 
• Mezua bidali txintxarri@ttakun.eus helbidera: 

izen-abizenak, urtebetetze eguna, urteurren  
data edo ezkontzaren data eta testua.

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

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

TELEFONOAK
UDALAREN TELEFONOAK:
ERREGISTROA: 943-37 16 29
EUSKARAKO ZERBITZUA: 943-37 61 84
KIROLDEGIA: 943-37 61 82
MANUEL LEKUONA KULTUR ETXEA:  
943-37 61 81
GIZARTE ZERBITZUAK: 943-37 61 79
KIUB: 943-36 16 05
UDAL EUSKALTEGIA: 943-36 16 21
MUNTTERI AEK: 607 62 52 33 

LARRIALDIKO TELEFONOAK:
OSASUN ZENTROA: 943-00 79 60
DYA: 943-46 46 22
GURUTZE GORRIA: 943-36 39 53
UDALTZAINAK: 943-36 24 42
ERTZAINTZA: 943-53 88 40
SOS DEIAK: 112

Nahia eta Miren
Eta dagoeneko 11 urte dira... Zorionak bikote! Muxu 
erraldoiak eta oso ondo pasa zuen urtebetetze egunean!

Eman jaiotzen berri txintxarri-n.  
Deitu 943-37 14 48 telefonora, bidali haurraren 

izen-abizenak eta jaiotze data txintxarri@ttakun.eus 
helbide elektronikora edo  

688 68 35 10 WhatsApp zenbakira. 

Jaio da!
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OSTIRALA 16
LASARTE-ORIA Urteurren jaia
Intza kirol elkarteak 75. 
urteurrena ospatuko du: 

19:30ean, pilotaren gaineko 
hitzaldi irekia. Josetxo Lizartzak 
egingo ditu moderatzaile lanak. 

Intza elkartea, 19:30ean.

LASARTE-ORIA Donostia 
festibala
Donostia festibalak Hipodromoa 
hartuko du. Honako kontzertuak 
iragarri dituzte: 

18:00etan, Julen, Bigarrena 
eszenatokian.
18:35ean, Andrea Santiago, Keler 
eszenatokian.
19:25ean, Bengo, Bigarrena 
eszenatokian.
2 0 : 1 5 e a n ,  N o g e n ,  K e l e r 
eszenatokian.
21:25ean, Marlon, Bigarrena 
eszenatokian.
22:30ean, Lola Indigo, Keler 
eszenatokian.
00:15ean, Arnau Griso, Bigarrena 
eszenatokian.
01:35ean, Nil Moliner, Keler 
eszenatokian.

Hipodromoa, 18:00etatik 
aurrera.

LARUNBATA 17
LASARTE-ORIA Urteurren jaia
Intza kirol elkarteak 75. 
urteurrena ospatuko du: 

12:00etan, danborrada, elkartetik 
abiatuta. 
16:30ean, LOZET Lasarte-Oriako 
Zezensuzko e ta  Er ra ldo ien 

Taldeko buruhandi eta erraldoiak, 
trikitilariek lagunduta. Elkartetik 
abiatuta.
17:30ean, Intza pilota eskolako 
pilotarien partidak, Loidibarren 
pilotalekuan.  

Erdigunea 12:00etatik aurrera. 

LASARTE-ORIA Kontzertuak
Jalgi kafe antzokiak musika 
emanaldiak iragarri ditu. Bi talde 
arituko dira agertokian: The Gu 
eta Ezinezkoa. 
Jalgi kafe antzokia, 19:30ean 
hasita. 

LASARTE-ORIA Donostia 
festibala
Donostia festibalak Hipodromoa 
hartuko du. Honako kontzertuak 
iragarri dituzte: 

18:00etan,  Intza, Bigarrena 
eszenatokian.
1 8 : 4 0 e a n ,  I d o i a ,  K e l e r 
eszenatokian.
19:30ean, Veintiuno, Bigarrena 
eszenatokian.
20 :30ean ,  Ma r l ena ,  Ke l e r 
eszenatokian.
21:40ean, Sofia Ellar, Bigarrena 
eszenatokian.

23:00etan ,  Me lend i ,  Ke le r 
eszenatokian.
01:30ean, Bulego, Bigarrena 
eszenatokian.
02:40ean, Stay Homas, Keler 
eszenatokian.

Hipodromoa, 18:00etatik 
aurrera.

USURBIL Kontzertua
Elektropottotte herriko 
elektrotxaranga taldeak 
emanaldia eskainiko du Usurbilgo 
Santuenea auzoan.  
Santuene auzoa, 21:00etan.

IGANDEA 18
LASARTE-ORIA Urteurren jaia
Intza kirol elkarteak 75. urteurrena 
ospatuko du: 

09:00etan, txistularien Diana, 
elkartetik abiatuta. 
11:00etan, herri meza, Brigitarren 
komentuan.  
11:00etan, senior eta elite mailako 
pilotarien partidak, Loidibarren 
pilotalekuan.  

14:00etan, elkarteko bazkide eta 
gonbidatuen bazkaria, elkartean.

Erdigunea, 09:00etatik aurrera. 

LARUNBATA 24
LASARTE-ORIA Urteurren jaia
Dinbi Banda batukada taldeak 10 
urte bete ditu eta urteurren hori 
ospatzeko jarduera mordoa iragarri 
ditu. Ohartarazi dute, eguraldi txarra 
eginez gero, ekintza gutziak Oriarte 
institutura lekualdatuko dituztela. 

11:00etan, Djole afrikar dantza 
ikasteko tailer irekia, Itzi Kan-en 
eskutik. Edonork parte hartu ahalko 
du. 
12:30ean, batupoteoa herriko 
tabernetan zehar.   
14:30ean, taldekide ohi eta gaur 
egungoen bazkaria, Extremadura 
Etxean.
19:00etatik aurrera, Xilikonai eta 
The Noisemakers taldeen kontzertuak.
22:00etan, Emilio DJ, Avenida 
tabernan.

Herriko hainbat lekutan, 11:00etatik 
aurrera. 

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKEN ARRATSALDEA BAINO LEHEN.

 ZINEMA
USURBIL

URBIL

'42 segundos'
Ostirala: 19:00, 
21:55.
Larunbata: 19:05, 
21:55.
Igandea: 19:05, 
21:55. 
'Bullet Train'
Otirala: 16:55. 
Larunbata: 16:55.
Igandea: 16:55.

'Dragon ball 
super: super 
hero'
Ostirala: 16:30, 
19:25, 21:40.
Larunbata: 16:30, 
19:25, 21:40.

Igandea: 16:30, 
19:25, 21:40.

'Nop'
Ostirala: 21:00.
Larunbata:21:00.
Igandea: 21:00. 

'Jaula'
Ostirala: 16:45, 
22:45.
Larunbata: 16:45, 
22:45.
Igandea: 16:45, 
22:45.

'La huérfana: 
primer 
asesinato'.
Ostirala: 19:55, 
22:25.
Larunbata:19:55, 
22:25.
Igandea: 19:55, 

22:25.

'La invitación'.
Ostirala: 17:25, 
20:00, 22:35.
Larunbata: 17:25, 
20:00, 22:35.
Igandea: 17:25, 
20:00, 22:35.

'La vida padre'.
Ostirala: 17:10, 
19:35, 22:00.
Larunbata: 17:10, 
19:35, 22:00.
Igandea: 17:10, 
19:35, 22:00.

'Padre no hay 
más que uno 3'.
Ostirala: 16:00, 
18:30.
Larunbata: 16:00, 
18:30.

Larunbata: 16:00, 
18:30.

'Tadeo Jones 3. 
La tabla 
esmeralda'.
Ostirala: 15:45, 
18:05, 20:25.
Larunbata: 15:45, 
18:05, 20:25.
Igandea: 15:45, 
18:05, 20:25.

'Tadeo Jones 3. 
La tabla 
esmeralda'.
Ostirala: 16:40, 
19:15, 21:50.
Larunbata: 16:40, 
19:15, 21:50.
Igandea: 16:40, 
19:15, 21:50.

LASARTE-ORIA  Erdi aroko azoka. Erdi Aroko herri bihurtuko da Lasarte-
Oria asteburuan; Xacobeo azokak hartuko du Okendo plaza eta ingurua, 
seigarrenez. Ostiral arratsaldean zabalduko ditu ateak, eta igandera bitarte, 
askotariko ikuskizun eta eskaintzaz gozatu ahal izango dute bisitariek. Aurten, 
gainera, Xacobeo urteari eta Juan Sebastian Elkanoren lehen mundu biraren 
500. urtemugari ere keinu egingo dio egitasmoak. 
Okendo plaza eta ingurua, hilaren 16, 17 eta 18an.
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