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Txintxarri
Lasa r t e -Or i ako  Ene rg i a 
Komunitatearen parte izan nahi 
duten herritarrek, dagoeneko 
egin dezakete inskripzioa – otsail 
amaierara arte izango dute 
horretarako aukera–. Hala 
jakinarazi dute, berriki, Agustin 
Valdivia alkateak eta Zerbitzu 
Publikoetako zinegotzi David 
Mateosek, prentsaurrean. Azaldu 
dute etxez etxe banatu dituzten 
eskuorriek ekimen horretan parte 
hartzearen gaineko informazio 
osoa biltzen dutela. Horietan 
energia komunitatean parte 
hartzeak dakartzan abantailak 
–nabarmenena elektrizitatearen 
faktura %25 murriztu daitekeela– 
zeintzuk diren argitzeaz gain, 
hil honetan zehar egingo diren 
zenbait hitzaldiren berri ere 
ematen zaie lasarteoriatarrei. 
Manuel Lekuona Kultur Etxean 
izango dira guztiak, baina egun 
eta ordutegi ezberdinetan: 17an, 
18:00etan; 18an, eguerdian; 24an, 
10:00etan, eta 25ean, 18:00etan. 
Horiez gain, auzoz auzoko 
bilkurak informatiboak ere 
deituko dituztela iragarri dute. 

Otsailean izango dira, baina zein 
datetan egingo  dituzten oraindik 
ez dute azaldu.

Ohartarazpen bat ere egin dute 
inskripzioari lotuta. Izen ematen 
dutenen kopurua eskaintzen diren 
plazena baino handiagoa bada, 
zozketa bidez esleituko direla, 
eta kanpo geratzen direnekin 
itxaron zerrenda osatuko dutela. 
Basaundi bailarako bizilagunen 
kasua, berezia da. Berriztatze 
prozesu batean murgilduta dago 
auzoa, eta horrek, bertako 
etxebizitzen eraginkortasun 
energetikoa hobetzeko beharra 
ba rne  har t z en  duenez  –
dirulaguntza zehatz baten bidez–, 
komunitate energetikoko zenbait 
plaza eurentzako gordeko dituztela 
zehaztu dute; 156 hain zuzen. 

Kanpainaren helburua da 
Tokiko Energia Komunitatearen 
gehienezko kupoa estaltzea, eta 
udalak sei instalazio munizipal 
jarri ditu egitasmoa martxan 
jartzeko, honako hauek zehazki: 
Udal kiroldegia; Garaikoetxea, 
Sasoeta eta Zumaburu ikastetxeak;   
Zabaleta auzoko frontoia, eta 
Oria auzoko Lorezaintzako 

biltegia. Horietan jarriko diren  
eguzki plaken bidez, 818 etxe eta 
establezimendu txiki –horietatik 
156 Basaundiko bizilagunentzat– 
horni t zea  da  asmoa ,  e ta  
ahalbidetuko du karbono aztarna 
3.406 tona CO2 murriztea –13.625 
zuhaitz landatzearen parekoa da 
hori–. 

Nola egin izen ematea
L a s a r t e - O r i a k o  e n e r g i a 
komunitatean parte hartu nahi 
dutenek, honako web atarian 
egin dezakete inskripzioa: https://
www.teklasarte-oria.eus/. Bertan, 
Eman izena, Parte hartu edo 
Parte izan botoiei sakatuta, alta 
emateko formulario bat bete 
beharko dute,  eta bidali . 
I n sk r i zp i oa  e g in  du t e l a 
baieztatzeko, mezu bat jasoko 
dute. Dena den, inork zalantzarik 
badu, horiek argitzeko bi bide 
hauek erabil ditzake : info@
teklasarte-oria.eus helbide 
elektronikoa, eta 946-25 09 80. 
Halaber, azpimarratu dute 
inskripzioa sarean egin ezin 
dutenek, auzoetako bilkurak 
balia ditzaketela horretarako.

Agustin Valdivia alkatea eta Zerbitzu Publikoetako zinegotzi David Mateos herritarrei izen ematera deitzeko agerraldian. TXINTXARRI

Komunitate energetikoa 
osatu nahi dutenei deia 
Lasarte-Oriako Energia Komunitatearen parte izateko izen ematea zabaldu du udalak. 
Ekimen horren berri eman eta bertako kide izatearen abantailak azaltzen dituen eskuorriak 
banatu berri ditu etxez etxe; inskripzioa egiteko modua zein den ere azaldu du horietan

Txintxarri
LABek "inoizko emaitza onenak" 
lortu ditu Michelin lantegian  
iazko abendu amaieran egindako 
hauteskundeetan: sei ordezkari 
izango ditu komitean. Sindikatu 
h o r r e t a k o  o r d e z k a r i e k 
txintxarri-ri adierazi diote "oso 
poz ik "  daude la  j a so tako 
babesarekin: "Langileriak bizi 
duen egoera zail honetan, 
sindikalgintza aldarrikatzailea 
horren modu zabalean gorpuzten 
duen LAB sindikatuaren alde 
egin izanak bide berdinetik 
sakontzeko arrazoiak ematen 

dizkigu". Espezialisten zein 
teknikoen kolegioetan aurrera 
eraman dituzte hauteskundeak, 
eta parte hartzea %80 baino 
a l tuagoa  i zan da  b ie tan . 
Aurrenekoan 307 bozka zenbatu 
dituzte, eta bigarrenean, 118. 
Horietatik zazpi eta sei boto 
izan dira zuriak, hurrenez 
hurren.

A r e s t i a n  e s a n  b e z a l a , 
Michelingo enpresa komitean 
sei ordezkari izango ditu LABek; 
CCOOk, bost; eta CSI, ELA 
nahiz UGT sindikatuek, berriz, 
bina.

LABek irabazi ditu Michelingo 
hauteskunde sindikalak
"Inoizko emaitza onenak" lortu dituela azpimarratu du 
sindikatuak; sei ordezkari izango ditu enpresa komitean

Sasoeta ikastetxea, kanpoaldetik. TXINTXARRI

Delsa Irun enpresak egingo  
ditu Sasoeta berritzeko lanak
Ikastetxe horretako gimnasioko fatxada eta administrazio 
eraikina berrituko ditu, 320.650 eurogatik, bost hilabetetan

Txintxarri
Delsa Irun enpresari adjudikatu 
dizkio udalak Sasoeta ikastetxea 
berritzeko lanak, hiru urterako 
inbertsio planaren barruan. 
320.650 euroren truke, gimnasioko 
fatxada eta administrazio 
eraikina berritu beharko ditu, 
bost hilabeteko epean. 

Gimnasioko fatxada konpondu, 
saneatu eta sendotu egingo dute. 
Horrez gain, sarbide nagusia 
aldatu, barruko pitzadurak 
kendu, aldagelak termikoki 
isolatu, estalkia aldatu eta 
berdegune zein jolastokira 
jaisteko eskailerak egokituko 

dituzte. Hori guztia gutxi balitz, 
bideak desnibeletatik babestuko 
dituzte, horretarako "baranda 
aproposak" jarrita.

Europatik, dirulaguntza 
Bestalde, udalak ezagutarazi du 
4.388.195 euroko dirulaguntza 
jasoko duela Europatik, Next 
Generation izeneko funtsetik 
zehazki, Basaundi bailarako 
birgaitze integrala aurrera 
eramateko. Zehaztu du "oso 
aurreratuta" dagoela proiektua, 
eta auzoko bulego bat jarri duela 
bertan, bizilagunen eskaera eta 
galderei erantzuteko.
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TXEMA VALLES

Agurrean, esker ona besterik ez

Bizitza ziklo eta etapaz betea dagoela diote. Bada, gaur etapa bat 
itxiko dut, Lasarte-Orian gertatzen denari buruz El Diario Vasco 
egunkarian kazetari gisa egin dudana. Iritsi da udalerri honen, nire 
herriaren gaurkotasunaren berri emateari uzteko unea, pozez eta 
aldi berean tristuraz bizi dudana. Espero dut egindako lana baliagarri 
izan zaiela bizilagunei, lagundu diela egunerokotasunean gertatu 
denaren protagonistak izaten. Nire asmoa beti izan da berbera: 
Lasarte-Oriak egunkari horretan zuen espazioa ahalik eta pluralena 
izatea, guztiek izan zezatela tokia. Zenbaitetan hori lortzerik izan ez 
badut, barkamena eskatzen dut. 

Hemendik aurrera bigarren plano batetik ariko naiz lanean, urteotan 
guztiotan osatu dudan artxibo historikoa bizirik mantentzen, belaunaldi 
berriei ondare garrantzitsu eta interesgarri bat uzteko asmoz.

Agur esaten dizuet, batez ere, eskerrak emanez. Eskerrik asko 
denoi (eragile kultural, talde, elkarte gastronomiko, herriko etxe, 
kirol klub, udal, komertzio, enpresa eta norbanako), 39 urtez egin 
dudan eguneroko lana mugarri historiko bihurtzen lagundu didazuelako. 
Mila esker Semblante Andaluz (Jose Perez Acostari, bereziki), mila 
esker Jesus Mari Egizabal eta mila esker El Diario Vasco-ko edizio 
arduradun Estrella Inchaustiri, horiek sustatu zutelako duela bederatzi 
urte nire herrian jaso nuen omenaldia.

Eskerrik asko El Diario Vasco hedabideari nire herriaren berri 
emateko lan eskaintza egiteagatik, Lasarte-Oriaren historia modernoa 
islatzeko aukera emateagatik. Nire jaioterriaren bilakaeraren eskribaua 
izan naiz, ez besterik: betidanik eraman dut bihotzean eta udalerri 
independente gisa eratzen ikusi dut. Bihotz-bihotzez, mila esker denoi.

NEURE KABUZ

Erredakzioan itzulia

Txintxarri
Zeinbait ikastaro prestatu ditu 
KZguneak urteko aurreneko bi 
hilabeteetarako. Sasoeta auzoko 
Jaizkibel plazan du egoitza, 
Gaztelekuaren barruan, sartu 
eta ezkerretara, eta bertara joan 
nahi dutenek aldez aurretik 
hartu behar dute hitzordua, 
943-02 36 60 telefonora deituta 
edo KZgunearen webgunearen 
bidez (www.kzgunea.eus). Bide 
b a t  e d o  b e s t e a  e r a b i l i , 
beharrezkoa da zentro horretako 
erabiltzaile izatea.

Jaizkibel plazako 14. zenbakian 
dagoen aretoa 09:00etatik 13:00etara 
eta 16:00etatik 20:00etara dago 
zabalik, astelehenetik ostiralera. Gaztelekuan sartu eta ezkerrera dago KZgunea. TXINTXARRI

Ikastaro ugari aukeran, 
urtarril eta otsailean
Irudia, bideoa, ofimatika, aisia, entretenimendua edo produktibitatea bezalako 
alorretan ezagutzak sakontzeko asmoz, KZguneak zenbait tailer prestatu ditu urteko 
lehen bi hilabeteetarako. Telefonoz edo helbide elektronikoz eman daiteke izena

Yon Mikel eta Paulino. AVENIDA

Avenida taberna jatetxeko haragi 
bo la  og i tar teko  famatua 
protagonista izan da Joseba 
Argiñanoren Sukalerrian saioan. 
Yon Mikel Rodriguezek errezeta 
eta prozesua erakutsi ditu, haren 
lagun Paulino Ibargoienek 
azalpenak eman bitartean.

Avenidako haragi  
bola ogitartekoa, 
'Sukalerrian' saioan

Urtarrila
• Ofimatika tresnak: LibreOffice. Hilaren 18tik 31ra, 18:00etatik 20:00etara, 20 orduz, gaztelaniaz.
• Google-ren aplikazioak sakelakoan. Hilaren 19tik 31ra, 09:00etatik 11:00etara, 18 orduz, gaztelaniaz.

Otsaila
• Android gailuak erabiltzen ikasi. Otsailaren 1etik 9ra, 11:00etatik 13:00etara, 14 orduz, gaztelaniaz.
• Atera argazkiak sakelakoarekin. Otsailaren 13an eta 14an, 11:00etatik 13:00etara, 14 orduz, gaztelaniaz.
• Argazkiak editatu sakelakoarekin. Otsailaren 15ean eta 16an, 11:00etatik 13:00etara, 4 orduz, gaztelaniaz.
• Musika aplikazioak sakelakoan. Otsailaren 17an, 11:00etatik 13:00etara, 2 orduz, gaztelaniaz.
• Mekanografia. Otsailaren 20tik eta 24ra, 18:00etatik 20:00etara, 10 orduz, gaztelaniaz.
• Luzatu zure gailuaren bizitza. Otsailaren 23an eta 24an, 11:00etatik 13:00etara, 4 orduz, gaztelaniaz.
• Argazkiak editatu sakelakoarekin. Otsailaren 27an eta 28an, 11:00etatik 13:00etara, 4 orduz, gaztelaniaz.

Urtarril eta otsaileko ikastaroak
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GORKA ALVAREZ

Guk euskaraz, zuk zergatik ez

Gabriel Arestiren hitz haiek gogoan, Urkok gure melodien 
bilduma kuttunean sartu zituenak gerora. Euskaldun ororen 
bihotzetaraino iristen den abesti horietako bat abiapuntu hartuta 
gaurko hausnarketa.  

Jauzia egin dut abesti horrekin, neguan izan ditugun hiruzpalau 
opor egunetan, Kataluniara egindako bisitak gogora ekarri  
dizkidanak idaztera. Azken asteetan estatistika ugari atera dira 
eta zoritxarrez gure herrietan euskararen erabilerak behera 
egin duela adierazi digute datuek.

Aipaturiko  kantu horrek hausnarketara eramaten gaitu 
euskaldun zahar baten ikuspegitik abiatuta, kolektibo moduan 
euskara guztion elementu bateratzaile bihurtzeraino. Politikak, 
ordea, gure hizkuntzarekiko harreman estuegia izan du urte 
luzeetan zehar eta oso ideologia edo esparru nahiz ingurune 
zehatzekin erlazionatzeraino eraman du gure hizkuntza batzuentzat. 
Besteren batek militantziatik euskarak hori bera behar duela 
esango du.

Katalunia aldera joaten naizen bakoitzean dudan sentsazio 
berarekin itzuli naiz oraingoan ere. Jakinda bertako errealitate 
politikoa beste bat dela eta izan dela,  hizkuntzari dagokionean, 
pauso handi batzuk ematea lortu dutelakoan nago. Hizkuntza, 
eremu konkretuetatik eta ideologia konkretuetatik aldentzea 
baino, esparru zabaletara irekitzea lortu dute, eta komunikatzaile, 
identitario  eta  bateratzaile bihurtzea. Hasi eguneroko erabileratik 
eta instituzioetan edo herri nahiz hirietako jardunetan ematen 
diren egoera konkretuetaraino. Merkatuak, dendak, kaleak eta 
abar katalan doinuz apainduta daude eta hortxe gakoa, ez baita 
apaintze ariketa hutsa. Eremu erdaldunenetan ere, ezagutza 
handia da, hemen bezalatsu, baina jauzia erabileran dator. 
Erabilerari dagokionean, herritarrek hizkuntzarekiko duten 
lotura sinbolikoaz haratago, instrumentaltasunera igarotzea 
lortu dute eta gutxi dira hori ezbaian jartzen dutenak. 
Atzerritarrekiko begirada irekia derrigorrezkoa duen herrialde  
bat dela jakinda, hauenganako, hizkuntza elementu hurbiltzaile 
moduan agertzea agerian geratzen da baina betiere katalana 
presente eta lehen planoan dagoelarik. Oraindik deigarriagoa 
egiten zait, estatu mailakoak  edota enpresa internazional anitzek 
katalanarekiko daukaten errespetua, ziur aski erakundeetatik 
bultzatutako kontua izanda ere, herriaren behar moduan islatu 
da esparru honetan ere. Hizkuntza eskubideak neurri handi 
batean betetzen direlakoan nago.

Gurean, horretara guztira iristeko lehen pausoa, azken 
hamarkadetan euskaltzale askok egindako lanari jarraipena 
ematea dela uste dut; oso ongi egindako lanari. Horretarako, 
gure belaunaldiak, 30-40 urteren bueltan gabiltzan horiek, ardura 
hartu eta protagonista izan behar dugulakoan nago, eta, zoritxarrez 
ezagutza bermatua dagoen arren, erabilera ez da beharko 
genukeen modukoa. Jendarteak hizkuntza bere sentitzeko 
ekimenak, ezinbesteko tresna izango badira ere, garrantzitsuagoa  
izango da norberak gaur egungo hizkuntzaren izatearen zati 
garrantzizkoenari so egingo balio. Izaera bateratzaile eta 
komunikatzailea duen gure hizkuntzarena. Euskara baita 
euskaldun egiten gaituena, eta zoritxarrez, Gabriel Arestiren 
hitzek besteengana begirada zuzentzen duten moduan, gaur 
egungo egoerak, bakoitzak bere buruari egin beharreko galderara 
eramaten gaitu. Nik, zergatik ez?

NEURE KABUZ

Euskarari, 
umoretik
Bagera Donostiako Euskaltzaleen 
Elkarteak omenaldi polit eta 
umoretsua egin dio euskarari, urte 
berriari ekin diogun honetan, esketx 
baten bidez. Horretan parte hartu 
dute, besteak beste, Intza Alkain 
herritarrak eta Ttakun Kultur Elkarteko 
lankide ohi Xabier Matxain 
añorgatarrak. 2023an ere "bizirik, 
umoretsu eta ilusioz" jarraituko dute 
euskararen alde lanean.

BAGERA ELKARTEA

Txintxarri
Usurbilgo Noaua aldizkariak 
berri eman duenez, Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Ingurumeneko 
eta Obra Hidraulikoetako sailak 
jendaurrean jarri du Oria ibaiko 
hiru presa txiki eraisteko 
proiektua. Hilaren 12tik hasita, 
herritarrek hogei egun dituzte 
egitasmoa zertan den irakurri 
eta, beharrezkoa dela iritziz 
gero, erreklamazioak aurkezteko. 
Esteka honetan eskura daiteke 
dokumentua: www.gipuzkoa.
eus/eu/web(obrahidraulikoak.
Injelan SL enpresak erredaktatu 
du txostena: aurrekontua 88.748,15 
eurokoa izango da (BEZa barne), 
e t a  exekuz io  epea ,  h i ru 
hilabetekoa. "Michelin 1, Michelin 
2 eta Asteasuainzarra presa 
txikiak bota eta ateratzeko lanak 
dira", azaldu du Aldundiak.  

Aipatu hiru presa horiek Oria 
ibaiko Iturrarte uhartearen bi 
aldeetan daude. Donostiako 
lurretan daude gehienbat, baina 
Michelin 2 eta Asteasuainzarraren 
eskuineko zatiak, Lasarte-Orian 
eta Usurbilen, hurrenez hurren. 
Gure herrian dagoena ikusteko, 
Uis t in kale  a lbot ik  doan 
ibaiertzeko bidea jarraitu 
besterik ez duzue egin behar, 
eta Txikierdira ematen duen 
pasealekutik jaitsi. Hori bai, 
garbi-garbi ezin da ikusi, ibaiaren 

zati hori zuhaitzek estaltzen 
dutelako.

Baimena, abuztuaren 16an 
Noaua-k berak zehaztu duenez, 
Uraren Euskal Agentziak joan 
den urteko abuztuaren 16an zuen 
proiektuko lanak bideratzeko 
baimenaren berri. Data horretan 
egin zuen eskaera Gipuzkoako 
Foru Aldundiak. 

A r e s t i a n  e s a n  b e z a l a , 
egitasmoa jendaurrean jarri 
dute, eta herritarrek otsailaren 
1 e r a  a r t e  i z a n g o  d u t e 
erreklamazioak jartzeko, obra 

ho r i ek  Or i a  i b a i a r i  e t a 
ingurugiroari kalte egiten 
diotela uste badute. Era berean,  
presen inguruan bizi direnek 
abagunea izango dute "ukitutako 
finken titulartasuna eta ondasun 
zein eskubideen zerrenda 
balioztatzeko". 

Injelan SLk prestatutako 
txostena aurrez aurre eskuratu 
n a h i  d u t e n e k  O b r a 
Hidraulikoetako Zuzendaritza 
Nagusiaren bulegoetara joan 
beharko dute (Gipuzkoa plaza, 
Donos t ia ) ,  as te lehenet ik 
ostiralera, 08:30etik 14:00etara.

Michelin 2 izeneko presa txikia gure herrian dago: irudian, eskuin aldean. TXINTXARRI

Oria ibaiko hiru presa 
txiki eraitsi nahi dituzte
Gipuzkoako Foru Aldundiak jendaurrean jarri du Oria ibaiko hiru presa txiki bota eta 
ateratzeko lanak; Lasarte-Orian dago horietako bat, Michelin 2 izenekoa. Injelan SL 
enpresak idatzi du proiektua: 88.748,15 euroko aurrekontua du eta hiru hilabeteko epea

GORKA LASA |  ASIER ODRIOZOLA | GORKA ALVAREZ |  JEXUX 
ARTETXE | MAITANE REBE | JULEN BASTERRA | NEREA SEGURA |  

LIERNI REKONDO |  AIZPEA AMAS
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Maitane Aldanondo
Elizako eserlekuek biribila osatu 
zuten eta haietan eseri ziren 
partaideak eta ikus-entzuleak. 
Aldarean, Xumela abesbatzako 
kideak, koruan, txalapartariak,  
eta lau iskinetan, mikro bana. 
Hori eskaini zieten periferian 
daudenei: erdigunea, argia eta 
entzunak izatea. Zoruan jarritako 
paperean aurtengo izenburua 
osatzen duten hizkiak marrazten 
joan ziren, zenbait diziplina 
artistikoren bidez baztertutako 
ahotsen mosaikoa egin zuten 
bitartean. Kanpoan uzten dituen 
ardatzetako batzuk hormetan 
zintzilik zeuden: generoa, 
arrazializazioa, immigrazioa, 
zahartzaroa... Batzuk elkarren 
artean nahasi ziren modu batera 
edo bestera adierazi tako 
lekukotzetan.  

Irudi finko eta audio baten 
bidez, pandemiak adinekoen 

egoitzetan eragindako egoera 
e t a  b i z i  b a l d i n t z a k 
kartzelakoarekin alderatu 
zituen bertan izan zen emakume 
batek. Hura irudikatzen zuen 
beste batek,  zaintzai leak 
lagunduta, kapera erdian zegoen 
eskailerara igo, argia piztu, 
eta aldarera joan zen. Handik 
zaharra eta emakumezkoa 
izateagatik jasan behar duena 
azaldu zuen. Jarraian, ondoan 
zituenek abestu zuten.

Argiak piztu eta itzali egin 
zituzten, aldian-aldian, hitza 
zutenak argituz. Diagonalean, 
elkarri begira, alde banatan 
j a r r i t a ,  d e n b o r a r e n 
erlatibotasunaz aritu ziren Julene 
I l l arramendi  e ta  Sandra 
Barkaiztegi. Kartzelako bisitetako 
minutuak gainerakoak baino 
laburragoak izateaz edo minbizia 
bezalako gaitzek ematen dieten 
balioaz. Amaitzean, aldarearen 

parez pare eserita zeuden 
Elektropottotteko kideek Berriz 
min hau abestu zuten.

"Besteen" lekukotzak
Arrazializazioa eta immigrazioa 
ere bazterkeria irizpide izaten 
dira.  Txalaparta doinuek 
lagunduta, Ixiar Arteagak 
irakurri zuen bi aldagai horiek 
dituen emakume baten gutuna. 
Kanpotar edo "beste" (bertakoen 
"gu"-tik at) izateagatik eta horri 
lotutako uste txarren ondorioz, 
saltokian lapurreta egin nahi 
izatea egotzi edo seme-alaben 
ikastetxeko guraso baten 
proposamen lizunak jasan behar 
izan zituen, euren buruak 
arrazistatzat ez dituztenengandik. 
Gogoeta horri beste ikuspuntu 
bat gehitu zion Salec Mohamed 
sahararrak, bere herrikide diren 
lau emakumek dantzan egin 
ondoren. Iñaki Etxegia Patxo-k 

eta Pablo Barriok, berriz, euskara 
eta Lasarte-Oriaren euskalduntzea 
izan zuten hizpide.

Maialen Aristegik Joseba 
Sarrionandiaren Kartzelako 
poemak liburuko Lau, bost, sei 
harresi poema musikatu zuen; 
eta kartzela barrutik jasotako 
idatzien txanda heldu zen. 
Transmaribollo kolektiboko 
kideek irakurri zituzten Aitzol 
Iriondoren hitzak eta lau kideen 
eliza erdian besarkatuta bukatu 
zuten. Xabier Gallaga eta Ibon 
Fernandez Iradik Zaballa eta 
Martuteneko espetxean, hurrenez 
hurren, bizi dutenari buruz 
idatzitakoen berri ere eman zuten.  

Eta hala ,  emanaldiaren 
amaierara heldu ziren. Xumelako 
kide Joxe Mari Agirretxek hitz 
batzuk esan zituen, gainerakoek 
koloretako puxikak puzten 

zituzten bitartean. Imanol 
Urbietak 80 urtetik gora zituela  
haurrak eta zaharrak elkarrekin 
aritzeko asmoz sortutako Zerutik 
eskura kanta abestu zuten. Puxika 
aireratu eta abesteari utzi gabe, 
norberak berea nahiz besteena 
lurrera ez erortzea zaindu zuten.

Hori izan zen eskerren aurreko 
azken parte hartzea. Prestaketan 
aritu ziren Miren Gojenola eta 
Mikel Laskurain aktoreak aipatu 
ditu Arteagak, eta Joseba Tapiak 
jotako musikak lagunduta, 
kalejira egin zuten sortutako 
erdigune horretan. Bukatzean, 
ilunpean eta isiltasunean, 
Iriondoren eta berarekin 
Lannemezanen dagoen preso 
baten hitzak entzun zituzten 
hormar i  beg i ra .  Ber tan ,  
"Bazterturiko ahotsen mosaikoa 
gara" irakur zitekeen.

Joseba Tapiak jotako musikak lagunduta, kalejira egin zuten Oriako kaperaren erdigunean. TXINTXARRI

Bazterturikoak, 
erdigunera
Harresi Guztien Gainetik taldeak XII. Errezitaldia aurrera eraman du Karmengo kaperan, Oria 
auzoan. Ordu eta erdiren bueltan iraun duen saioan bizipenak, musika, ikus-entzunezkoak 
eta dantza josi ditu giro intimoan. Argindarrarekin arazo batek ordu erdiz atzeratu du hasiera

Erdigunea, argia eta entzunak izatea eskaini zieten periferian daudenei. TXINTXARRI

Puxikak airera bota zituzten, 'Zerutik eskura' abestu bitartean. TXINTXARRI

Ezker-eskuin, Selec Mohamed eta Julene Illarramendi. TXINTXARRI



Txintxarri
Gabonetako jardueretan parte 
h a r t u z  a g u r t u  z u t e n 
lasarteoriatarrek 2022. urtea. Egun 
seinalatu horiek badatozela 
iragartzeko, gainera, zenbait 
ekimen antolatu ohi dira herrian 
urtero, eta aurten ere hala izan 
da. Biyak Bat egoitzak jaiotza eder 
bat prestatu zuen aurtengo 
Gabonetarako. Bedeinkatu egin 
zuen Felix Garitano apaizak, eta 
horren ostean emanalditxo bat 
aurrera eraman zuen Biyak Bat 
koruak ,  Jon Aizpururen 
zuzendaritzapean. Ekitaldia bukatu 
ostean, San Tomas eguna izaki, 
bertaratu zirenek txistorra 
ogitarteko bat jaso zuten.

Hiru egun geroago herritarrek 
(batez ere etxeko txikienek) 
hainbeste desira tutako Olentzero 
eta Mari Domingiren bisita jaso 
zuten; Lasarte-Oriara etorri 
baitziren abenduaren 24an. Adar 
doinuarekin artaldea batu, eta 
kantu jiran abiatu ziren Isla 
plazatik. Okendora bidean, 
erdiguneko kaleetan barrena 
zabaldu zituzten trikiti eta pandero 
doinuak. Bidean zenbait geldialdi 
egin, gabon kantak abestu, eta 
albotik pasatakoek emandako edo 
leihoren batetik eroritako dirua 
bildu zuten izara batean. Ordubete 
eta erdi inguruz ibili ziren, eta 

sari gisa, txokolate beroa eta 
bizkotxoa eman zieten plazan. 
Ikastetxeetako haurrek egindako 
marrazkiekin apaindutako 
zabalgunean Xixuko zain zuten, 
gutunak jaso edota patxintxiak 
banatzeko. Txandetarako txartela 
zutenek, berriz, Mari Domingi 
edota Olentzerorekin egoteko 
aukera ere izan zuten.

Goizeko saioaren ostean, 
arratsaldean Loidibarren 
pilotalekutik atera ziren karrozak, 
aurretik ikurriña zeraman hirukote 
bat joan zen bidea irekitzen, atzean, 
Ttakun KEko Kuadrillategi 
egitasmoko gazteak zihoazen 
aurrena, galtzagorriak, basajaunak, 
Ttirriki Ttarraka musika eskolako 
kideak... Karrozetan lehena, 
Porrotxena. Pailazo bihurriak 
kriseilua eskuan argitu zuen bidea. 
Bere atzetik, berriz, protagonista 
nagusiak: Olentzero, Mari Domingi 
eta Xixuko.

Okendora iritsita, oholtza gainera 
igo ziren protagonista guztiak eta 
Marimototsek eta Pirritxek 
idatzitako gutunak irakurri 
zituzten. Porrotxek berea une 
horretan irakurri zien. Abestu eta 
dantza ere egin zuten hurrengo 
urtera arte agurtu aurretik.

Danok Kide guraso elkarteko 
kideak trebeak dira eskulanetan, 

eta 2022an ere aritu dira lan 
horietan. Urtero moduan,  jaiotzen 
lehiaketa antolatu dute; 29.a. Sari 
banaketa egin zuten abenduaren 
30ean, ostiralarekin. 

Musika emanldiek ere ez dute 
hutsik egin aurtengo Eguberrietan. 
2022a agurtzeko emanaldi berezi 
batez gozatu ahal izan zuten 
herritarrek. Sand&The Soulshine 
Voices taldeak kontzertua eman 
zuen Manuel Lekuona Kultur 
Etxean.

Eta urte berriko lehen hitzordua 
Errege Magoen bisita izan zen. 
Urtarrilaren 5 goizean Melchor, 
Gaspar eta Baltasar Atsobakar 
egoitzan izan ziren, eta euren 
postariek haurren gutunak jaso 
z i tuz ten  Okendo  p lazan . 
Bazkalostean elkartu ziren denak, 
Ama Brigitarren komentuan; 
bertan, oraindik gutunak 
entregatzeko zituzten gaztetxoekin 
egon ziren, eta ostean, Oriara joan 
ziren; bertatik abiatu ziren zentrora, 
kabalgatan. Okendora iritsi, eta 
hiru erregeak udaletxeko balkoira 
igo ziren herritarrak agurtu eta 
2022an nola portatu ziren galdetzera.

Elkartasunean ere bat egin zuten 
herritarrek. PSE-EEren  deialdiari 
erantzunez, jostailuak bildu eta 
egoera zaurgarrian bizi direnen 
artean banatu zituzten. 

Porrotxen bihurrikeriekin ederki pasa zuten Olentzerok eta Mari Domingik ere. TXINTXARRI

Ekitaldi ugaritan arituta 
agurtu dute 2022. urtea
Ohi bezala agurtu dute lasarteoriatarrek 2022. urtea. Askotariko kultur jardueren  
eskaintza izan dute, eta horietan parte hartu dute askok. Jaiotzak atondu, kantuan egin, 
edota Olentzero, Mari Domingi eta Errege Magoei harrera egin diete besteak beste

Danok Kideko jaiotzen lehiaketako sarituak, elkarteko ordezkariekin. TXINTXARRI

Sand&The Soulshine Voices gospel taldea, kultur etxeko oholtzan. TXINTXARRI

Biyak Bat egoitzako korua kantuan, jaiotza bedeinkatu ostean. ISAAC FARRE

Meltxor, Gaspar eta Baltasar Errege Magoak Kale Nagusian barrena, pajeak ondoan dituztela. TXINTXARRI
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Txintxarri
Amaitu berri den urtean gure 
herritarrentzat oso kuttunak diren 
zenbait ekimen itzuli dira: 22. 
Korrika, San Pedro Jaiak, 
Euskararen 10. Maratoialdia, 
Lasarte-Oria Bai! Kros Herrikoia, 
auzoko festak, eragile eta elkarteen 
egun osoko ospakizunak... Lasarte-
Oriak ohiko giroa eta bizitza 
berreskuratu dituen honetan, 
txintxarri aldizkariak orain arteko 
datu onenak erregistratu ditu 
bere webguneko trafikoan: inoiz 
baino orri gehiago irakurri dituzte 
inoiz baino erabiltzaile gehiagok, 
inoiz baino saio gehiago hasita.

Google Analytics tresna 
erabiltzen dugu atari digitaleko 
adierazleak neurtzeko. Hauek 
dira datu azpimarragarrienak: 
52.843 bisitari (49.517 izan ziren 
2021ean, %6,7 gutxiago), 134.805 
saio (118.296 iaz, kasik %14 
gutxiago) eta 312.966 irekitako 

orrialde (292.893 iragan urtean, 
%6,85 gutxiago).

2017tik hona datuek izandako 
bilakaera izugarria izan da. 2020a 
izan zen inflexio puntua, 
pandemiaren urtea, papereko 
edizioari garrantziarik kendu 
gabe webgunearen aldeko apustu 
irmoa egin genuenekoa. Esate 
baterako, urte batetik bestera 
%30 igo ziren bisitak eta orduan 
argi ikusi genuen etorriko ziren 
urteetarako erronka datu horiek 
mantendu eta ahal genuen 
heinean hobetzea izango zela 
erronka nagusia. Bada, lortu 
dugu: 2021ekoak ez ziren aurreko 

urtekoak bezain oparoak izan, 
baina oso gutxigatik, eta iazkoak, 
esan bezala, inoizko onenak izan 
dira bisitari, hasitako saio eta 
bisitatutako orri kopuruari 
dagokionez. Horrekin batera, 
irakurle bakoitzak saio gehiago 
hasi ditu batez beste, 2,55, baina 
orri gutxixeago bisitatu ditu 
(2,48, iaz baino %6,23 gutxiago), 
eta laburxeagoak izan dira 
irakurraldiak (bi minutu eta 35 
segundokoak, iaz baino zazpi 
segundo gutxiago). Edonola ere, 
balantze orokorra ezin hobea 
da, esan bezala.

Hilabete oparoena, urria 
Iragan urteko hilabete oparoena 
urria izan da; bisitek hor jo dute 
goia, 48.510. Zalantzarik gabe, 
erag in  handia  i zan  dute 
Euskararen 10. Maratoialdiaren 
hasierak eta Lasarte-Oria Bai! 
Kros Herrikoia aurrera eraman 

izanak. txintxarri-k jarraipen 
komunikatibo bereziak aurrera 
eraman zituen, eta fruituak eman 
ditu. Martxoa, ekaina eta uztaila 
ere emankorrak izan ziren.

2022ko eduki ikusienak 
Festa eta ospakizun gosez izan 
ziren lasarteoriatarrak 2022an 
zehar. Beraz, ez da harritzekoa 
iazko hamar eduki ikusienetatik 
zazpi urte horretan bueltatu ziren 
ekimenei buruzkoak izatea. Jakin-
min handiena piztu zuena 
Euskararen 10. Maratoialdiarekin 
zerikusia zuen artikulu bat izan 

zen, Sentitu fasearen egitarauari 
buruzkoa, hain zuzen.

Maratoialdia ospakizun kuttuna 
bada, sanpedroak zer esanik ez: 
hiru urte eta gero, ohiko formatua 
berreskuratu zuten, kontzertu 
eta guzti. Udalak antolatutako 
emanaldiei buruzko albistea izan 
zen bigarren irakurriena. 
Hamarreko zerrenda horretan 
ageri dira baita ere aipatu bi 
ekimen horietako jarduera zehatz 
batzuen kronikak, Sentitu fasearen 
amaiera eta txupinazoa, adibidez.  
Kirola egitearekin batera zenbait 
balio eta aldarri lau haizetara 
zabaltzen dituzten 22. Korrika eta 
Lasarte-Oria Bai! Kros Herrikoiak 
ere ikusmin ugari sortu dute. 

Lehen hamarren artean izan 
dira baita ere Lasarte-Oriako 
Transmaribollo Kolektiboaren 
zein GKSren sorrerak, eta EH 
Bilduren alkategai iragarpena.

Iazko urrian hautsi genituen marka guztiak: 48.510 bisita erregistratu genituen. TXINTXARRI

Orain arteko  
urte oparoena

EUSKARAREN 10. 
MARATOIALDIKO 
SENTITU FASEKO 
EGITARAUA IZAN DA 
EDUKI IKUSIENA

HAMABI HILABETETAN 
312.966 ORRI IKUSI 
ETA IRAKURRI  
DITUZTE 52.483 
ERABILTZAILEK

Lasarte-Oriak ohiko giroa eta bizitza berreskuratu dituen urtean erregistratu ditu txintxarri 
aldizkariak daturik onenak, bere webgunearen trafikoan. Hamar eduki ikusienetatik zazpi 
izan dira 22. Korrikari, sanpedroei, Maratoialdiari eta Lasarte-Oria Bai! krosari buruzkoak

Honako hauek izan dira irakurleen artean ikusmin handiena sortu 
duten hamar artikuluak:

1 • Maratoialdia: asteburuko programazioa. 1.458 ikustaldi. 
Urriaren 22an hasi zen Euskararen 10. Maratoialdia, Sentitu 
fasearekin. Programazio zabala antolatu zuten astebururako.

2 • Sanpedroetako kontzertuak ezagutarazi ditu udalak: 1.170 
ikustaldi. Pandemia ondorengo sanpedroetako kontzertuek 
jakin-min izugarria piztu zuten gure irakurleen artean.

3 • Lasarte-Oriako Transmaribollo Kolektiboa eratu dute: 
1.141 ikustaldi. Herritar talde batek LGBTIQ+ kolektiboa osatzen 
duten pertsonen borroka ikusarazteko talde bat sortu zuen. Festetan 
egin zuten lehen ekintza, manifestazio kolektiboa.

4 • Txispun! Hasi dira San Pedro Jaiak: 929 ikustaldi. 
Pandemiaren osteko San Pedro Jaiak txupinarekin lehertu ziren, 
Kale Nagusian.

5 • Esti Garmendia Arrieta izango da EH Bilduren alkategaia: 
849 ikustaldi. Lasarte-Oriako EH Bilduk aurtengo maiatzeko udal 
hauteskundeetarako alkategaiaren berri eman zuen. Esti Garmendia 
Arrieta herritarra izango da; egun, zinegotzi gisa ari da lanean.

6 • Inoizkoa izan da: ederra, hunkigarria eta sudurgorria!  
826 ikustaldi. Sanpedroez gain, beste hainbat festa eta ekimen 
itzuli ziren 2022an, besteak beste, 22. Korrika. Apirilaren 8an igaro 
zen Lasarte-Oriatik. Pirritx, Porrotx eta Marimotots omendu zituzten.

7 • Ez ahaztu sentitutakoa, eta presta zaitezte datorrenerako!: 
736 ikustaldi. Urriaren 23 gaueko kronikarekin itxi genuen Sentitu 
fasea, eta Prestatu-ri ongietorria eman. Euskararen 10. 
Maratoialdiko bigarren urratsa izan zen hori.

8 • Gaztetxoek hartu dute helduen lekukoa: 717 ikustaldi. 
Lasarte-Oria Bai! 25. Kros Herrikoiak girotu zuen herria urri 
amaieran, eta nola ez, txikienen Korrika Festak ere bai.

9 • Elkartasuna josi, elkarlanean: 603 ikustaldi. Sentitu faseko 
egitaraua oparoa izan zen, hein handi batean eragile eta elkarteen 
ekarpenari esker. Bizipoza eta Izan Inurri-ren artean prestatu zuten 
ekimenetako bat, mundua eraldatu eta bizipoza zabaltzeko.

10 • Lasarte-Oriako GKS aurkeztu dute Gaztelekuan: 590 
ikustaldi. Gazte Koordinadora Sozialistak (GKS) egungo 
testuinguruaren irakurketa egin zuen, eta horri aurre egiteko 
proposamen orokor batzuen berri eman.

2022ko hamar eduki ikusienak
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Mendizaleek urtea mendi tontor batean hasteko ohitura dute; 
Lasarte-Orian urteari amaiera ematen zaio, ordea. Hori dela eta, 
herritar ugari igo zen Buruntza mendira abenduaren 31n, urteko 
azken egunean, 2022ari tontor gainetik agur esatera. Handik 
jaistean San Roke baseliza alboko arkupeetara joan ziren, Ostadar 
SKT, Ttakun Kultur Elkartea eta Erketz EDTk elkarlanean 
prestatutako hamaiketakoa dastatzera. Pandero eta trikitixa 
doinuen erritmora dantzatu zuten zenbaitek.

Urteari agur, Buruntza mendian

Herritar ugari igo zen Buruntza mendira 2022 urteko azken egunean. TXINTXARRI

Txintxarri
Gabonetan zehar bi kirol ekimen  
berreskuratu dituzte Lasarte-
Orian, San Silvestre lasterketa 
eta Gabonetako V. Areto Futbol 
Txapelketa. 

Abenduaren 31n, seigarrenez 
hartu zituen San Silvestreak 
herriko kaleak. Okendo plazara 
bertaratutakoek, lehenik, Porrotx 
eta Jalguneko kideen urte 
amaierako kanpai bereziez eta 
hamaika dantza eta kantez gozatu 
zuten. Jarraian, beroketa saioa 
izan zuten Saito gimnasioko 
monitore baten eskutik; eta 
Jalguneren aldeko pintxo 
solidarioa dastatzeko parada ere 
izan zuten. Kirolarekin lotura 
zuzenik ez duten horiek utzita, 
313 izan ziren lasterketan parte 
hartu zutenak. Korrika, patinetan 
edo ipar martxa eginez. Gehien-
gehienak mozorroa soinean. 

Agurra dantzatu eta suziri baten 
ondoren hasi zen lasterketa 
bakoitza. Irteten lehenak, 
patinatzaileak izan ziren. Bi 
besterik ez ziren izan, aire-
serpentinaz jantziak biak ala biak. 

Hurrengo eztandaren ondotik 
korrikalariak irten ziren. Lehen 
metroak buruan egin zituzten 

Julen Ormazabalek eta Unai G. 
Somovillak berdin amaitu zuten, 
bata bestearen aurretik izan bazen 
ere. Atzetik, hamaika mozorro. 

Bide pixka bat egin zutenean, 
azken sustoa, eta abiatu ziren 
ipar martxakoak, lehen ilaretako 
gehienak San Fermineko 
entzierroa egiteko apropos 
jantziak. Erratz autoaren aurretik, 
Euskararen 10. Maratoialdiko 
zortzikotea zihoan, lasterketaren 
aurtengo omenduak. Azken 
korrikalaria iristean, sari 
banaketaren txanda izan zen. 
Zortzikotea izan zen oholtzara 
igotzen lehena. 1 zenbakidun 
dortsal bana jaso zuten eta hitz 
batzuk esan zizkieten Okendon 
zeudenei.

Julen Ormazabal izan zen 
lasterketako azkarrena, Nerea 
Arteaga lehen emakumezkoa, Esther 
Marin ipar martxako lehen 
emakumezkoa, helmuga eskutik 
z e h a r k a t u  z u e n  l e h e n 
gizonezkoarekin, Iñaki Guijarro. 
Patinetan bi lehiakide bakarrik 
izan ziren eta hauek ere elkarrekin 
bukatu zuten proba, beraz, txapel 
bana jaso zuten: Iratxe Urkia eta 
Garazi Alkorta. Beteranoena, aldiz, 
89 urteko Luis Tapia. Hunkituta 

jaso zituen txapela eta kopa eta 
bertsotan eskerrak eman zituen. 
Mozorro onenen sariak hauek izan 
ziren: Igeriketa sinkronizatua, 
burbuilak eta kopak, Olentzero eta 
Aita Noelen lera, futbolin jokalariak 
eta mamu ehiztariak.

Areto futbolaz gozatzen
Michelin kirol guneko zein 
Maialen Chourraut kiroldegiko 
areto futbol pistan ere giro ederra 
izan da berriki. Gabonetako V. 
Areto Futbol txapelketan ederki 
gozatu dute gaztetxoek. Hiru 
mailatan banaturik – benjamin, 
alebin eta infantil – hamasei talde 
finalean egoteko lehiatu ziren eta 
hilaren 7an, larunbatarekin 
erabaki ziren txapeldunak. 

Benjaminek jokatu zuten 
aurrena Andoain Team eta 
Superlagunak taldeak izan ziren 
aurrez aurre eta azken horiek 
lortu zuten garaipena, 5-6. Alebin 
mailan, berriz, Altzako lagunak 
eta Bayern Lasarteren arteko 
neurketa bigarrenak irabazi 
zuen, 3-4.

Azkenik, infantil kategorian, 
Real Lasarte eta Porrusitos taldeek 
jokatu zuten euren finala. Real 
Lasarte 5-2 gailendu zen.

San Silvestre lasteketako lehen sailkatuak eta mozorro onenen sariak jaso zituzten herriarrak, oholtzan. TXINTXARRI

Gabonetako kirol 
jarduerak itzuli dira
Lasarte-Oriako San Silvestrea eta Gabonetako V. Areto Futbol Txapelketak izan dira 
azken asteetako kirol hitzordu nagusiak gure herrian. Hiru urtetako hutsunearen 
ostean, heldu zein gazteek ederki gozatu dute kirolaz bi lehiaketa horietan

Dunbalaren hotsak kanpaiarena ordezkatu zuen haurrentzako ekitaldian. TXINTXARRI

Gabonetako Areto Futbol Txapelketan parte hartu zuten taldeen argazkia. EGUZKI AF
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ASTEBURUKO HITZORDUAK

FUTBOLA
OHOREZKO ERREGIONAL MAILA

Real Sociedad SAD C - Ostadar SKT
Igandea. 16:30. Zubieta, Donostian.
GORENGOEN MAILA

Ostadar SKT - Hernani CD B
Larunbata. 18:30. Michelin kirol gunean.
ERREGIONAL 1. MAILA

Texas Lasartearra CF - Urnieta KE B
Larunbata. 20:00. Harane, Usurbilen.
Lazkao KE - Ostadar SKT
Larunbata. 14:00. Arizti Handi, Lazkaon.
OHOREZKO JUBENIL MAILA

Lengokoak KE - Ostadar SKT
Larunbata. 16:00. Cesar Benito, Donostian.
JUBENIL 1. MAILA

Ostadar SKT B - Mundaiz SCD
Larunbata. 16:35. Michelin kirol gunean.
Zarautz KE C - Texas Lasartearra CF
Larunbata. 15:30. Asti-txiki, Zarautzen.
Intxurre KKE - Ostadar SKT C
Larunbata. 17:45. Elorri, Alegin.
OHOREZKO KADETE MAILA

Ostadar SKT - Hernani CD
Larunbata. 09:45. Michelin kirol gunean.
KADETE 1. MAILA

Ostadar SKT B - Euskalduna SD B
Larunbata. 11:30. Michelin kirol gunean.

Texas Lasartearra CF - Usurbil FT B
Larunbata. 13:15. Michelin kirol gunean.
Arrupe Chaminade CD B - Ostadar SKT C
Larunbata. 14:00. Felix Garin, Donostian.
OHOREZKO INFANTIL MAILA

Hernani CD - Ostadar SKT
Larunbata. 09:00. Zubipe, Hernanin.
INFANTIL TXIKI, 2. FASEA

Orioko FT - Ostadar SKT
Larunbata. 12:00. Mendibeltz, Orion.
INFANTIL 1. MAILA

Ostadar SKT A - Euskalduna SD
Larunbata. 15:00. Michelin kirol gunean.
Ordizia KE - Texas Lasartearra CF
Larunbata. 10:00. Altamira, Ordizian.
Aizkorri Goierri FT - Ostadar SKT B
Larunbata. 11:00. Alustiza, Seguran.
ARETO-FUTBOLA
1. MAILA

Eguzki Arkupe Rehabilitaciones - 
Martutene La Terraza
Ostirala. 20:50. Maialen Chourraut kirol.
2. MAILA

Ostiko Ore E-Sports - Eguzki ISU Leihoak
Ostirala. 20:30. Beraun frontoia, Errenterian.
GAZTEEN MAILA

Madamar Zarautz KE- Eguzki Bodegas 
Ayesa
Larunbata. 09:30. Antoniano kir., Zarautzen.

INFANTIL MAILA
Ingou Aloña B - Eguzki AF
Igandea. 09:30. Zubikoa kirol., Oñatin.
SASKIBALOIA
SENIOR 1. MAILA

Ostadar SKT - Arri BKL
Larunbata. 16:00. Maialen Chourraut kirol.
SENIOR 3. MAILA

Contubi Oiarso SKT - Ostadar SKT
Larunbata. 18:00. Don Bosco, Errenterian.
JUNIOR PARTAIDETZA

Eibar Saskibaloia Junior - Ostadar SKT
Larunbata. 16:30. Ipurua kirol., Eibarren.
KADETE ERRENDIMENDUA

Ostadar SKT - BKL Pagoeta
Igandea. 11:00. Maialen Chourraut kirol.
KADETE PARTAIDETZA

Easo Basket Sorgintxulo - Ostadar SKT
Larunbata. 16:00. Altza kirol., Donostian.
INFANTIL ERRENDIMENDU URREA

Ostadar SKT - Zast 2009
Larunbata. 09:30. Maialen Chourraut kirol.
INFANTIL ERRENDIMENDU ZILARRA

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

Antigua Luberri KE - Ostadar SKT Beltza
Larunbata. 09:00. Antigua Luberri ik, Donostian.

PILOTA
TRINKETA FINALA,  JUBENILAK

Gazteleku - Intza 1
Igandea. 10:30. (2. partida) Ametsa 
trinketa, Iruran.
UDABERRI TX., JUBENILAK 1. MAILA

Ilunpe 2 - Intza
Ostirala. 18:15. (4. partida) Izarraitz, Azpeitian.
UDABERRI TX., JUBENILAK 2. MAILA

Intza - Hernani 1
Larunbata. 16:15. (2. partida) Michelin kirol 
guneko pilotalekua.
ERRENDIMENDUA, ALEBINAK 2. MAILA

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

Ostadar SKT - CD Ibararte
Larunbata. 18:00. Maialen Chourraut kirol.
JUBENILA

Hernani KE 1- Ostadar SKT
Larunbata. 15:30. Hernaniko kiroldegian.
KADETEA

Altza - Ostadar SKT B
Larunbata. 12:00. Pio Baroja, Donostian.
INFANTILA

Ostadar SKT A - Hernani KE 2
Larunbata. 11:30. Maialen Chourraut kirol.

ERRUGBIA
EUSKAL LIGA, OHOREZKO MAILA

Hernani CRE - Gaztedi RT
Igandea. 10:30. Landare, Hernanin.
16 URTEZ AZPIKOA

Gesalaga Okelan Zarautz Beltzak KE 
- Cumenor Elorrio RT
Larunbata. 10:30. Asti, Zarautzen.
10 ETA 12 URTEZ AZPIKOA

Beltzak KEko eskolako 10 eta 12 
urtez azpiko taldeek topaketa dute. 
Igandea. 10:00. Michelin kirol gunean.
IGERIKETA
KLUBEN ARTEKO KOPA

Buruntzaldea IKTko infantil, junior eta 
absolutuek Gipuzkoako Kluben arteko 
Kopa lehiatuko dute.
Larunbata eta igandea. Azken Portu kir., Irunen.
ATLETISMO
GIPUZKOAKO TXAPELKETA

Ostadar Atletismoa saileko zein 
herriko atletek absolutu mailako 
Gipuzkoako txapelketa jokatuko dute.
Larunbata. Antonio Elorza belodromoa, 
Donostian.
EUSKADIKO KROS TXAPELKETA

Herriko atletek Euskadiko kros 
txapelketa lehiatuko dute.
Igandea. 09:30. Ortuella, Bizkaian.

Txintxarri
Hernaniko 24. Saria lehiatu zuten 
Buruntzaldea IKTko infantil, 
junior eta absolutuek, hilaren 
7an. Hernani, Taosa, Zarautz 
eta Fortunako igerilarien aurka 
izan ziren nor baino nor talde 
horretako kideak, primeran aritu 
ziren igerian eta horren erakusle 
Garazi Etxeberriak irabazitako 
txapela, taldeak eskuratutako 
garaikurra, zazpi domina eta 
hamar marka pertsonal berri 
izan ziren.

Lehiaketan 100 metroko edozein 
estiloetako proba batean hartu 
behar zuten parte igerilariek 
eta, horretaz gain, denek, lau 
estiloetako 100 metroko proban. 
Buruntzaldea IKTko gazteak 
estilo ezberdinetako lehen 
postuetan izan ziren bakarka. 
Garazi Etxeberria (100 m. libre 
eta 100 m. lau estilo probetan( 
eta Miren Sarobe (100 m. 
tximeletan) podiumaren gorenera 
igo ziren. Sarobe berak estilo 
lehiako bigarren postua lortu 

zuen; Saioa Elola eta Unai G. 
Somovillak, aldiz, 100 m. bizkar 
eta 100 m. bular saioetan jantzi 
zuten zilarra. Somovillak 
brontzea ere eskuratu zuen lau 
estiloko proban.

Sariak eta markak
Igerilariek egindako jarduna 
kontuan izanik, Hernaniko 24. 
Sariaren irabazlea FINA Taularen 
arabera erabaki zen, eta taldeko  

bi kide izan ziren lehen bi 
postuetan: Garazi Etxeberriak 
eraman zituen kopa eta txapela 
1.206 punturekin eta Miren 
Sarobe izan zen bigarren, 841 
alerekin.

Emakumezkoen taldekako saria  
ere borrokatua izan zen. 
Buruntzaldea IKT eta Fortunaren 
arteko norgehiagoka jardunaldiko 
azken proban erabaki zen, 4x50 
m. libre erreleboan. Miren 
Sarobe, Saioa Elola, Alba 
Escribano eta Garazi Etxeberria 
kideek igerialdi "polita" egin 
zuten taldeko arduradunen 
iritziz. 29 segundoetatik behera 
egin zituzten lehen eta azken 
postei esker, 01.58,03ko marka 
eta garaipena erdietsi zuten. 

Garaikur eta dominez gain, 
igeriketa taldeko hainbat kidek 
marka pertsonalak berritu 
zituzten: 

• M i r e n  S a r o b e :  
100 m. tximeleta, 01.16,00; 
100 m. lau estilo, 01.12,59 
eta 50 m. libre, 28.80. Azken 

marka hori 4x50 m. libre 
erreleboko lehen postan 
egin zuen. 

• Ga r a z i  E t x eb e r r i a :  
100 m. libre, 59,22 eta 100 
m. lau estilo, 01.07,13.

• A l b a  E s c r i b a n o :  
100 m. bizkar, 01.28,68 eta 

saio bereko 50 metroko 
pasean, 43,45.

• N o r a  M i g u e l e z :  
100 m. tximeleta, 01.39,50 
eta 100 m. lau estilo, 
01.35,72.

• Amaiur Iparragirre:  
100 m. tximeleta, 01.39,53.

Buruntzaldea IKTko igerilariak, 
eskuratutako sariekin. BURUNTZALDEA IKT

Buruntzaldea IKT,  
bikain Hernaniko Sarian
Urtea ongi hasi dute Buruntzaldea IKTko kideek. Igeriketa talde horretako Garazi 
Etxeberria Hernani Sariko garailea izan da eta neskek taldekako garaikurra  
eskuratu dute. Domina eta marka pertsonal berri ugari ere batu dituzte kirolariek

Gabonetako Nazioarteko Saria 
lehiatu zuten abenduaren 29an 
Donostiako Paco Yoldi 
igerilekuan. Lasarte-Oriako 
ordezkaritza izan zen sailkapen 
probetan baita arratsaldeko 
finaletan ere. Euskal Selekzioaren 
izenean parte hartu zuten Leire 
Martin zein Buruntzaldea IKTko 
Nahia Zudaire podiumeko gorenera 
igo ziren.

Zudairek igeriketa egokituko 50 m. libreko proba jokatu zuen. Nahiz 
eta bere proba kuttunena ez izan, 32.06 eginez marka berritu zuen 
eta igeriketa egokituko txapeldun izan zen.

Martinek bizkar estiloko 50 m. eta 100m. nahiz 200 m. lau estiloko 
finalerako sailkapena lortu arren, bizkarreko proba luzean ez parte 
hartzea erabaki zuen. Motzean, aldiz, hirugarren postua eskuratu 
zuen (30,62) eta 200 m. lau estiloetan nagusi izan zen, 02.21,20ko 
denbora eginez.

Horiez gain, Euskadiko selekzioko kide Ainhoa Martin eta 
Buruntzaldea IKTko Garazi Etxeberria ere finaletan izan ziren. Lehena 
bular estiloko bi probetan aritu zen; 50 metrokoan bigarren izan zen 
eta 100 metrokoan hirugarren. Etxeberriak 50 m. eta 100 m. estilo 
libreko finalei aurre egin zien eta bietan zazpigarren izan zen. 
Sailkapenetan, gainera, proba luzeko marka ondu zuen, 01.00,85.

Zudairez eta Etxeberriaz gain, herriko igeriketa taldeko kide Saioa 
Elola, Iker Gorostegui, Miren Sarobe eta Unai G. Somovillak ere euren 
markak berritu zituzten.

Nahia Zudaire, igeriketa egokituko 
sariarekin. GIF

Nazioarteko Sariko podiumetan
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Txintxarri
Lasarte-Oriako Kirol Zerbitzuak 
kirol instalazioen egutegiaren 
eta ordutegien berri eman du 
eta zehaztu du zein egunetan 
egongo diren horiek itxita (ikus 
ondoko koadroa).

Horrez gain, gogorarazi du 
nolakoak diren instalazioen 
neguko nahiz udako ordutegiak. 
Lehena dago indarrean uneotan, 
ekainera arte. 

Hala, Maialen Chourraut 
kiroldegia 07:00etatik 22:00etara 

dago zabalik astegunetan, 
09:00etatik 20:00etara larunbatean 
eta 09 :00etatik 13:00etara 
igandeetan. Igerilekua, berriz, 
07:00etatik 12:30era eta 14:00etatik 
21:30era astegunetan, 09:00etatik 
13:00etara eta 16 :00etatik 
20:00etara larunbatetan, eta 
09:00etatik 13:00etara igandeetan 
zein jaiegunetan. 

Azkenik, bulegoko ordutegia 
09:00etatik 13:00etara artekoa da 
astelehenetik ostiralera, eta 
asteazken arratsaldeetan ere 

zabal ik dago ,  17 :00etat ik 
19:00etara.

Bestalde, Michelin kirol gunea 
15:30etik 22:30era irekitzen dute 
astegunetan, 09:00etatik 20:00etara 
larunbatetan eta 09:00etatik 
13:00etara igande eta jaiegunetan.

Uztailean, udako ordutegia
Udako ordutegia uztailean hasiko 
da eta moldaketa batzuk egingo 
ditu udalak. Esaterako, Maialen 
Chourraut kiroldegia 07:00etatik 
13:00etara eta 16:00etatik 22:00etara 
irekiko dute astegunetan, eta 
09:00etatik 14:00etara asteburuetan 
nahiz jaiegunetan. Igerilekuaren 
ordutegia ere murriztu egingo 
dute: 07:00etatik 12:30era eta 
16:00etatik 21:30era astegunetan, 
eta 09:00etatik 14:00etara asteburu 
eta jaiegunetan. 

Bulegoko langileek 10:00etatik 
12 :30era artatuko dituzte 
herritarrak, astegunetan.

Miche l in  k i ro l  guneko 
ordutegia, aldiz, hau izango da: 

10:00etatik 12:30era eta 17:00etatik 
22:00etara astegunetan eta 
0 9 : 0 0 e t a t i k  1 3 : 0 0 e t a r a 
larunbatetan. Igandeetan itxi 
egingo dute.

Kirol instalazioen aurtengo 
egutegia aurkeztu du udalak
Maialen Chourraut kiroldegiko zein Michelin kirol 
guneko ordutegiak ere zehaztu ditu Kirol Zerbitzuak

Txintxarri
Ostadar Atletismo saileko kideek 
eta herriko atleta federatuek pista 
denboraldiko lehen hitzordu 
garrantzitsua izango dute hilaren 
14an Antonio Elortza Belodromoan, 
maila absolutuko Gipuzkoako 
txapelketa. Herriko taldeak 11 
kide aurkeztuko ditu lehiaketara 
eta hainbat kirolari lehen postuetan 
egotea espero dute taldeko 
arduradunek. Horiez gain, Jon 
Presa eta Yeray Varela herritarrak 
ere izango dira pistan.

Lehiaketa hau prestatzeko bi saio 
izan dituzte abenduan zehar herriko 
kirolariek eta Ostadarreko kideek 
markak ondu dituzte. 

60 metroko abiadura proban izan 
dira gehienak: Iraia Alkorta (8,17), 
Maider Abete (8,24), Alex Alkain 
(7,34) eta Unax Riezu (7,52). Aiala 
Ramosek, aldiz, 3 kiloko pisuarekin 
lortu zuen marka berritzea, 9,32 m.

Eta jauziko probetan ere izan zen 
berri onik talde urdin-beltzarentzat. 
Nahiz eta markarik ez berritu, Naroa 
Furundarenak 23 urtez azpiko 
Espainiako txapelketarako 
gutxieneko markak egin ditu bai 

jauzi hirukoitzean (12,34 m.), baita 
luzera jauzian (5,90 m.) ere. 

Hilaren 8an, aire libreko jaurtiketa 
proba egin zen Kote Olaizola Mini 
estadioan.  Eguraldia lehiarako 
aproposa izan ezean, taldeko Maider 
Rekondo (39,88 m.)eta Oihana Igarriz 
(32,68 m.) disko jaurtiketako lehen 
postuetan izan ziren.

Muguerza krosa 
Azken egun horretan bertan, Juan 
Muguerza nazioarteko krosa ere 
jokatu zen Elgoibarren. Euria, eta 
lokatzari aurre egiteaz gain, maila 
handiko lasterketariekin lehian 
izan ziren hiru lasarteoriar.

Aloña Mendi taldeko Jon Presa 
Herranzek absolutu mailako 
lasterketan parte hartu zuen. 10.796 
metroko ibilbidea osatu eta helmugan 
39.55 marka egin zuen. Maila 
horretan, Unai G. Somovilla ere 
izan zen irteera puntuan, baina ez 
zuen proba amaitu.

20 urtez azpiko mailako proban 
(6.624 m.) Unax Goenaga Sarobe 
gaztea izan zen. Euskadiko 
Selekzioaren izenean lehiatu zen 
eta helmugan 24.25 egin zuen.

Presak, Goenagak eta Aimar 
Sukuntza herriterrek Euskadiko 
kros txapelketarai egingo diote 
aurre, hilaren 15ean.

Naroa Furundarena, abenduko proba batean lehian. GIPUZKOAKO ATLETISMO FEDERAZIOA/GUPODESIGN

Atletak, Gipuzkoako 
txapelketarako prest
Lurraldeko txapelketa nagusia jokatuko da, hilaren 14an, Donostian. Herriko hamahiru 
bat atleta izango dira Antonio Elortza Belodromoan lehian. Ez da asteburuko hitzordu 
garrantzitsu bakarra izango, Euskadik kros txapelketan ere izango baita lasarteoriatarrik

Txintxarri
Intzako kirol elkarteko jubenilen 
l ehen  b iko t eak  t r inke t e 
modalitateko Gipuzkoako 
txapelketako finala jokatuko du 
hilaren 15ean, igandearekin. 
Haritza Diaz de Gereñuk eta 
Peru Urdanpilletak hilaren 7an 
lortu zuen sailkapena. Hernani 
1 garaitu zuten Irurako Ametsa 
t r i n k e t e a n  i z a n  z i r e n 
finalerdietan.

Intzako pilotariek maila ona 
erakutsi zuten partida hasieratik. 
Hernaniko X. Iturbek eta O. 
Alegriak tantoak ongi borrokatu 
zituzten arren, Lasarte-Oriako 
bikoteak sendo markagailuan 
aurre hartu zuen; 13-24 egotera 
iritsi ziren.

Hernaniko kideek ez zuten 
amore eman, ordea. Euren onena 
emanez, partida eta markagailua 
orekatu zituzten (30-30) eta 
aurretik egotera ere iritsi ziren 
(32-30).

Oldarraldia baretu arte eustea 
besterik ez zuten izan Intzako 
jubenilek. Orduan, agintea hartu 
eta bederatzi tanto egin zituzten 
jarraian (32-39). Neurketa 33-40 
amaitu zen. 

Intzako arduradun Jose Felix 
Solano pozarren dago jubenilek 
finalerdian egindako lanarekin: 
"Ondo jokatu zuten". 

Hilaren 15ean, berriz, Gazteleku 
izango dute aurkari. Andoaingo 
bikotea lehen finalerdian 
gailendu zen norgehiagoka 
borrokatu batean, 37-40.

Beste lehiaketak
Era berean,  hurrengo bi 
asteburuetan beste lehiaketa 
batzuei emango diete hasiera 
pilota taldeko kideek.

Errendimendu kategoriako 
alebin bikoteek Gipuzkoako 
txapelketari aurre egingo diote. 

Jubenil mailako gazteek bi 
txapelketa modalitate uztartuko  
dituzte. Pilotalekuan bikotekako 
Udaberri txapelketa jokatuko 
dute eta trinketean, berriz, buruz 
buruko lehiaketa izango dute. 

Jubenil bikotea, ezker horma 
txapelketako partida batean. TXINTXARRI

Diaz de Gereñu eta Urdanpilleta, 
jubenil mailako trinketeko finalean
Intza Kirol Elkarteko jubenilek Gazteleku izango dute 
aurrez aurre hilaren 15ean, Irurako Ametsa trinketean

Maialen Chourraut 
kiroldegia
• Maiatzak 1.
• Ekainak 28 eta 29.
• Uztailak 30 eta 31.
• Abuztuaren 1etik 13ra, bi 

egunak barne.
• Abenduaren 24, 25 eta 31.

Michelin kirol gunea
• Apirilaren 6tik 10era,  

bi egunak barne.
• Maiatzak 1.
• Ekainak 28 (arratsaldez) eta 29.
• Uztailak 2, 9, 16 eta 23tik 

31ra, bi egunak barne.
• Abuztuaren 1etik 6ra eta 13, 

20 eta 27.
• Azaroak 1.
• Abenduak 8, 24, 25 eta 31.

Kirol instalazioen itxiera egunak
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EGURALDIA LASARTE-ORIAN

Urte askotarako!
Zorion itzazu urteak bete, ezkondu berri edo urteurrena bete duten 

lagunak eta senitartekoak, baita jaioberriak ere

Osteguneko 16:00ak arte jasoko ditugu.

Internet  
• txintxarri.eus/zorionagurrak.
• Erabiltzailearekin sartu/ 

Erabiltzailerik ez baduzu izena eman.
• Bidali zorion agurra formularioa 

betez.
• Zorion agurra formularioan 

zehaztutako datan argitaratuko da 
webgunean eta ostiralean paperean.

Posta elektronikoa 
• Mezua bidali txintxarri@ttakun.

eus helbidera, eta idatzi: 
izen-abizenak, urtebetetze 
eguna, urteurrenaren data edo 
ezkontzaren data eta nahi duzun 
testua.

OSTIRALA, 13 DE MIGUEL
LARUNBATA, 14 DE ORUE 
IGANDEA, 15 DE ORUE  
ASTELEHENA, 16 LASA 
ASTEARTEA, 17 GIL
AZTEAZKENA, 18 DE MIGUEL
OSTEGUNA, 19 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
K. Aizpuru Odriozola:  Latxumbe Berri 11, Hernani. 943 33 60 77

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!

ZORION AGURRAK

Maddi
Maddi! JESUKRISTO-n 
bazkaria daukagula 
gaur! Geroko 
digestiboak zure kontu? 
Urte honetarako 
"propositoa", zorion 
agurrak zuk bezain 
ederki idaztea! 
Marrubizko 33 muxu! 
Zorionak lantaldekoen 
partetik.

Beñat
Eta bat-batean 6 urte! 
Zorionak bitxito! Ondo 
ospatu familia eta 
lagunekin, ikaragarri 
maite zaitugu! 

Aratz
Zorionak Aratz! Ondo 
ospatu zure 13. 
urtebetetzea. Muxuk eta 
besarkada goxo bat 
familiaren partetik. 
Asko maite zaitugu 
txapelduna :)



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

Inprimategia
Zeroa Multimedia, S.A.

Lege Gordailua: SS-513/93
ISSN: 1134-0053
Tirada: 8.300 ale

www.txintxarri.eus BABESLEA

ESKELAK JARTZEKO

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

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

 TEL: 943-37 14 48
edo txintxarri erredakzioan

ESKELA
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txintx  rri

MANTTANGORRI HIRIBUSA

Lanegunak

LANA

ESKARIA

Lan bila nabil interna edo 
orduka. Haurrak, nahiz 
adineko pertsonak zaindu 
edota etxeko lanak egingo 
ni tuzke.  Er ietxeetan 
zaintza lanak ere egingo 
nituzke. Harremanetarako 
zenbakia: 652 13 89 68.

Lan bila nabil interna edo 
orduka. Haurrak, nahiz 
adineko pertsonak zaindu 
edota etxeko lanak egingo 
ni tuzke.  Er ietxeetan 
zaintza lanak ere egingo 
nituzke. Harremanetarako 
zenbakia: 666 31 79 60.

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 
zaintzeko prest 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
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OSTIRALA 13
LASARTE-ORIA Zinema
Okendo Zinema Taldeak zineforuma 
egingo du, Suro filma proiektatuta. 
Sarrerek 6 euro balio dute.
Kultur etxea, 22:00etan.

IGANDEA 15
LASARTE-ORIA Zinema
Mision H20 filma proiektatuko dute, 
haurrentzat. Sarrerek 4 euro balio 
dute;   kultur etxeko leihatilan eros 
daitezke.
Kultur etxea, 17:00etan.

USURBIL Aurkezpena
Iñaki Urruzolak, Usurbilgo Udalaren 
laguntzaz, Isturitzetik Tolosan 
barru ikus-entzunezkoa egin du. 
Urtarrilaren 12an, Joxan Artzeren 
heriotzaren bosgarren urteurrena 
izanik, Sutegiko auditorioan ikus-
entzunezkoaren aurkezpena egingo 
dute. Ondoren, Iñaki Urruzolarekin 
eta Iratxe Retolazarekin solasaldia 
izango da.
Sutegiko auditorioa, 18:00etan.

LASARTE-ORIA Zinema
El viaje a Paris, de la señora 
Harris filma proiektatuko dute, 
helduentzat. Sarrerek 6 euro balio 
dute;   kultur etxeko leihatilan eros 
daitezke.
Kultur etxea, 19:30ean.

OSTIRALA 20
URNIETA Antzerkia
Forever antzezlan mutua 
estreinatuko du Kulunka Teatroa-
ek. Sarrerek 5 euro balio dute.
Sarobe Arte Eszenikoen Gunea, 
19:00etan.

LARUNBATA 21
LASARTE-ORIA Antzerkia
Bi ipuin familia antzezlanaren 
emanaldia egingo du Tomaxen 
abenturak taldeak. Sarrerek 4 euro 
balio dute.
Kultur etxea, 17:00etan.

IGANDEA 22
LASARTE-ORIA Zinema
Hopper, oilasko erbia filma 
proiektatuko dute, haurrentzat. 

Sarrerek 4 euro balio dute;   kultur 
etxeko leihatilan eros daitezke.
Kultur etxea, 17:00etan.

LASARTE-ORIA Zinema
Todos lo hacen filma proiektatuko 
dute, helduentzat. Sarrerek 6 euro 
balio dute;   kultur etxeko leihatilan 
eros daitezke.
Kultur etxea, 19:30ean.

OSTIRALA 27
LASARTE-ORIA Zinema
Okendo Zinema Taldeak 
zineforuma egingo du, La maternal 
filma proiektatuta. Sarrerek 6 euro 
balio dute.
Kultur etxea, 22:00etan.

LARUNBATA 28
HERNANI Independentzia 
Eguna
Buruntzaldeako Ezker Abertzaleak  
eskualde horretako II. 
Independentzia Eguna egingo du. 
Honako egitaraua iragarri du:

11:00etan, Burujabetzak mugarri, 
independentziara bidean hitzaldia, 
BIteri Kultur Etxean.
14:00etan, herri bazkaria (Txotx-a 
egongo da) eta Mexikortxo, 
Atsegindegin.  Bertaratzeko 

txartelak erostea ezinbestekoa 
dela jakinarazi dute antolatzaileek 
(tiketa eta kamiseta 15 euro). 
18 :00e tan ,  man i f es taz i oa 
abiatuko da Gudarien plazatik, 
Bidea igarriz, independentziarantz! 
lemapean. 
20:30ean, Pleura eta Arkada 
Social musika taldeen kontzertuak 
Garin herriko tabernan. Ondoren, 
DJ Atxuak RaZin. 

Hernani, 11:00etatik aurrera.

LASARTE-ORIA Antzerkia
Hondamendia antzezlanaren 
emanaldia egingo du Artedramak. 
Sarrerek 6 euro balio dute.
Kultur etxea, 17:00etan.

IGANDEA 29
LASARTE-ORIA Zinema
Kung food filma proiektatuko dute, 
haurrentzat. Sarrerek 4 euro balio 
dute;   kultur etxeko leihatilan eros 
daitezke.
Kultur etxea, 17:00etan.

LASARTE-ORIA Zinema
El peor vecino del mundo filma 
proiektatuko dute, helduentzat. 
Sarrerek 6 euro balio dute; kultur 
etxeko leihatilan eros daitezke.
Kultur etxea, 19:30ean.

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKEN ARRATSALDEA BAINO LEHEN.

LASARTE-ORIA Jaialdia. GurasoLandia egitasmoan dabiltzan familiak 
TrukeLandia-ra gonbidatu ditu Ttakun Kultur Elkarteak. Pasa den ikasturtean 
programa horretan aritu ziren hainbat familia izango dira bertan, euren 
esperientzien berri emateko. Bertara joan nahi dutenek, izena eman behar 
dutela jakinarazi dute antolatzaileek, honako whatsApp zenbakira idatzita: 695 
78 53 92.
Manuel Lekuona Kultur Etxeko auditorioa, urtarrilaren 18an 17:30ean.

 ZINEMA
LASARTE-ORIA

MANUEL LEKUONA

'Suro'
Ostirala 13   
22:00.

'Mision H20'
Igandea 15   
17:00.

'El viaje a Paris 
de la señoira 
Harris'
Igandea 15   
19:30.

USURBIL

URBIL

'Avatar: el 
sentido del 
agua'
Ostirala 13   
16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 
20:00, 20:20, 
21:00, 22:00.
Larunbata 14  

16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 
20:00, 20:30, 
21:00, 22:00.
Igandea 15   
16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 
20:00, 20:30, 
21:00.

'M3gan'
Ostirala 13   
17:00, 19:35, 
22:10.
Larunbata 14   
17:00, 19:35, 
22:10.
Igandea 15   
17:00, 19:35, 
22:10.

'El gato con 
botas: el último 
deseo'
Ostirala 13   
16:05, 17:05, 
18:40.
Larunbata 14   

16:05, 17:05, 
18:40.
Igandea 15   
16:05, 17:05, 
18:40.

'Operación 
fortune: el gran 
engaño'
Ostirala 13   
17:40, 21:30.
Larunbata 14   
17:40, 21:30.
Igandea 15 
17:40, 21:30.

'A todo tren 2: 
les ha pasado 
otra vez'
Ostirala 13
15:50.
Larunbata 14
15:50.
Igandea 15  
15:50.

'Poker face'
Ostirala 13   
16:35, 19:40, 

22:05.
Larunbata 14   
16:35, 19:40, 
22:05.
Igandea 15    
16:35, 19:40, 
22:05.

HERNANI

BITERI

'Alcarras '
Ostirala 13   
22:30
Larunbata 14 
19:30, 22:30
Igandea 15 
19:30
Astelehena 16 
16:30.

'Kung food'
Larunbata 14  
16:30.
Igandea 15  
16:30.

Helenak eta Ivanek artelatz basoetan 
bizitza berri bat eraikitzeko asmoa 
agertuko dute, baina amets hori 
aurrera eramatea ez zaie hain erraza 
egingo. Lurrean bizitzeko moduen 
ikuspegi ezberdinak ditu batak eta 
besteak, eta gatazka sortuko die 
horrek; bikote harremanaren 
etorkizun jokoan jartzeraino.

Zenbait aitzatespen jaso 
zituen 2022. urtean aipatu 

filmak. Goya sarietan 
nominatua izan zen 
emakumezko aktore 
onenagatik, eta baita zuzendari 
berri onegatik ere. Horrez gain, 
Donostiako zinemaldian 
FIPRESCI eta Euskal Zinema 
sariak eskuratu zituen, eta 
Gaudi sarietan hamar 
izendapen jaso zituen; horien 
artean film onenarena. 

Ezagun bilakatu den bidaiari gaztea

LABURPENA

'Suro'
Zuzendaria: Mikel Gurrea. Gidoia: Mikel Gurrea, Francisco Kosterlitz. 
Argazkia: Julián Elizalde. Ekoizleak: Lastor Media, Malmo Pictures, 
Irusoin, ETB, TV3, Institut Català de les Empreses Culturals. 
Herrialdea: Espainia (2022). Iraupena: 116 minutu. Generoa: 
Drama, Thrillerra. Aktoreak: Vicky Luengo, Pol López, Ilyass El 
Ouahdani, Josep Estragués, David Parcet, Vicente Botella, Nelson 
Caballero, Joan Carrillo, Fouad Lhaibi. 
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