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Txintxarri
L a s a r t e - O r i a k o  U d a l a k 
antolatutako bi literatur lehiaketen 
sariek badituzte irabazleak. 
Hilaren 19an, kultur etxeko hitzaldi 
aretoan egindako ekitaldian, 
aintzatetsiak izan ziren idazleek 
euren ahaleginari aitortza jaso 
zuten. Ekitaldi xume eta laburra 
izan zen, ohiko gidoiari jarraituz. 
Saridun batzuek huts egin zuten 
eta eguraldi txarragatik edo, ohi 
baino lasarteoriatar gutxiago 
bertaratu zen.

Poema bat aukeratu ohi du 
Agustin Valdivia alkateak 
hasiera gisa: Octavio Paz 
mexikarrak Luis Cernuda poeta 
sevillarrari eskainitako La Poesía 
irakurri zuen. Agurraren 
ondoren, Domingo Jimenez 
Lacaci-ren Los secretos de la 
harina eta  Nikola Iraola 
Hernandezen Ispilua, islada eta 
ni, gaztelaniazko eta euskarazko 
mikrokontakizun sarituak 
irakurri zituen Ainhoa Aiertzak, 
Silvia San Josek jotako pianoaren 
doinuak lagunduta.

Idazleak eta zenbait udal ordezkari, sari banaketa ekitaldiaren osteko talde argazkian. TXINTXARRI

Aurtengo literatur lan 
onenak saritu dituzte
Dozena bat idazlek Manuel Lekuona Kultur Etxeko hitzaldi aretoan jaso dituzte aurtengo 
lehiaketetako sariak. Haur eta gazteen kategorian lan kopurua hazi egin dela adierazi dute 
antolatzaileek: 132. Helduenean, aldiz, 90 poema eta 126 mikrokontakizun aurkeztu dituzte

TXINTXARRI

Saenz ez da hautagai aurkeztuko
Lasarte-Oriako PPko bozeramaile Alejandro Saenzek ez du maiatzaren 
28ko udal hauteskundeetarako bere burua hautagai gisa aurkeztuko, ezta 
Batzar Nagusirakoa ere. Jakinarazi du, probintzia mailako zuzendaritzari 
orain hilabete eman ziola erabaki horren berri. 

Adierazi du ia zortzi urtez PPko bozeramaile gisa aritzeko "zortea" izan duela. 
Horietatik lau (2015-2019 legealdia) zinegotzi gisa igaro zituen, eta Gipuzkoako 
Batzar Nagusietan ere lanean aritu da nabarmendu du (2019-2023 legealdia). 

Bidenabar, oharra baliatu du lasarteoriatarrei eskerrak emateko, baita 
politikagintzan aritu den urte guztietan harremana izan duen gainerako 
kide eta entitateei ere, denon onurarako elkarlanean aritzeko erakutsitako 
prestutasunagatik: "Plazer handia izan da, eta sekulako zortea".

Erakusketako 
azken egunak
Zurmailu elkartearen erakusketa 
ikustera joan nahi duten herritarrek 
bizkor ibili beharko dute, hilaren 
27a izango delako azken eguna, 
igandea.

Gaur joan nahi izatekotan, hilak 25, 
18:00etatik 20:00etara bertaratu 
beharko dute Antonio Mercero 
gunera. Bihar eta etzi, berriz, 
12:00etatik 14:00etara zabalduko 
dute erakusketa aretoa. TXEMA VALLES

Lasarte-Oriako haur eta gazteen 35. literatur lehiaketa 2022
• A kategoria: 2013an edo ondoren jaiotakoak.
   • 1. saria: Liher Salsamendi Auzmendi, Mapatxe hortz gabe lana.
   • 2. saria: June Rodriguez Barbero, Komentu misteriotsua lana.
   • 3. saria: Khan Tushig Enkhtaivan, Amets, betaurrekoak non? lana.

• B kategoria: 2010, 2011 eta 2012an jaiotakoak.
   • 1. saria: Garoa Elizondo Eizmendi, Hiri zikin honetan lana.
   • 2. saria: Ane Herrera Carrasco, Hegan egiteko tximeletak lana.
   • 3. saria: Ganix Gartzia Azpiroz, Asno astoa lana.

• C kategoria: 2007, 2008 eta 2009an jaiotakoak.
   • 1. saria: Gari Iraola Hernandez, Denbora lana.
   • 2. saria: Enara Arruti Manterola, Denboran zehar bueltaka lana.
   • 3. saria: Amets Fernandez Ostiz, Reale Arenako aulkien tertuliak.

Lasarte-Oriako 36. literatur lehiaketak
• Euskaraz: 
   • Mikrokontakizuna: Nikola Iraola Hernandez lasarteoriatarra, 
Ispilua, islada eta ni.
• Gaztelaniaz:
   • Poesia: Jesus Jimenez Reinado madrildarra, Cuaderno del 
apóstata.
   • Mikrokontakizuna: Domingo Jimenez Lacaci madrildarra, Los 
secretos de la harina.

Lehiaketetako saridunak
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AIZPEA AMAS

Normala (ez) zen

Hor zegoen, bai, baina hasieran ez nuen ikusten edo ez nintzen 
antzemateko gai, itsututa nengoen. Normala zen entzungor egitea 
goiko bizilagun senarrak emazteari egiten zizkion garrasiei —eta 
zerbait gehiagori, gerora jakin nuenez—; senar-emazteen arteko 
eztabaida deitzen zitzaion. Normala zen burua jaitsi eta aurrera 
egitea oraindik nerabe ginelarik tabernatik egiten zizkiguten dei 
lizunen aurrean. Parrandan atera eta norbaitek ipurdia ukituz 
gero, tabernaren beste aldera mugitzea edo mutil berak matraka 
ematen jarraituz gero tabernaz aldatu behar izatea ere normala 
zen. Baita goizeko ordu txikietan, etxerakoan, giltzak eskumuturrean 
edukitzea ere, behar izanez gero defendatzeko. Eta behin etxera 
iritsita dei galdu bat egitea lagunari. Hori guztia normala zen.

Pixkanaka, ordea, begiak irekitzen hasi zitzaizkidan. Platonen 
mitoan bezala, argia, kasu honetan, feminismoak eman zidan. 
Hasieran, kosta egiten zen gauza batzuk hautematea, ez zen erraza, 
lausoago zegoen. Txiste matxistak, minigona eta eskotearekin doan 
neska gertatzen zaionaren errudun egitea, mezuak ikusteko eskatzen 
duen mutilaguna, edo gauean lagunekin ez irteteko galdegiten 
duena…

Orain badakigu hori guztia ez dela normala, eta baduela izen 
bat: emakumeen kontrako indarkeria edo indarkeria matxista. 
Gure beldurrarekin jokatzen duela, eta beldur hori emakumeak 
kontrolatzeko tresna dela. Batzuetan sotilagoa dela eta benetan 
bortitza izan daitekeela. Eskerrak feminismoari begiak irekitzen 
laguntzeagatik. Euskaraldian bezala, ekiteko garaia da orain.

NEURE KABUZ

Txintxarri
Nork ez du desiratu kontzertu 
batera edota hegazkinean 
bidaiatzeko ilararik egin behar 
ez izatea? Gisa horretako 
abantailez, ordea, VIP direnek 
(Very Important People) soilik 
goza dezakete .  Gizartean 
garrantzia dutenak eta zenbait 
leku publikotan tratu berezia 
jasotzen duten pertsonak dira 
horiek, alegia, herritar arruntak 
ez dituen hainbat pribilegio eta 
onurak dituztenak. 

Jalguneko lagunek ere Very 
Important People direla esan 
dezakete. Izan ere, herritarren 
ezagutzen dituzte elkarteko 
kideak, eta agurtzen dituzte. 
Like-ak ere jasotzen dituzte sare 
sozialetan dituzten jarraitzaile 
ugariengandik, eta zenbait 
ikuskizunetara ilara egin gabe 
sartzen uzten diete.  Hala 
j ak inaraz i  du te  j a i a ld ia 
i r a g a r t z e k o  e g i n  d u t e n 
prentsaurrekoan. 

Azpimarratu dute "bereziak" 
direla, "paregabeak", baina ez 
beste batzuek hala diotelako, 
beraiek hala uste dutelako 
baizik: "Jendearen egunerokoa 
bizipozten dugu, batez ere ondo 
ezagutzen gaituzten eta gure 
konpainiaz gozatzen duten 
pertsonena. Maila sozialean 
herriari intentsitatea ematen 

diogu; Lasarte-Orian balio 
berezia dugu eta garrantzitsuak 
sentitzen gara". 

Uste dute aniztasun funtzionala 
duten pertsonen inklusioaren 
a l d e  e g i t e n  d u t e n  l a n a 
eraginkorra dela, beti ere, 
aniztasuna normalizatzea 
sustatuz. "Egunerokotasunean 
gizartera moldatzeko egiten 
dugu borroka, baita gizartea 
guri egokitzeko ere", gaineratu 
dute. 

H o r i  h a l a  i z a n i k , 
lasarteoriatarrei Very Important 
People izateko aukera emango 

d i e  J a l g u n e k  d a t o r r e n 
abenduaren 3an. Egun horretan 
ospatuko dute jaialdia, 18:00etan 
Manuel Lekuona Kultur Etxean. 
Ikusminari eutsi asmoz, ez dute 
informazio gehiegirik aurreratu, 
baina, bai, VIP asko elkartuko 
direla; Semblante Rociero, Bea 
Egizabal eta Euskararen 10. 
Maratoialdiko zortzikoteko 
kideak, besteak beste. 

Gogorarazi dute, ikuskizunaz 
gozatzera joan ahal izateko 
"pasea" lortzea ezinbestekoa 
dela; kultur etxeko leihatilan 
eskura daitezke horiek. 

Jalguneko kideak, udal ordezkariek lagunduta, jaialdia iragartzen. TXINTXARRI

'Very Important People' 
izateko hitzordu bikaina
Jalgune Elkarteak urteroko jaialdiarekin hasiko du datorren hilabetea. Aniztasun Funtzionala 
duten Pertsonen Eguna da abenduaren 3a, eta larunbata izanik, aipatu hitzordua iragarri du. 
Manuel Lekuona Kultur Etxean izango da eta gonbidapenak eskuratzea ezinbestekoa da

Lasarte-Oriako Udalak jakinarazi 
du  Insa  Meta l  enpresar i 
adjudikatu dizkiola Garaikoetxea-
Landaberri eta Sasoeta-Zumaburu 
ikas te txee tako  i tx i turak 
konpontzeko lanak. Orotara, 
85.548 euro inbertituko ditu. 
Obrak egiteko bi hilabete izango 
ditu enpresak, eta konponketek 
bi urteko bermea izango dute.

Garaikoetxea-Landaberrin 370 
metro hesi ordezkatuko dituzte, 
eta lau ateetatik hiru ere bai. 
Sasoeta-Zumaburun, berriz, 65 
metro hesi aldatuko dituzte.

Garaikoetxea eta 
Zumaburu ikastetxeen 
itxiturak konpontzeko 
lanak egingo dituzte

Garaikoetxea ikastetxea.  TXINTXARRI



Txintxarri
Hiru hilabete geratzen dira, 
otsailaren 17tik 21era, Lasarte-
Oria kolorez eta mozorroez beteko 
dira berriro. Aurten pandemia 
alde batera utzita, jendea kalera 
ateratzea espero dute udal 
ordezkariek. Baina zertaz 
mozorrotuko da Lasarte-Oria? 
Galdera horri erantzuteko udalak 
parte hartze prozesua jarri du 
martxan.

"Zertaz mozorrotu nahi zenuke 
herria 2023. urteko Inauterietan?" 
galderadun txartelak banatu 
dituzte. Bertan gaia idatzi eta 

udal eraikinetan dauden parte 
hartze postontzi gorrietan utzi 
beharko dira ekarpenak, baita 
udalaren webgunetik ere. 
Abenduaren 6ra arte egin ahalko 
dituzte proposamenak. Udalak 
bilera egin eta herritar zein 
konpartsekin landuko du hil 
horretako 12ko astean. 

Datorren urteko Inauterietako 
gaia erabaki ez badute ere, hasi 
dira eragileak ospakizun hori 
lantzen. Aurreneko bilera hilaren 
24an egin zuten, kultur etxeanm 
Jaietako zinegotzi Txus Alonsok 
ezagutarazi duenez.

Inauteriak prestatzeko lehen 
pausoak eman ditu udalak
"Zertaz mozorrotu nahi zenuke herria 2023. urteko 
inauterietan?" galderari erantzungo diote herritarrek
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Txintxarri
Buruntzaldeko Borroka Astea 
aurrera eramango du Ernai Gazte 
Antolakundeak abenduaren 1etik 
10era. Sare sozialetan iragarri 
duenez, "egitarau zabala" prestatu 
dute, "gazteak zeharkatzen dituen 
hamaika borrokatan sakontzeko 
eta ekiteko". Ernai Lasarte-Oriak 
herr i tar  oro  animatu du 
antolatutako ekimenetan parte 
hartzera. "Eskualdeko gazteak 
borrokara goaz; orain dugu aukera 
dena aldatzeko!".

Aurrenekoa gure herrian 
egingo dute, abenduaren 1ean, 

ostegunez, Xirimiri elkartean, 
18:30etik aurrera. Benetan 
euskaraz bizi gaitezke? hitzaldia 
emango dute Ernaiko kide Adur 
Berasategik, Gazte Euskaltzale 
S a r e k o  p a r t a i d e  O i e r 
Errementeriak eta Maialen 
Iñarra soziologoak.

Abenduaren 2tik 10era arteko 
jarduerak Andoain, Usurbil eta 
Hernanin aurrera eramango 
dituzte. Beste batzuen artean, 
lan eskubideak, etxebizitza eta 
makroproiektuak hartuko dituzte 
gaitzat .  Ekitaldi  nagusia 
Andoainen burutuko dute, 
abenduaren 10ean, larunbata: 
Gazteok dena aldatzera orain! 
lelopean, manifestatzera aterako 
dira Goiko Plazatik, 18:00etan. 
Lau ordu geroago, 22:00etan, 
kontzertuak hasiko dira , 
Gaztetxean: Perlata eta Iheskide 
taldeek joko dute bertan. Jarduerak iragartzeko kartela. ERNAI

Lasarte-Orian hasiko da 
Buruntzaldeko Borroka Astea
'Benetan euskaraz bizi gaitezke?' hitzaldiak irekiko du  
Ernai Gazte Antolakundeak antolatu duen jarduera sorta

Txintxarri
E m a k u m e e n  A u r k a k o 
Indarkeriaren Kontrako Eguna 
da gaur, hilak 25, ostirala. 
Udalaren egitarauaren barruan, 
elkarretaratzea egingo dute 
12:00etan, Okendo plazan. Ordu 
batzuk geroago, 20:00etatik 
aurrera, Idoia Torregaray eta 
Mirari Martiarenak Luze edo 

motz antzezlanaren emanaldia 
egingo dute, kultur etxean. 
Sarrerek 3 euro balio dute. Bihar 
beste antzezlan bat ikusteko 
aukera izango dute herritarrek, 
areto berean, 17:30ean, 3 euroren 
truke: Pronoia (gaztelaniaz). Etzi, 
aldiz, film bat proiektatuko dute, 
No te preocupes querida,  19:30ean. 
Sarrerek 6 euro balio dute. 

Egitaraua abenduaren 1ean itxiko 
du udalak, ostegunarekin: Sálvese 
q u i e n  p u e d a ,  C a n a l  3 8 
antzezlanaren emanaldia egingo 
du Makelur konpainiak, 19:30ean, 
3 euroren truke.

Besta lde ,  Asunak ta lde 
feministak manifestazio bat egingo 
du gaur, Okendo plazatik abiatuta, 
19:00etan. Sistema honetan elkar 

zaintzea erradikala delako, 
Lasarte-Orian autodefentsa 
feminista lelopean zabalduko 
dituzte aldarriak herrian zehar.

Emakume pentsiodunen egoera
ONEKA elkartea 2018ko urrian 
eratu zuen emakume pentsiodun 
talde batek, ordura arte sortutako 
eragileek emakumeen egoerari 
behar bezainbeste arreta ematen 
ez ziotela iritzita. Afera hori 
ikusarazteko asmoz, ekitaldi eta 
agerraldiak egiten hasi ziren, 
eta horretan segitzen dute lau 
urte geroago. Biyak Bat egoitzan 
izan ziren hilaren 23an, egoera 
azaldu eta hori hobe ulertzeko 
gako eta estatistikak ematen. 
Besteak beste, nabarmendu zuten 
"dezente apalagoak" direla 
emakumeen pentsioak: "1.000 
euro baino gutxiago kobratzen 
dituzten emakumeen kopurua 
askoz ere altuagoa da gizonena 
baino". Iazko datuen arabera 
(grafiko ugari erakutsi zituzten 
hitzaldian zehar), 64.842 gizon 
eta 173.230 emakume, %137,4 
gehiago.

Datu, portzentaje eta zenbakiez 
gain, azalpen orokorragoak eman 
zituzten ONEKAkoek. Esate 
baterako, elkartearen helburuak 
zeintzuk diren. Azpimarratu zuten 
emakume pentsiodunen egoera 
ikusaraztea dela haien xedea eta 
haien eskubideengatik borrokatzea, 
"alor guztietan": "Pobrezia, 
diskriminazioa, indarkeria fisikoa 
nahiz psikologikoa, bakardadea...
eta abar". 

H o r r e t a r a k o ,  h a i n b a t 
eskakizun egi ten di tuzte 
agerraldi eta ekintza guztietan: 
pentsiodun guztien bizitza duina 
izatea eta 1.080 euro kobratzea 
gutxienez; gizon eta emakumeen 
eskubide eta betebeharrak 
berberak iza tea ;  Gizar te 
Segurantza sistema publiko 
b a t e r a  s a r b i d e a  i z a t e a ; 
norberaren beharrizanen 
araberako etxebizitzak izateko 
e s k u b i d e a ;  e r a k u n d e e k 
g e r tu t a sune z  kudea t z e a 
pentsioak;  zerga s is tema 
progresiboa eta jasangarria 
izatea; eta pentsiodunei ahotsa 
ematea ,  ha ien  behar  e ta 
eskakizunak entzun ditzaten 
gizarteak eta agintariek.

Euskal Emakume Pentsionisten Plataformak (ONEKA) hitzaldi bat eman du Biyak Bat egoitzan. TXINTXARRI

Aldarriek hartuko dituzte 
Lasarte-Oriako kaleak
Emakumeen Aurkako Indarkeriaren Kontrako eguna da gaur, hilak 25, ostirala. Udalaren 
egitarauaren barruko jarduerak elkarretaratzea eta 'Luze edo motz' antzezlana dira. 
Bestalde, Asunak talde feministak manifestazioa egingo du, Okendotik hasita, 19:00etan

Lasarte-Oriako Udalak 
jakinarazi du bilera ireki bat 
egingo duela hilaren 28an, 
astelehenez, kultur etxeko 
3. bilera gelan, 19:00etan. 
Berdintasun Kontseilua 
eratzeko helburuz antolatu 
du. Parekidetasunaren alde 
lan egiten duten talde, 
erakunde eta herritarrak 
deitu ditu parte hartzera. 
Informazio gehiagorako, 
943-36 39 58 telefonora 
deitzeko eskatu du.

Berdintasun 
Kontseilua



Txintxarri
Antonio Serranok harmonika 
jo arren, instrumentu txiki 
horretatik ateratako soinuak 
akordeoiarena zirudien. Hura 
bakarrik erabilita El tamborilero 
gabon kanta jo du. Umorez azaldu 
du jo behar zuen abestiari 
lotutako istorioren bat edo bere 
gaitasuna nola garatu zuen.  
Jostalari aritu da publikoarekin 
eta 40 minutuko saioan barreak 
musika jaialdi batean espero 
zitekeenak baino ugariagoak 
izan dira. Esaterako, aretoan 
akordeoi jotzailerik bazen galdetu 
du eta eskua altxatzeko eskatu 
die, jarraian gehitzeko: "Eta 
musikaririk ba al da?".

Beste harmonika jotzaile bat 
ere badela jakin du, eta orduan 
"gogoratu" da Quim Roca lagunaz. 
Roca arnasketa zirkularra 
barrurantz egiten duen harmonika 
jotzaile bakarra omen da, eta bere 
teknika aztertzen ari omen dira. 
Serranok berarekin jotzera deitu 
du eta Rocak alboka jotzeko egin 
behar den arnasketaren antzekoa 
dela azaldu du, baina kontrako 
norabidean. Blues ukituko abestiak 
jo dituzte elkarrekin. Horren 
aurretik musika klasikoan 
oinarritutako piezak jo ditu 
harmonika kromatikoarekin, 
itxialdia berarekin igarotzea 
egokitu zitzaion ikasle txinatar 
batek irakatsitako abestietako bat 

edota Paco de Lucia gitarristaren 
bat. Elkarrekin inprobisatu dute 
Serranok eta Ratoik, akordeoi 
jotzailearen aurkezpenaren 
aurretik. Akordeoi jotzaile gaztea 
6 urterekin hasi zen instrumentua 
jotzen eta mende laurdena ez badu 
ere, bertako eta nazioarteko 30 
lehiaketa baino gehiago irabazi 
ditu. 2018an Moldaviako artista 
onenari saria jaso zuen eta 2019an 
Arrasate Hiria Akordeoi lehiaketa 
irabazi zuen. Ingelesez joko zuen 
lehen piezaren azalpena egin du 
eta Rocak itzuli die ikus-entzuleei. 
Johann Sebastian Bachen 3. Suite 
Ingelesa jo du lehenengoz.

Jaialdia ixteko, oroigarri bana 
eman diete bi musikariei.

Ratoi eta Serrano trebe 
aritu dira kultur etxean
Zero Sette orkestrak XIX. Akordeoi Jaialdia egin du Manuel Lekuona Kultur Etxean. 
Akordeoia eta harmonika eskuetan, emanaldi bikainak taularatu dituzte Radu Ratoik  
eta Antonio Serranok, aurtengo bi artista gonbidatuek. Bukaeran aitortza jaso dute

Amaieran aitortza jaso dute bi artista gonbidatuek. TXINTXARRI

Radu Ratoik eta Antonio Serranok pieza batzuk jo dituzte elkarrekin. TXINTXARRI

TXINTXARRI

Txerrikien inguruko festa
Ama Guadalupe Extremadura Etxeko kideek VI. Txerria Hiltzearen Jaia ospatu 
dute berriki. Berrobiko hiltegian animalia hil ondoren, zatikatu eta lortutakoekin 
txorizo, odolki eta antzeko plater goxoetarako osagaiak lortu dituzte, eta horiek 
egiteko tailer bat aurrera eraman. Horrez gain, txerrikiak ardatz zituzten 
bazkari eta afariak egin dituzte, hala nola, haragi parrillada bat.

Txintxarri
Astero-astero entseatutakoa 
Okendo enparantzara eramango 
dute Plaza Dantza egitasmoko 
lagunek igande honetan, hilaren 
27an. Muxiko saioa egingo dute, 
12:00etan hasita. Eguraldi txarra 
egingo balu, plaza horretan bertan 
ariko lirateke, baina arkupeen 
babespean.

Plaza Dantzako antolatzaileek 
gogorarazi dute astero entseatzen 
dutela, astarteetan, Sasoeta LH 
ikastetxeko gimnasioetan. 
20:00etan hasten dira. Herritarrak 
animatu dituzte bertaratu eta 
parte hartzera. 

Bestalde, hilaren 22an izan zen 
Santa Zezilia eguna, musikarien 

zaindariarena. Hori ospatze 
aldera, emanaldiak prestatu 
dituzte herriko zenbait eragilek. 
Gauzak horrela, San Pedro 
parrokian abestuko du  Alboka 
Abesbatzak igandean, hilak 27, 
12:30ean. Eguraldiak laguntzen 
badu, kanpoan jarraituko du 
gero. Xumela korua eta Oaintxe 
in deu! txaranga, berriz, emanaldi 
bateratu bat egitekotan dira 
hurrengo egunean. Albokakoak 
bezalatsu, zeruari begira egongo 
dira, egun horretan irtengo diren 
ala ez erabakitzeko. Momentuz, 
entseatzen ari dira, Oriarte 
Landaberri institutuan. 70 lagun 
inguru elkartzen ari dira saio 
bakoitzean. Muxikoak, Okendo plazan. TXINTXARRI

Azaroko muxiko saioa 
egingo dute, Okendon
Herriko zenbait musika eragilek Santa Zezilia eguna ospatuko dute. San Pedro parrokian 
abestuko du Alboka Abesbatzak hilaren 27an, 12:30etik aurrera. Xumela korua eta Oaintxe 
in deu! txaranga, berriz, emanaldi bateratua egitekotan dira hilaren 28an, 19:00etan
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Txintxarri
Lasarte-Oria "gure Jerusalem" 
da, belarriprest eta ahobiziak 
bertan agertu baitziren. Iragarpen 
kriptiko samarra izanda ere, 
Euskararen Maratoiak ere 
Irulegiko eskuaren aurkikuntza 
aurreikusi zuen. Hala azaldu 
dute GuruBagak eta GuruBigak 
Eta ekin! fasearen hasiera 
ekitaldian. Erlijio berezia da 
Euskara, profeta zinez bitxiak 
dituena: Guruburuak. Bi izarrek 
euren jakintzarekin argitu dituzte 
bertaratutakoak eta azken 
urratsera bidean gidatu.

Kalakan taldearen Sagarra jo! 
abesti polifonikoak lagunduta 
sartu dira Auditoriora, bakoitza 
aretoaren alde batetik, bosna 
jarraitzaile ilaran zituztela. 
Eszenariora igo direnean, 
mandatua egitera bidali dituen 
Mikel Laboa jainkoaren Baga, 
biga, higa dantzatu dute.

Liburu sakratu baten beharrik 
gabe hasi dute saioa, han zer 
egiten zuten, zer fasetan dauden, 
zer diren... Galdera existentzialak 
diruditen horiei erantzun 
lurtarrak emanez: Sentitu izan 
zen abiapuntua, Xumelarekin, 
txekorrarekin...  Bataioaren 
ondoren, Prestatu heldu zen, 
guruketekin. Haietan, estres 
linguistikoari nola aurre egin 

irakatsi zuten bi maisuek. 
Saioetara joan ez zirenentzat, 
egoera posible bat irudikatu 
dute: bi kafesne euskaraz 
eskatzea. Ulertzen ez duenaren 
aurrean jarrera pasiboa, 
erreaktiboa edo proaktiboa izan 
da i teke .  Eurak  beza lako 
guruentzat ere azkena lortzea 
ez da dirudien bezain erraza… 
Ariketak iraungo di tuen 
hamabost egunetan kafea 
norberaren gustuan eta kopuruan 
hartzea, antza, ere ez.

Haserretzea ekidin ezingo 
dutenentzat, Goenkaleko Maria 
Luisaren hiztegian oinarritutako 
biraotegia osatu dute. Hura 
praktikatzeko (eta lasaitzeko), 
berriz, bronkategiak atondu 
nahi dituzte euskaltegien ondoan 
edo kultur etxean. Aitorlekuen 
pareko lirateke,  biraoak botata 
barrenak askatzeko.

Txapa sakratuak
Liturgiako une garrantzitsuena 
heldu da orduan: txapa jartze 
kolektiboa. Oraindik ez zituztenek, 
sarrerako mahaian hartu ahal 
izan dute hautatutako rolaren 
ikurra ekitaldia hasi aurretik. 
Zutik, ostia eskuetan, apaizek 
aldarean sagaratu ohi den 
moduan, bakoitzak bere txapa 
jaso du. Bi mantra prestatu dituzte 

bedeinkapenerako: "Ni naiz 
ahobizi eta harremanetan 
euskaraz nahi dut hasi" eta "Ni 
belarriprest naiz, eta euskararen 
ateak zabalduko dizkizut maiz". 
Norberak zegokiona errepikatuta, 
"Euskara duen lekuan", jarri du. 
Norbaitek besteren bat aukeratu 
duen ezin uka, baina gehienek 
bihotz aldean ipini dute. 

Bat-batean, lehen ilaran 
Agustin Valdivia alkatearen eta 
D a v i d  M a t e o s  z e r b i t z u 
publikoetako zinegotziaren 
o n d o a n  e s e r i t a  z e u d e n 
zortzikoteko kideak igo dira 
eszenariora. "Transzendentalegi" 
ari ez ote ziren esan diete bi 
guruei eta haien lekua hartu 
dute  fes ta  giroa piz teko . 
Maratoiko abestiak elkarrekin 
abestu eta dantzatu dituzte, 
agertokira igo diren gazte batzuek 
lagunduta. Amaieran, elkarrekin 
talde argazkia egin dute.

T x o k o  b a t e a n  z e u d e n 
Guruburuen azken bedeinkapenik 
ez da izan, baina haien atzetik 
p r o z e s i o a n  j o a n  d i r a 
b e r t a r a t u t a k o a k 
Ttakunenearaino, euripean trikiti 
eta pandero doinuek lagunduta, 
luntxa jatera. Halakorik behar 
dutenentzat: Euskararen graziak 
blaitu ditzala herriko ahobizi 
eta belarriprestak. 

Euskaraldirako aholkuak eman zituzten Guruburuek. TXINTXARRI

Herritarrak, bizi eta 
prest Euskaraldira
Eta ekin! fasean murgildu da Lasarte-Oria. Abenduaren 2ra arte luzatuko den ariketa 
soziolinguistikoaren atal berri honen lehen mugarria kultur etxean egindako aurkezpen 
ekitaldia izan da. Txapak elkarrekin soinean jarrita, hizkuntza ohituretan eragiteko ordua da

Zortzikoteko kideek dantzan jarri zuten kultur etxea. TXINTXARRI

Prestaketak bukatuta, Eta ekin! fasea heldu da. Horri aurre egiteko 
zenbait aholku zerrendatu dituzte, mandamentu gisa:
 
• Irten armairutik (eta ez itzuli)!.
• Izan elastikoa. Ez zuzendu, lasai hartu, tai(tx)i...ahoa.
• Aurreiritzirik ez. Zer itxura du euskaldun batek?
• Elkarrizketa elebidunak.
• Aukeratu rola eta ingurukoei esan.

Azken horretarako proposamena TikTok sare sozialean bideo bat 
grabatzea izan da. Profeta on gisa, eredugarri izan dira, eta eurena 
erakutsi diete jarraitzaileei. 

GuruBuruen mandamentuak

6     OSTIRALA  2022-11-25  TXINTXARRI ALDIZKARIA



   7TXINTXARRI ALDIZKARIA  2022-11-25  OSTIRALA

Aldikara sartu eta berehala, kutixia ugari  
ikusi ditugu erakusleihoan, eta gainean, 
gune hori euskaraz lasai aritzekoa dela 
erakusten duen karteltxoa. Beatriz Perez 
arduradunak azaldu duenez (ahobizi 
txapa soinean darama), enpresan zehar 
horrelako bost eratu dituzte. Aipatutakoaz 
gain, langileek kafea hartzen duten 
txokoa edota biltegia, adibidez. 
"WhatsApp talde bat dugu, eta Euskaraldia 
hasi aurretik kide guztiak animatu ditugu 
izena ematera", zehaztu du. Aldikako 
beste behargin batzuek ere txapak 
daramatzate, baina elikagaiekin aritzen 
direnek, ez. "Metalikoa denez eta jakiekin 
lan egiten dutenez, ezin dute jantzi. 
Lanaldia bukatu eta gero, bai". 

     Euskaraldian izena eman duen 
langileetako bat da Aurel Ibo albaniarra. 
2001ean etorri zen Euskal Herrira, eta 
urte horretako maiatzean hasi zen lanean 
Aldikan.  "Fitxaketa ederra egin genuen", 
esan du Perezek. Donostian bizi izan 
zen hasieran, Usurbilen gero, eta 
hiriburura itzuli da. Euskaltegian hasi 
zen euskara ikasten. "Zaila den ala ez? 
Ikasleak duen jarreraren araberakoa da 
hori, batez ere. Gero, egia da, batzuek 
gaitasun gehiago dutela hizkuntzak 
ikasteko besteek baino. Ni, adibidez, 

ongi moldatzen naiz". Etxean, esaterako, 
ingeleraz egiten du emaztearekin 
(Erresuma Batuan ezagutu ziren), eta 
euskaraz haurrekin.      Perezek eta Ibok, 
biek azaldu dute "txipa aldatzea" dela 
kontua. "Ez baduzu erabiltzen, ez duzu 
behar bezala ikasten". Aldikako ariguneei 
esker, ari dira ohiturak aldatzen: 
"Belarriprest gisa ari da parte hartzen 
lankide bat, eta elkarrizketa elebidunak 
izaten ditugu berarekin". 

Aldika kutixiak

Irailaren 3an zabaldu zituen lehen 
aldiz  ateak Plan B Zure B Aukera 
herriko establezimenduak. Proiektu 
horren bitartez, beste zenbait 
helbururekin batera, euskara sustatu 
asmo dute, eta hori hala izan dadin 
ahaleginetan ari dira. “Gure 
eskaintzaren berri ematen duten 
eskuorriak bi hizkuntzatan daude 
idatzita, eta lokaleko errotulu 
guztiak, euskaraz. Horrez gain, 
gugana datorren orori lehen hitza 
euskaraz egiten diogu, eta erosketa 
tiketak ere euskara hutsean ematen 
d i t u g u .  H i z k u n t z a r e k i k o 

“konpromiso handia” dutelako 
erabaki dute Euskaraldiarekin bat 
egin eta bertan arigune gisa parte 
hartzea. Bai Euskarari ziurtagiria 
eskuratu dutela ere jakinarazi dute, 
eta hizkuntza ohiturak astintzeko 
eginkizunean, erronka bat ere 
ezarri dute: talde harremana ere 
euskaraz egitea. Saiakera horretan 
ari gara, eta egitasmo hau aukera 
ezin hobea da horretarako", 
nabarmendu dute.  "Saiakera 
horretan ari gara, eta egitasmo 
hau aukera ezin hobea da 
horretarako". 

Plan B Zure B Aukera
Plan B Zure B Aukera establezimenduak euskara sustatzea ere badu helburu. L-O UDALA

Aldikako lantaldeko kideetako batzuk. L-O UDALA
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ASTEBURUKO HITZORDUAK

FUTBOLA
OHOREZKO ERREGIONAL MAILA

Ostadar SKT - Beti Gazte KJKE
Larunbata. 16:15. Michelin kirol gunean.
GORENGOEN MAILA

Ostadar SKT - Orioko FT
Larunbata. 18:10. Michelin kirol gunean.
ERREGIONAL 1. MAILA

Ostadar SKT - Urnieta KE
Igandea. 13:40. Michelin kirol gunean..
Ikasberri KE B - Texas Lasartearra CF
Larunbata. 17:05. Garmendipe, Azpeitia.
OHOREZKO JUBENIL MAILA

Astigarragako Mundarro FKE - 
Ostadar SKT
Larunbata. 17:30. Zarkumendegi, Astigarraga.
JUBENIL 1. MAILA

Ostadar SKT B - Amara Berri KE B
Igandea. 11:45. Michelin kirol gunean.
Texas Lasartearra CF - Orioko FT B
Igandea. 15:35. Michelin kirol gunean.
Danena KE B - Ostadar SKT C
Igandea. 16:00. Elbarrena, ZIzurkilen.
OHOREZKO KADETE MAILA

Lengokoak KE - Ostadar SKT
Larunbata. 14:15. Cesar Benito, Donostian.
KADETE 1. MAILA

Ostadar SKT C - Martutene KE C 
Larunbata. 14:30. Michelin kirol gunean.

Urnieta KE B - Texas Lasartearra CF
Larunbata. 11:00. Urnietan.
Kostkas KE E - Ostadar SKT B
Larunbata. 13:30. Matigoxotegi, Donostian.
OHOREZKO INFANTIL MAILA

Ostadar SKT - Tolosa CF
Larunbata. 11:20. Michelin kirol gunean.
INFANTIL 1. MAILA

Ostadar SKT A - Billabona KE A
Larunbata. 12:55. Michelin kirol gunean.
Billabona KE B - Ostadar SKT B
Larunbata. 11:45. Arratzain, Villabonan.
Euskalduna SD - Texas Lasartearra CF
Igandea. 11:30. Ubitarte, Andoainen.
INFANTIL F8

Ostadar SKT - Añorga KKE A
Larunbata. 09:45. Michelin kirol gunean
ARETO-FUTBOLA
1. MAILA

Eguzki Arkupe Rehab. - Ausa Zaldibi
Ostirala. 20:50. Maialen Chourraut kirol.
2. MAILA

Getariako Keta FT - Eguzki ISU Leihoak
Ostirala. 20:30. Sagatsa kirol., Getarian.
GAZTEEN MAILA

Eguzki Bodegas Ayesa - Erain
Larunbata. 13:30. Maialen Chourraut kirol.

INFANTIL MAILA
Erain Txindoki 1º 2º DBH - Eguzki AF
Larunbata. 12:40. TECNUN, Donostian.
SASKIBALOIA
SENIOR 1. MAILA

Bera Bera Inter - Ostadar SKT 
Larunbata. 16:00. Mons kirol., Donostian.
JUNIOR ERRENDIMENDU ZILARRA

Ostadar SKT - Atl. San Sebastian Anie
Larunbata. 11:15. Maialen Chourraut kirol.
JUNIOR PARTAIDETZA

ZAST 2005 ZKE - Ostadar SKT
Larunbata. 16:00. Antonianos kirol., Zarautzen.
KADETE ERRENDIMENDU ZILARRA

Ordizia - Ostadar SKT
Larunbata. 09:15. Majori kirol., Ordizian.
KADETE PARTAIDETZA

Ostadar SKT - CD Internacional Intxa
Larunbata. 09:30. Maialen Chourraut kirol.
INFANTIL ERRENDIMENDU URREA

Ostadar SKT - Ordizia 09
Igandea. 11:00. Maialen Chourraut kirol.
INFANTIL ERRENDIMENDU ZILARRA

Ostadar SKT Urdina - ZAST Lynx
Igandea. 09:30. Maialen Chourraut kirol.
INFANTIL PARTAIDETZA

Bera Bera Zurriola - Ostadar SKT Beltza
Larunbata. 09:15. Manteo kirol., Donostian.

PILOTA
ESKUZ BANAKA, JUBENIL 2. MAILA

Behar Zana -  Intza (Urdanpilleta)
Ostirala. 17:15. Bear Zana pil., Villabonan.
ESKUZ BANAKA, ALEBINAK 2. MAILA

Intza (Iparragirre) - EPLE
Larunbata. 16:15. (1. partida) Michelin 
kirol guneko pilotalekua.
Intza (Maiz) - Hernani
Larunbata. 16:15. (2. partida) Michelin 
kirol guneko pilotalekua.
BOLEIBOLA
EUSKAL MAILA, SENIOR

Galdakao BT - Ostadar SKT
Larunbata. 20:00. Urretako kirol., 
Galdakao, Bizkaian.
EUSKAL MAILA, 2. SENIORRA

Aixerrota - Ostadar SKT
Larunbata. 16:00. Fadura kirol., Getxo, Bizkaian.
KADETEA

Altza - Ostadar SKT B 
Larunbata. 10:00. Pio Baroja kirol., Donostian.
Arizmendi - Ostadar SKT A
Larunbata. 12:00. Ibarra kirol., Eskoriatzan.
INFANTILA

Tolobolei Herrikide - Ostadar SKT A
Larunbata. 09:30. Uzturpe fr., Tolosan.
Aldapeta Maria Txuri Urdin - Ostadar 
SKT B

Larunbata. 12:30. Aldapeta Maria ik., Donostian.
IGERIKETA
NEGUKO LIGA

Buruntzaldea IKTko infantil, junior eta 
absolutuek Neguko Ligako hirugarren 
jardunaldia lehiatuko dute.
Larunbata. 15:30. Allurralde kirol, Andoainen.
ERRUGBIA
EUSKAL LIGA

Gesalaga Okelan Zarautz Beltzak - 
Zaisa Txingudi RT
Igandea. 10:00. Michelin kirol gunean.
14 URTEZ AZPIKOA

Zarautz Beltzak RTko taldeak hiruko 
bat jokatuko du.
Larunbata. 10:30. Asti, Zarautzen.
JUDO
AMURRIO TXAPELKETA

LOKEko kadete mailako judokek 
Amurrioko Hiribilduko XXVIII. 
txapelketan parte hartuko dute.
Larunbata. 10:15. Bañueta kirol, Amurrio, 
Araban.
LASTERKETA
DONOSTIAKO MARATOIA

Herriko korrikalariak Donostiako 
Maratoia, Maratoi erdian eta 10 km. 
proban lehiatuko dira.
Igandea. 08:20. Donostian.

Txintxarri
Ostadar SKT-Galdakao BT 
neurketaz gozatu ahal izan zuten 
boleiboleko zaletuek hilaren 19an, 
Maialen Chourraut kiroldegian. 
Euskal Ligako 2. mailako 
bosgarren jardunaldiko partidan 
nagusi izan zen etxeko taldea eta 
talde bizkaitarra 3-0 (25-14, 25-16 
eta 29-27) garaitu zuen.

Lehen bi zatietan ederki lehiatu 
zen Asier Acuriolak zuzentzen 
duen taldea. Sakean hutsik ez 
zuten egin urdin-beltzek eta 
defentsa sendoari esker espero 
baino errazago eskuratu zituzten 
lehen bi setak. Hirugarrenean, 
aldiz, erasoan arazo batzuk izan 
zituzten etxeko jokalariek eta 
aurkariak egoera baliatu zuen 
Ostadar estualdian jartzeko. Hala 
ere, talde urdin-beltzak bere onena 
eman eta partida bereganatu zuen. 
Era honetara, Acuriolaren 
j oka lar i ek  denbora ld iko 
hirugarren garaipena erdietsi 
dute eta sailkapenean laugarren 
postuan dira.

Acuriolak azaldu duenez, 
"taldeak eraso ahalmena hobetu 
du eta partidetan antzeman da 
aldaketa. Defentsa eta sake 
sendoari eta eraso eraginkorrari 
e ske r  neurke t ak  hobe t o 
kon t ro l a t z en  d i tugu  e t a 
nagusitasunez irabazteko gai 
gara. Galdakaoren aurkako 
partida da adibide". Ostadarreko 
prestatzailearen ustetan, aurten 
gaztetasun eta  beteranotasun 
nahasketa aproposa lortu dute: 
"Taldeko kideen erdia baino 

gehiago jubenil kategoriakoa da 
eta gainerakoak seniorrak. 
Guztiek bere harritxoa jartzen 
dute taldearen alde eta ongi 
doakigu".

Bestelako emaitzak
Boleibol taldeko kideek egun 
horretan bertan kiroldegian 
norgehiagoka sorta jokatu zuten 
arren, Euskal Ligako 2. mailakoa 
i zan zen bakarra  e txean 
garaipeneko puntuak lortzen. 

Euskal Ligako taldeak Hernani 
izan zuen aurrez aurre eta 0-3 
galdu zuen. A eta B kadeteek 
Tolobolei A eta C izan zituzten 
aurkari, hurrenez hurren. Biek 
galdu zituzten euren neurketak 
(0-4 eta 0-3). Infantil kategorian 
ere Ostadar A-Arantzazuko Ama 
partida 0-3 amaitu zen eta Ostadar 
B-Harresi, aldiz, 1-3.

Alabaina, Donostian jubenil 
mailako taldeak Aldapeta Maria 
A garaitu zuen 1-3 eta bere ligako 
buru da; ez du partidarik galdu 
denboraldi honetan.

Ostadar garaile izan zen. TXINTXARRI

Sendo jolastuta lortu du 
garaipena Ostadarrek
Euskal Ligako 2. Mailan dagoen Ostadarrek Galdakao izan du aurrez aurre Maialen 
Chourraut kiroldegian. Etxeko taldea fin ibili da erasoan eta sakean. Bosgarren 
jardunaldiko neurketa irabazi ostean, laugarren postuan da talde urdin-beltza Alebin taldeak Gipuzkoako taldeko txapelketa eskuratu dute. LOKE JUDO

LOKEko judokak, lehiaketa 
ezberdinetako podiumetan 
Alebin taldeak Gipuzkoako Txapelketa irabazi du; Asier 
Sagastik, berriz, Espainiako Txapelketarako txartela

Txintxarri
Lasarte-Oriako Kirol Elkarteko 
(LOKE) judokek hitzordu bikoitza 
izan zuten hilaren 19an eta 20ean; 
Espainiako Txapelketarako 
Iparraldeko sailkapen proba eta 
Gipuzkoako taldekako txapelketa. 
Bietan podiumera igo ziren 
herriko elkarteko ordezkariak.

Hilaren 20ean, alebin eta 
infantil kategoriako Gipuzkoako 
taldekako txapelketa izan zen 
Hondarribian. 

LOKEk talde bana aurkeztu 
zituen bi mailatan eta lehen 
postuetan izan ziren. Sofia Pozo, 
Valeria Llanos, Alba Padrones, 
Ariane Luis eta Ariana Mendoza 
judokek osatutako alebin 
kategoriako taldeak lehen postua  

eskuratu zuen; Maria Escribano, 
Iraia Diez eta Anne Linazasoro 
infantilek, aldiz, bosgarren 
postuan amaitu zuten lehia.

Txartela, eskura
Egun bat lehenago, Asier Sagastik 
abenduaren 3an Madrilen 
jokatuko duen senior mailako 
Espainiako txapelketarako 
txartela eskuratu zuen, Gasteizen. 
Iparraldeko sailkapen proban 
lehiatu zen herritarra eta 100 
kilo azpiko mailako hirugarren 
postuan sailkatu zen. 

LOKEko judoken azaroko 
hitzorduak ez dira amaitu, ordea. 
Hilaren 26an, kadeteek Amurrio 
Hiribilduko txapelketan parte 
hartuko dute.
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Txintxarri
Buruntzaldea IKTren igerilariek 
maila ezberdinetako ligetako 
probei aurre egin zieten hilaren 
19an eta 20an. Guztiak ederki 
j a rdun  z i r en  e t a  a l eb in 
kategoriako igerilariak eta Nahia 
Zudaire lehen postuetan izan 
ziren.

Igeriketa taldeko txikiek euren 
ligako lehen jardunaldia jokatu 
zuten Ordiziako Majori igerilekuan. 
Lasarte-Oria eta Andoaineko 11 
gazte lehiatu ziren bertan. 

2014 eta 2013 urteetan jaiotako 
Irai Jauregi, Kerman Miguel eta 
Urko Azpiazu taldekideek bere 
nlehen proba lehiatu zuten, 50 
m. estilo librea eta 6x25 m. bizkar 
estiloko errelebo mistoan Igartza 
taldeko hiru neskekin batera 
jardun ziren.

Gainerako taldekideak B 
mailako (2012. urteko haurrak 
eta 2011.  urteko mutilak) 
benjamin probetan aritu ziren. 
Guztiek bizkar estiloko 50 
metroko lehia egin zuten eta 

adinaren arabera, bigarren proba 
bat ere jokatu zuten. Iker Garciak, 
June Apeztegiak, Juren Matailok 
eta Aizpea Barcinak 100 m. 
libreak eta Liher Albizuk, Oier 
Jauregik, Ander Martinezek eta 
Aitor Ormazabalek, aldiz, estilo 
libreko 200 metroko saioa izan 
zuten.

Horrez gain, bizkar estiloko 
4x50 m. hiru errelebo ere osatu 
zituzten igeriketa taldeko kideek; 
horietako bi Hernani eta Ordizia 
taldeetako kideekin batera. 

Kategoria horretan estiloak 
eta arautegia barneratzeari 
ematen  d io te  garrantz ia 
B u r u n t z a l d e a  I K T r e n 

arduradunek. Hori dela eta, 
"guztiak oso txukun aritu eta 
pozik eta gustura atera" zirela 
nabarmendu dute.

Benjaminek urtarrilean izango 
dute ligako hurrengo hitzordua.

Alebinak, lehen postuetan
Txikien ostean, alebinen txanda 
izan zen, Ordizian bertan. Ligako 
bigarren hitzordua zuten gaztetxoek 
eta sei ordezkari izan ziren bertan: 
Ohian Matute, Itxaso Iparragirre, 
Mario Amantegi, Kimetz de la 
Cruz, Iñaki García eta Ibon Elola. 
Kategoria horretako igerilariek 
bi oinarriko saio izan zituzten: 
lau estiloetako 200 metroak eta 
100 m. estilo librea.

Lehen proba zaila izan arren, 
taldeko igerilariek "beldurrik 
gabe eta ausardiaz" igeri egin 
zutela adierazi dute prestatzaileek. 
Ondorioz, Garcia, Amantegi, 
Elola eta Matute lehen lau 
sailkatuak izan ziren. 

Nahiz eta hamabost minutuko 
atsedena izan batetik bestera, 
estilo libreko jardunean ere fin 
ibili ziren Buruntzaldea IKTren 
ordezkariak. Bost mutilek euren 
markak ondu zituzten eta Garcia, 
Amantegi, Elola eta Matute 
berriro izan ziren sailkapeneko 
lehen postuetan.

Jardunaldiari amaiera emateko 
4x200 m. estilo libreko erreleboari 
aurre egin behar izan zioten eta 
"lan ona" egin zuten.

Igeriketa taldeko prestatzaileek 
seikoteak "lan handia" egin zuela 
azpimarratu dute eta horrez gain, 

Iñaki Garciak egindako banakako 
probak nabarmendu dituzte: 
"Iñakik 20.35,64 egitea lortu zuen 
200 m. lau estiloetako proban eta 
01.01,71 100 m. librean, klubeko 
13 urteko errekor berriak ezarriz".

Taldeko arduradunek adierazi 
dutenez, ildo beretik jarraituko 
dute lanean, hartutako erritmoari 
eutsi eta teknikoki hobetzeko 
asmoarekin. Izan ere, hainbat 
proba garrantzitsu izango 
baitituzte hurrengo hilabetean. 
Abenduaren 3an, Paco Sanchez 
sarian parte hartuko dute eta 
hil horretako 17an, aldiz, ligako 
hurrengo saioa. 

Buruntzaldea IKTko gainerako 
infantil, junior eta absolutu 
mailako kideek ere hilaren 26an 
denboraldiko hirugarren saioa 
lehiatuko dute, Andoainen.

Marketatik gertu
Bestalde, taldekide Nahia 
Zudairek Cadizen jokatu duten 
AXA Paralinpiar Ligako 5. 
jardunaldian parte hartu zuen 
hilaren 19an eta 20an. 

Hiru probetan –400 m. librea, 
100 m. bularra eta 200 m. lau 
estiloak– egin zuen igerian 
Zubietako igerilariak eta emaitza 
onak lortu zituen.

Estilo libreko 400 m. (05.06,43) 
zein 100 m. bular (01.45,01) 
saioetan lehen postua eskuratu 
zuen bai open mailan, baita ligako 
sailkapenean ere. Bere marketatik 
gertu geratu zen bietan. 200 m. 
lau estiloetan, aldiz, hirugarren 
izan zen (03.04,87).

Benjamin mailako gaztetxoek lehen hitzordua izan dute. BURUNTZALDEA IKT

Buruntzaldea IKTko 
kideak, bide onean 
Buruntzaldea IKTko igerilariek zenbait hitzordu izan dituzte. Alebin Ligako zein  
AXA Paralinpiar Ligako jardunaldietan lehen postuetan sailkatu dira igeriketa taldeko 
ordezkariak. Benjaminek, aldiz, denboraldiko lehen saioari aurre egin diote Ordizian

Txintxarri
Ezker Hormako banakako 
txapelketak lehen jardunaldia 
izan zuen hilaren 19an. Michelin 
kirol gunean Intza KEren 
ordezkari bakarrak, Peru 
Urdanpilleta jubenilak 2. mailako 
neurketa jokatu zuen LAPKEren 
Erauskinen aurka.

Partidako lehen minutuetan 
lehia paretsua izango zela 
zirudien arren – seina berdinduta 
joan ziren–, aurkariak hobe hartu 
zion neurria norgehiagokari eta 
markagailuan aurreratu zen. 
Urdanpilletak, aldiz, ez zuen 

zorterik izan jokaldietan eta 1-22 
galdu zuen.

Final laurdena aurretik
Banakako lehiak lehen pausoak 
ematen dituen bitartean, 
binakako txapelketak azken 
faseari ekingo dio hilaren 26an. 
Intzako ordezkaririk egongo ez 
den arren, Nagusien 3. mailako 
final laurdena jokatuko du Jon 
Pello Artetxe herritarrak Behar 
Zanaren izenean. Ataun 2 izango 
dute aurkari lasarteoriatarrak 
eta Otaño bikotekideak. Partida 
zaila espero du herritarrak.

Urdanpilletak, ezin banakako 
txapelketa garaipenarekin hasi
Jon Pello Artetxe herritarrak Ezker Hormako binakako 
txapelketako final laurdenak jokatuko ditu Behar Zanarekin 

Txintxarri
Nahiz eta eguraldiak ez lagundu, 
errugby arratsaldea izan zen 
hilaren 19an Michelin kirol gunean. 
Euskal Ligako 18 urtez eta 16 urtez 
azpiko taldeen neurketaz gozatu 
ahal izan zuten zaletuek. Gernika 
Arratiko Zekorrak izan zuten 
aurrez aurre Gesalaga Okelan 
Zarautz Beltzak taldeko kideek. 
Emaitzak orotarikoak izan ziren. 
Zaharrenek neurketa 21-10 irabazi 
zuten; gaztenek, aldiz, 12-32 galdu 
zuten.

Arratsaldeko bigarren partida 
izan zen borrokatuena, 18 urtez 

azpikoena. Etxekoak zein 
bizkaitarrak gogor atera ziren 
zelaira eta metroak irabazi arren, 
ez zuten entsegu marrara iristea 
lortzen. Hamabigarren minutuan, 

aurkariak etxekoen defentsa 
igarotzea lortu zuen eta entsegua 
eta gauzatzearekin markagailuan 
aurreratu ziren.

Bigarren zatira azpitik iritsi 
arren, gogoz atera ziren beltzak 
eta 43. minutuan partida berdintzea 
lortu zuten. 

Indarrak ere berdindu ziren. 
Baina bizkaitarren zigor ostiko 
batek berriro atzean utziko zuen 
etxeko taldea hamar minutuetara. 
Beltzaken jokalariek ez zuten 
amore eman, ordea; entsegua 
eta gauzatzea eginez erantzun 
zuten.

Neurketa amaitzear zela, beste 
entsegu eta gauzatze bati esker, 
Gesalaga Okelan Zarautz Beltzakek 
garaipena eskuratu zuen.

18 urtez azpiko taldeak ez du 
huts egin jokatu diren ligako 
lau jardunaldietan eta bere 
multzoko buru da.

Etxeko jokalaria, ihesi egin nahian. TXINTXARRI

Neurketari itzulia ematen jakin 
du 18 urtez azpiko taldeak
Gesalaga Okelan Zarautz Beltzak RTko 18 urtez azpiko 
zein 16 urtez azpiko taldeek Michelinen jokatu dute 
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ZORION AGURRAK

Linda
Zorionak pitxurrina! 
Saltoka-saltoka azarora 
iritsi gara :-) segi horren 
trinko egunero 
trebatzen! 5 muxu 
potolo bihotza

OSTIRALA, 25 DE MIGUEL
LARUNBATA, 26 ACHA-ORBEA 
IGANDEA, 27 ACHA-ORBEA 
ASTELEHENA, 28 LASA 
ASTEARTEA, 29 GIL
AZTEAZKENA, 30 ACHA-ORBEA 
OSTEGUNA, 1 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

OHARRA

Biyak Bat elkartearen loteria
Biyak Bat elkarteak bere bazkideei gogorarazten die 
loteria txartelak erreserbatzeko epea azaroaren 30ean 
amaituko dela. Abenduaren 1etik aurrera soberan dauden 
billeteak salgai jarriko dituzte. Horiek eskuratzeko bulegora 
joan beharko da, astelehenetik ostiralera 10:30etik 12:30era.

Beltzak RTren Beltzak RTko saskiko 
txartelak salgai daude
Beltzak RTk jakinarazten du, urtero legez, produktuz 
betetako Gabonetako otarra zozkatuko duela. 

Sari ugari batu ditu Beltzak RTk aurten ere Eguberritako 
sarian, besteak beste, arrain eta haragi sorta bana, 1 
kg. angula, ardo sorta bat, fisioterapia sesioak edo 
hainbat jatetxe edo tabernatan afariak. 

Txartelak ohiko tabernatan daude eskuragarri. 
Abenduaren 21eko ONCEko azken lau zenbakiekin bat 
datorren txartela izango da irabazlea. Batzen den dirua 
Errugbi eskolara bideratuko du Beltzak RTk.

San Silvestre lasterketa, sari babesle bila
Hasi dira San Silvestre Lasarte-Oria 2022rako prestaketa-
lanak. Arduradunek aurten ere Lasarte-Oriako enpresa eta 
denda desberdinak gonbidatu nahi ditu euren produktu edo/
eta sariak eskaintzera, lasterketako parte-hartzaileen artean 
zozketatu ahal izateko. Antolakuntza taldeak jakitera eman 
duenez, aipamen berezia egingo die parte hartzen duten 
enpresei bere sare sozial desberdinetan. Azaroaren 30a izango 
da babesle talde honetan izen emateko azken eguna. 

Interesa duten komertzio eta establezimenduak 
probaren web orriaren bitartez jar daitezke harremanetan 
antolatzaileekin: http://www.sansilvestrelasarteoria.
com/sariak.

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, 
Lierni Rekondo eta Aizpea Amas.

Banatzaileak: 
Lide Hidalgo, Uxue Odriozola, 
Julene Iraola, Egoitz Epelde, 
Endika Merchan, 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
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Zeroa Multimedia, S.A.
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Tirada: 8.500 ale
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LANA

ESKAINTZA
Batxilergoko 1. mailako 
Ekonomia eta Matematika 
ikasgaietan laguntzeko 
per tsona baten b i la 
gabiltza, ikasleei eskola 
partikularrak emateko. 
Harremanetarako 
zenbakia, 609 47 31 11.
B i  u m e e i  k l a s e a k 
emateko neska edo mutil 
bat behar dugu. Bat LH3 
kurtsoan dago eta bestea 
DBH3.n.  Utz i  mezua 
w h a t s a p p e a n  z u r e 
d a t u e k i n ,  a d i n a , 
i k a s k e t a k ,  o r d u k o 
prezioa. . .  Whatsapp 
zenbakia: 688 74 09 31.
Etxeko lanak egiteko 
emakume euskalduna 
behar da Lasarten, goizez 
astean hiru egunetan 
ar i tzeko (aste lehen, 

asteazken eta ostiraletan). 
Egun bakoitzeko 2 ordu 
eta erdiko lana litzateke. 
Harremanetarako 
zenbakiak: 609 55 63 38 
eta 943-10 16 27.
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
Lan bila nabil interna edo 
o r d u k a .  A d i n e k o 
pertsonak zaindu edota 
garbiketa lanak egingo 
nituzke. Paperak behar 
b e z a l a  d i t u t  e t a 
eskarmentua. 
Harremanetarako 
zenbakia: 648 90 67 82.
Kurtsoan zehar haurrak 
arratsaldez zaintzeko 

prest. Esperientzia dut. 
Harremanetarako 
zenbakia, 695 18 41 79.
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.

SALEROSKETA
SALDU
Su egurra saltzen da 
(haritza), tximinirako, 
ekonomikarako... 
Harremanetarako 
zenbakiak: 667 23 23 
00 eta 616 83 09 02.

i BESTELAKOAK
HEZKUNTZA
Unibertsitateko ikaslea 
e r r e f o r t z u  k l a s e a k 
emateko zein haurrak 
z a i n t z e k o  p r e s t 
dagoena, goizez nahiz 
arratsaldez.
Harremanetarako 
zenbakia, 688 65 56 93.

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

Zata I.
Zorionak Zata I.! Ze 
egingo genuke zuen 
laguntzarik gabe! Nekez 
biziko ginateke! Ederki 
ospatuko dugu 
igandean! Muxu handi 
bat familiaren partetik!   

Leire
Aupa txapelduna: ondo 
ospatu zure 14. 
urtebetetzea. Muxuk eta 
besarkada handi bat....
Maialen, aiton 
amona,eta familien 
partetik bihotzez.
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Maddi Lasa, Libe Elvira, Araitz 
Ramos, Urko Ormazabal, Julen 
Gonzalez eta Iris Lava
Euskararen Maratoia Lasarte-
Orian euskara eta euskal kultura 
zabaltzeko eta indartzeko egiten 
den ekimena da. Guretzat, oso 
berezia da eta lau urtean behin 
emozio eta gogo handiz bizi dugu. 
Aurten oso modu berezian bizi 
izan dugu denok, sei urteren 
ondoren festa hau berpiztea oso 
hunkigarria izan delako herritar 
guztiontzat. Sei urte latz eta luze 
izan dira, eta hainbeste denboraren 
ondoren, pozik eta gogotsu hartu 
d u g u  p a r t e .  M a r a t o i a k 
elkarlanaren balioa zein den 
erakusten digu, itxaropenez 
betetzen gaitu, eta lanean 
jarraitzeko gogoak pizten dizkigu. 
M a r a t o i a  h e r r i a r e n t z a t 
oinarrizkoa da batzen gaituen 
indarra delako, eta elkarrekin 

lor dezakegun aldaketaren adibide 
garbia delako.

Maitane Eizmendik, Oriarte 
BHIko ikasleak, aurtengo 
zortzikotean parte hartzeko 
aukera izan du. 17 urteko gazte 
hau Batxilergoko bigarren maila 
ari da ikasten, eta aurtengo 
zortzikoteko kide gazteena izan 
da. Bere amonak bultzatu eta 
animatu zuen, izan ere, bere 
amonak ere aurreko edizioren 
bateko zortzikotean parte hartu 
zuen. Beraz, Maitanek amonaren 
bidea segi du zintzo-zintzo.

Maitanek oso gaztetatik euskaren 
aldeko hainbat ekimenetan parte 
hartu du. Adibidez, uda honetan 
EuskarAbentura espedizio 
ibiltarian izan zen beste 128 
gazterekin batera Euskal Herri 
osoan zehar. Horretaz gain, gure 
institutuko Euskara Batzordean 
ere hainbat ikasturtetan aritu da 

lanean, eta baita horrelako talde 
gehiagotan ere.

Honela azaldu digu Maitane 
Eizmendik Euskararen 10. 
Maratoialdiko zortzikotean 
bizitako esperientzia.
Nola hasi zinen euskararen aldeko 
ekimenetan parte hartzen?
Ni, zuen antzera, DBHko bigarren 
mailan hasi nintzen euskararen 
aldeko ekimenetan parte hartzen, 
Euskara Batzordean. 
Nola bukatu duzu zortzikoteko 
kideetako bat izaten?
Haiek deitu ninduten Euskararen 
Maratoiaren parte izateko 
eskainiz, eta proiektu polit bat 
zirudienez, onartzea erabaki nuen, 
baita Maratoiak herrian duen 
eraginagatik ere. Betidanik egon 
naiz horrelako saltsetan sartuta, 
eta horrelako gauzak gustuko 
izateak ere bultzatu ninduen 
gonbidapena onartzera.

Nola bizi izan duzu esperientzia, 
zortzikoteko kide gazteena izanik?
Hasieran, zortzikoteko gazteena 
izateak lotsa ematen zidan, 
zortzikoteko gehienek esperientzia 
gehiago dute, baina oso ona izan 
da euren tratua. Herriaren 
aurrean presentzia hori edukitzea 
erantzukizun handia da, baina 
familia bat bezalakoa izan gara 
eta besteekiko tratu bera jaso 
dut momentu guztietan.
Nola uztartu dituzu ikasketak 
Maratoiarekin? Zaila egin al zaizu?
Batxilergoa eta Maratoia 
bateratzea ez da erraza izan 
batzuetan. Momenturen batean 
agobiatu egin nintzen arren, 
aurrera egitea lortu dut. Tarteka 
oztopoak izan ditut eta iritsi naiz 
azterketaren batera erdia baino 
gutxiago ikasita, bezperan 5 
orduko bilera egin ondoren. 
Batzuetan estutasuna sentitu 
arren, nahiko ondo antolatu ditut 
zereginak eta ez dut ezeren 
damurik.

Bestalde, Maratoia bukatu eta 
Euskaraldia iritsi da, hilaren 
18tik abenduaren 2ra ilusioz, 
arduraz, gogoz eta emozioz ekingo 
diogun ariketa, hamabost egunez 
euskaraz arituz. Hemen, bi figura 
esanguratsuk hartuko dute 
protagonismoa: ahobiziek eta 
belarriprestek. Parte hartzeko 
eta zure txapa eskuratzeko izena 
ematea besterik ez da behar, 
baina 16 urte baino gehiago izan 
behar dira. Horregatik, guk ere, 
Oriarte institutuko euskera 
batzordeak, gure Euskaraldia 
anto la tu  nahi  i zan  dugu 
ikastetxean. Horretarako, txapa 
diseinu propioak egin ditugu 
eta 16 urtez azpiko ikasleei parte 
hartzeko aukera eskaini diegu.

Honi buruz ere hitz egin dugu 
Maitanerekin, eta euskaraldiak 
bere inguruan zuen eraginaz 
eta bere ikuspegiaz honako 
galdera hauek egin dizkiogu.
Euskaraldira begira gogotsu al zaude? 
Izena eman duzu? Hala bada, zein 
rol hautatu duzu, eta zergatik?
Bai, nire ingurukoak eta ni 
gogotsu gaude, eta gehienok eman 
dugu izena. Ni ahobizi naiz, nire 

egunerokotasunean euskaraz 
mintzatzen naizelako, eta nire 
burua erronka hau betetzeko 
prest ikusten dut.
Zuretzat, zure inguruko lagun eta 
ikasleentzat lehenengo Euskaraldia 
izango da, animatu al dira?
Bai, eta gainera espero baino 
geh iago .  Bera ien  ar tean 
gaztelaniaz mintzatzera ohituta 
d a u d e n  a s k o k  a u r t e n g o 
Euskaraldian belarriprest izatea 
erabaki dute. Horrek asko pozten 
nau, izan ere, hori da helburu 
nagusia, ahalik eta belarriprest 
gehien lortzea.
Badakigu Lasarte-Oriako euskara 
erabileraren kale neurketak egin 
dituzula, eta hortaz, badakizu emaitzak 
ez direla oso altuak. Nola ikusten 
duzu euskararen egoera gazteen 
artean? Etorkizunik ba al dago?
Nire ustez bai, etorkizuna bai, 
baina zatika. Nire iritziz, gaur 
egungo euskararen erabilera, 
belaunaldika edo koadrilaka 
bereizten da, izan ere, belaunaldi 
guztietan ez da euskara berdin 
erabiltzen. Adibidez, ni baino 
helduagoek dezente erabiltzen 
zuten euskara, ia gehiengoak. 
Gure belaunandian, aldiz, 
kuadrilla bakarra gara euskaraz 
mintza t zen  garenak ,  e ta 
imajinatzen dut zuen artean ere 
antzekoa izango dela… Ez dauka 
orden jakinik, eta horregatik 
uste dut etorkizun ñimiño bat 
behintzat izango duela, baina 
egia da euskararen erabilera 
galtzen doala belaunaldiz 
belaunaldi, eta nire iritziz, gero 
eta gutxiago erabiltzen da. 
Euskaraldiak euskararen erabilera 
handitu, hizkuntza ohiturak 
astindu… Helburu polita dela 
iruditzen zaigu, baina aldi berean 
zaila. Horrelako egitasmoak 
beharrezkoak iruditzen zaizkizu? 
Bai, azken finean, egitasmo 
horiek euskara erabiltzera 
bultzatzen gaituzte, eta nik uste 
euskaraz egitera ohituta ez 
daudenen artean hizkuntza 
ohiturak aldatzeko balio dutela, 
pixka bat bada ere. Horregatik, 
horre lako  ek imenak oso 
beharrezkoak ikusten ditut.

Hamar atzamar

MAITANE EIZMENDI ZORTZIKOTEKO KIDEETAKO BAT EUSKARAREN 10. MARATOIALDIAN
Euskararen Maratoialdiari buruz hausnartzeaz gain, Oriarte BHIko Euskara Batzordeko 
kideek aurtengo zortzikoteko kide gazteena elkarrizketatu dute, Maitane Eizmendi

IKASLEAK, KAZETARI
Oriarte institutuak eta txintxarri 
aldizkariak elkarlanean jardungo dute 
2022-2023 ikasturtean. Hilean behin, 
Euskara Batzordea osatzen duten 
ikasleek artikulu bat prestatuko dute. 
Hilabete honetan Euskararen 10. 
Maratoialdia izan dute hizpide. Horri 
buruzko gogoetak partekatzeaz gain, 
zortzikoteko kide gazteenarekin hitz 
egin dute, Maitane Eizmendirekin. 



OSTIRALA 25
LASARTE-ORIA Erakusketa
Zurmailu Zurlanketa taldearen 
erakusketa bisitatzera joateko 
aukera izango da; ikasleek 
urtean zehar prestatutako lanak 
ikusiko dituzte. Hilaren 27ra 
arte jarriko dituzte ikusgai, 
igandearekin. Sarrera, doan.   
Antonio Mercero gunea. 
Astelehenetik ostiralera, 
18:00etatik 20:00etara, 
eta larunbatetik igandera, 
12:00etatik 14:00etara.

LASARTE-ORIA Mobilizazioa
Emakumeen Aurkako Indarkeriaren 
Kontrako Eguna dela-eta, Lasarte-
Oriako Udalak elkarretaratzea 
deitu du.  
Okendo plaza, 12:00etan.

LASARTE-ORIA Ikuskizuna
Emakumeen Aurkako 
Indarkeriaren Kontrako Egunaren 

egitarauaren barruan, Luze edo 
motz antzezlanaren emanaldia 
egingo dute. Sarrerek 3 euro balio 
dute. 
Manuel Lekuona Kultur Etxea, 
20:00etan.

LASARTE-ORIA Mobilizazioa
Lasarte-Oriako Sarek 
Azken Ostirala deitu du; 
elkarretaratzea egingo dute. 
Elizatze plazatik, 20:00etan.

LASARTE-ORIA Mobilizazioa
Asunak talde feministak 
manifestazioa deitu du.  
Okendo plaza, 20:00etan.

LASARTE-ORIA Zinema
Okendo Zinema Taldeak azaroko 
bigarren zineforuma egingo 
du: Moonage daydream filma 
proiektatuko du. Sarrerek 6 euro 
balio dute.
Manuel Lekuona Kultur Etxea, 
22:00etan.

LARUNBATA 26
LASARTE-ORIA Ikuskizuna
Emakumeen Aurkako Indarkeriaren 
Kontrako Egunaren ewgitarauaren 
barruan, Virgina Imazen Pronoia 
antzerkia ikusteko aukera izango da. 
Sarrerek 3 euro balio dute.  
Manuel Lekuona Kultur Etxea, 
17:30ean.

IGANDEA 27
LASARTE-ORIA Dantza
Plaza Dantza egitasmoko kideek 
saioa egingo dute. Taldekide 
izan nahi duen herritarrik bada, 
jakin dezala Entseguak, berriz, 
astero, astearteetan, Sasoeta LHko 
gimnasioetan, 20:00etatik aurrera.
Okendo plaza, 12:00etan.

LASARTE-ORIA Emanaldia
Santa Zezilia egunaren harira, 
Alboka Abesbatzak kantaldia egingo 
du San Pedro parrokian, mezan, 

12:30ean. Eguraldi ona eginez gero, 
eliza kanpoan jarraituko dute.
Okendo plaza, 12:00etan.

LASARTE-ORIA Zinema
Haurrentzako zinema saioa izango 
da. Oraingoan, Lilo, mi amigo el 
cocodrilo filma proiektatuko dute. 
Sarrerek 4 euro balio dute. 
Manuel Lekuona Kultur Etxea, 
17:00etan.

LASARTE-ORIA Zinema
Helduentzako zinema saioa 
izango da. Oraingoan, Olivia Wilde 
zuzendari estatubatuarraren 
No te preocupes querida filma 
proiektatuko dute auditorioan.  
Sarrerek 6 euro balio dute. 
Hilabeteko azken zinema saioa 
izango da.
Manuel Lekuona Kultur Etxea, 
19:30ean.
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AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKEN ARRATSALDEA BAINO LEHEN.

LASARTE-ORIA  Emanaldia. Santa Zezilia musikarien zaindariaren egunaren 
harira, emanaldi bateratua egingo dute Xumela koruak eta Oaintxe in deu! 
txarangak; talde bakoitzetik 53 eta hamar lagun elkartu dira egunotan Oriarte 
Landaberri institutuan, emanaldia prestatzeko. Eguraldiak lagunduz gero, 
herriko kaleak girotuko dituzte, kantu eta dantza eginez.
Oriarte Landaberritik, hilak 28 (ostirala), 19:00etatik aurrera.
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