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Iritsi dira urteko egun zirraragarrienak. Eguneroko 
lanak alde batera utzi eta Olentzero eta Mari Domingiren 
postari berezia bihurtzen naiz garai honetan. Aurten, 
urduritasun handiz itxaron ditut, ez baigenekien zuek 
bisitatzera joan ahalko ginen edo ez.

Urte berezia bizi izan dugu aurtengoa. Iaz, data 
hauetan, nork esango liguke birus batek mundu 
guztia hankaz gora jarriko zuela! Bai, gurea ere 
erabat nahastu da! 

Zuen antzera, hilabeteak egin ditugu baserrian 
i t x i a l d i a  n o i z  buka tuko  z a i n .  P o r r o t x , 
Maritxuteilatuko, Basajaun eta gainerako laguntxoen 
bisitarik jaso gabe egon ginen, eta poz handiz 
hartu genuen konfinamenduaren amaiera. 
Zuhurtziaz jarraitu ditugu osasun-neurrien 
aldaketak, zintzo jantzi dugu maskara, hitz eta 
akronimo berriak ikasi ditugu eta azken ordura 

arte, zain egon behar izan gara egun berezi hauetan gure herritik atera ahalko 
ginen jakiteko.

 Horri esker, egun hauetan herriko txikien bildu ahal izan naiz ikastetxeetako 
bisitetan. Batzuk lehenengoz ezagutu naute eta negar egin dute eta, beste askok 
nire etorreraren zain zeudela aipatu didate barre eta algara artean. Azaldu 
diet Mari Domingi eta Olentzeroren laguntzailea naizela, eta haientzat eskutitzak 
eta marrazkiak eman dizkidate. 

COVID-19a dela-eta, ikasleen besarkadarik ezin izan dut jaso, baina, aurten, 
inoiz baino muxu gehiago bota dituzte airera, eta nik, horiek denak harrapatu 
eta Mari Domingiri eta Olentzerori eramateko jaso ditut; zenbat maitasun eta 
ilusio batzen diren hain keinu txikian. Bizitza keinu txikiez betea dago. Azken 
aldian, gune pribatuan ez bada, ezin ditugu muxu, besarkada edo laztanak eman, 
beraz, keinuek, ekintzek eta hitzek hartu dute garrantzia. 

Ez naiz gehiago luzatuko; Mari Domingik eta Olentzerok Gabon gauerako 
guztia prest izan dezaten lanean jarraitu behar dut orain. Banoa zuen eskutitz 
eta marrazkiak hartuta mendira, eurei erakustera!

Baina agurtu aurretik, mezu bat bidali nahiko nizueke. Zuontzako nire aurtengo 
oparia 2020a giro atseginean amaitu eta urte berri ona izatea nahiko nuke. 
Garrantzitsua da ate joka dugun urte berriari atea zabaldu eta besozabalik 
harrera egitea. Jarraitu beharreko osasun neurriak aintzat hartuta, etxeko 
txikiok euren aisiaz gozatzeko aukera izan dezazuela, eta hori hala izan dadin 
saiatuko gara gu hirurak.

Gaur egingo dut ikastetxeetako azken bisita eta falta diren eskutitz horiek 
jaso eta eramango dizkiet Mari Domingiri eta Olentzerori. Hala ere, azken 
orduan baten bat larri ibiliko balitz ere, izango du aukerarik. Abenduaren 24an, 
Mari Domingi eta Olentzeroren postontzian utzi ahal izango dituzue.

Orain bai, lagunak, lanera itzuliko naiz. Izan zaiteztela zoriotsu eta goza 
ditzazuela Gabonetako egunak.

Muxu, besarkada eta maitasun asko bidaltzen dizkizuegu baserritik! Irrikitan 
gaude zuekin elkartu eta elkarri kontutxoak esateko! Laster arte! 

Eguberri eta urte berri zoriontsuak opa dizkizuet guztiei!

Urte berriari, keinu txikiak

Xixuko

txintx  rri
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Txintxarri 
2020. urteak gutxi falta du ihes 
egiteko, eta, Gabonen atarian 
ziurgabetasuna da nagusi. 
Ekitaldi eta ekintza ezberdinez 
beteta agurtu ohi ditugu urte 
z a h a r r a k ,  b e r r i e i  e r e 
ospakizunekin ongietorria 
emateko. Aurten, ordea, herritar 
asko izango dira euren buruari 
bueltaka, zalantzat betetako 
galderei erantzuna bilatu nahian 
dabilena. Egingo al da ezer 
aurtengo  gabon-ospakizunetan? 
Legea oinarri hartuta, garai 
hauetako ekintzak antolatzerik 
badagoela uste du Ttakun KEk 
eta hortaz, "ahalik eta modu 
seguruenean" egiten saiatuko 
dela jakinarazi du. 

Abenduaren 21ean artisau 
azoka antolatzeko asmoa zuen 
ku l tu r  e l ka r t eak ,  ba ina 
koronabirusak eragindako egoera 
dela-eta, ezinezkoa izan zaie 
ekintza horrekin aurrera 
jarraitzea. Egun horretan bertan, 
Gozategi musika taldearen  

emanaldia izango da arratsaldeko 
19:00etan Manuel Lekuona Kultur 
Etxean. Orioko musikariek trikiti 
do inuekin  a la i tuko  dute 
lasarteoriatarren iluntzea, eta 
ziur, giro paregabean elkartuko 
direla denak. Garrantzia eman 
nahi diote baserritarrez janzteari,  
eta herritarren artean hori 
sustatzeko zozketa bat egingo 
diute; horietan, baserritar janzten 
direnek soilik parte hartu ahal 
izango dute. Horrela. Gozategi 
ikustera animatzen direnek 
emanaldiaren sarreran jasoko 
dute zozketan parte hartzeko 
zenbakia, eta kontzertua hasi 
aurretik, kultur etxean bertan 
jakinaraziko dute garailea. 
Zozketako irabazleak txistorra, 
sagardoa, irasagarra eta gaztaz 
osatutako sorta eder bat jasoko 
du sari gia.

Olentzero eta Mari Domingi 
Abenduaren 24an ere izango 
dira ekitaldiak. Aste hauetan 
zehar Xixuko ahate maitagarria 

haurrei bisitak egiten ibili da 
herriko ikastetxeetan. Bertan 
24ko egitaraua aditzera eman 
die ikasle gaztetxoei eta Mari 
Domingiri eta Olentzerori esan 
beharreko amets guztien berri 
emateko gutuna ere oparitu die. 
Urtero bezala, aurten ere haurrek 
marrazkiak prestatu dituzte 
Mari Domingiri eta Olentzerori 
beraien maitasuna adierazteko. 
A r t e l a n  h o r i e k  g u z t i a k 
Gonagorriko basoan duten 
Ikazkin Tripandi baserriko 
paretetan eskegiko dituzte. Poz-
pozik apainduko dute etxea Mari 
Domingi eta Olentzero Lasarte-
Oriako txikien marrazki 
ederrekin. Hortaz gain, txintxarri 
aldizkariak ere argazki galeria 
bat osatuko du haurren marrazki 
guztiak bilduz. 

Mezu bat ere bidali dute 
ikazkinak eta Mari Domingik, 
haurrei jakinarazteko. Harrera 
hain koloretsua egiten dietenez 
beti, aurten egoera nahasia izan 
arren,  eurak bisitatzera etorriko 

direla iragarri dute. Abenduaren 
24an herriko auzo desberdinetan 
egongo dir, 10:00etatik 12:00 
bitarte. Hauek dira Olentzero 
edo Mari Domingi egongo diren 
auzo eta guneak:  Oriako kapera, 
Anbulatorio eraikina, Sasoeta, 
Zumaburu eta Garaikoetxea 
ikastetxeetako gimnasioak, 
Zabaletako frontoia eta Manuel 
Lekuona Kultur Etxeko kafetegia.  
Hori bai, beraiekin egoteko 
aurrez, hitzordua hartzea 
ezinbestekoa izango da, eta, 
horretarako, esteka honetan 
sartu eta formularioa bete 
beharko dute interesatuek.  
h t t p s : / / t x i n t x a r r i . e u s /
olentzero2020/ edo https://labur.
eus/olentzero2020 . Bertan 
zehaztu beharko dute haur 

kopurua eta horien datuak. Zazpi  
gune ezberdin egonik, norberaren 
biz i lekua dagoen auzoan 
erreserbatzeko eskaera egin die 
Ttakun KEk  lasarteoriatarrei, 
"desplazamenduak eta pilaketak 
saiheste aldera". Hitzordua 
abenduaren 18tik 20ra hartu 
ahal izango da, eta abenduaren 
22an konfirmatuko du elkarteak 
hitzorduaren erreserba. 

Harrera, kultur etxean
Mari Domingi eta Olentzero eta 
Xixuko ahateari agur beroa 
emateko aukera ere izango da, 
eguerdiko 13:00etan Manuel 
Lekuona  Kul tur  E txean . 
Maritxuteilatuko eta Porrotx 
izango dituzte lagun, eta bertara 
hurbildu nahi izanez gero, 

Gabonetako 
ekintzak Ttakun 
KEren eskutik
Ezohikoak izango dira aurtengo Eguberrietako ospakizunak, baina Ttakun Kultur 
Elkarteak Gabonetako ekintzei eusteko apustua egin du. Horiek "modu seguruan" 
antolatzeko ahalegina eginda, ekitaldi bat baino gehiago izango dira datozen egunetan

Urtea berezia izan bada ere, Mari Domingik, Olentzerok eta Xixukok Lasarte-Oriako haurrak                                                bisitatuko dituztela jakinarazi dute. Abenduaren 24an elkar ikusiko dira . TXINTXARRI  



ERREPORTAJEA     5TXINTXARRI ALDIZKARIA  2020-12-18  OSTIRALA

gonbidapenak kultur etxean 
eskuratu ahalko di tuzte ,  
abenduaren 22tik aurrera. Kultur 
etxeko arduradunek adierazi 
dutenez, sarrerak, gehienez 
launaka banatuko dituztela. 

Ttakun Kultur Elkarteak 
gogoeta bat plazaratu nahi izan 
du: "Ez da urte erraza izan, 
baina Ttakunetik ekitaldi hauek 
egitearen aldeko apustua egin 
nahi izan dugu, beti ere, gure 
txikien onuran pentsatuz. 
Egoerak aldaketa asko eragin 
ditu, eta horregatik eskatzen 
eta eskertzen dugu aldez aurretik 
pazientzia, bai egingo diren 
jardueren aurrekoetan, bai 
g a r a p e n e a n  e r e .  O s o 
garrantzitsua da egoera honetan 
antolatutako gauza oro modu 

ahalik eta seguruenean egitea 
eta hori hala bermatzeko 
beharrezko neurriak hartuko 
ditugu".  

Amaraun klubeko tailerrak
Amaraun Klubeko lagunentzako 
tailerrak ere antolatu dituzte, 
Olentzero eta Mari Domingiren 
ongi etorria prestatzeko.

Abenduaren 22an eta 23an, 
17:00etatik 18:30era, HH2 eta 
LH2 maila arteko haurrek 
eskulanak egingo dituzte, 
Ttakunenean.Edukiera mugatua 
denez, parte hartzeko izena 
ematea beharrezkoa dela iragarri 
dute. Inskripzioa egiteko bi bide 
jarri  di tuzte :  695 785 392 
WhatsApp zenbakia edo aisia@
ttakun.eus helbide elektronikoa. 

Urtea berezia izan bada ere, Mari Domingik, Olentzerok eta Xixukok Lasarte-Oriako haurrak                                                bisitatuko dituztela jakinarazi dute. Abenduaren 24an elkar ikusiko dira . TXINTXARRI  

Xixuko ahate maitagarria Ikastetxeetan ibili da aste 
honetan herriko txikiak bisitatzen. Irudi honetan, 
Landaberri-Garaikoetxeako ikasleekin. TXINTXARRI

Sasoetako gaztetxoak ere bisitatu ditu Xixukok, eta, 
Landaberrikoekin batera, ikasleek Mari Domingi eta 
Olentzerorentzat egindako marrazkiak jaso ditu.  TXINTXARRI

Asteazken eguerdian eman du aditzera Ttakun KEk Gabon hauetarako prestatu dituen egitaraua. TXINTXARRI



Txintxarri 
Abendu hasieratik, Eguberrri 
giroa sumatzen da gure kaleetan. 
Kaleetako argiak, Aterpea 
elkarteko eskaparate eta denden 
apainketa... Aurtengoak , ordea, 
ez dira ohiko jaiak izango eta 
elkarteek zein udalak antolatutako 
ekintzak moldatu behar izan 
dira.

Urtero, abenduko zubi aldera, 
Lasarte-Oriak argiteria berezia 
aurkezten du garai berezi horri 
begira. Aurten abenduaren 10ean 
piztu ziren eta urtarrilaren 7ra 
arte egongo dira kaleak alaitzen.  
Oro har, 18:00etatik 00:00etara 
piztuko dituzte argiak, eta, 
zenbait gunetan, berriz, goizeko 
ordubiak arte.

Lasarte-Oriako Eguberrietako 
beste elementuetako bat Ama 
Brigitarren komentuan jartzen 
den jaiotza da, baita Azpeitia 
altzariak eta San Pedro elizan 
ikusgai egoten ziren Jaiotza 
lehiaketako lanak ere. 

Aurten, ordea, Danok Kide 
elkarteak lehiaketa ez egitea 
erabaki du. "Aurten kale egingo 
dugu, baina hurrengo urtean, 
dena ondo bidean, herritarrek 

euren artelanak aurkezteko 
aukera izango dute", aurreratu 
dute elkarteko kideek.

Kaleak alaitu eta apaindu
Egun berezi horietako giroa 
gure herriko kaleetan hedatu 
duten beste bi ekintza Aterpea 
Merkatari eta ostalari elkarteko 
kideek eraman dituzte aurrera.

Batetik, erakusleihoen lehiaketa 
dago. Herritarrek aste honetan 
A t e r p e a k o  h e m e z o r t z i 
establezimenduen artean  gustuko 
duten erakusleihoa bozkatzeko 
aukera izan dute. Azken eguna 
dute gaur, ostirala, eta abenduaren 
22an, Aterpea eta Rural Kutxaren 
sarien irabazleak jakitera emango 
dira.

Bestetik, hilabete bukaerara 
arte, Eguberrietako kanpaina 
du te  mar txan .  Bezeroen 
fideltasuna saritzeko Aterpeako 

42 establezimenduetan erosketak 
egiten dituzten pertsonen artean 
Eguberrietako sortak zozketatuko 
dituzte. Abenduaren 29ra arte 
izango dute herritarrek parte 
hartzeko aukera.

Ateak itxita
Eguberriak ate joka daudela 
iragartzeko, zer hoberik Udal 
Musika Eskolako ikasle eta 
irakasleen doinuak baino. Aurten 
ordea, ohiko kontzerturik ez da 
izan; ikasleei zuzendutako 
entzunaldiak antolatu dira.

Asteartean, abenduaren 15ean,  
piano, gitarra eta biolin ikasleek 
emanaldia egin zuten, Manuel 
Lekuonako kultur etxeko aretoan.

Abenduaren 16an, asteazkenean, 
gitarrako kideen bigarren 
emanaldia izan zen, Manuel 
Lekuonako hitzaldi aretoan.

Atzo, osteguna, azkenik tronpeta,  
perkusio eta txistu emananaldia  
egin zuten ikasleek Antonio 
Mercero aretoan.

Gabonetako kontzerturik 
eskainiko ez duen beste elkarte 
bat ere badugu, Alboka Abesbatza.

COVID-19aren aurkako neurriak 
direla-eta, abesbatzeko kideek 

ikasturte hasieratik prestatzen 
ari ziren kontzertua bertan behera 
utzi behar izan dute. 

Hala ere, etxean ari dira lanean 
eta azken urteen antzera, 
herritarrei Eguberriak zoriontzeko 
b ideo  bat  pres ta tu  dute . 
Abenduaren 22an, euren sare 
s o z i a l e t a n  e t a  w w w .
albokaabesbatza.com webgunean 
argitaratuko dute.

Bideotxo horretaz gain, musikak 
Lasarte-Oriako etxe eta txoko 
guztiak betetzeko asmoz, 
albesbatzak 2020. urtean etxetik 
egindako bideoak eta azken 
u r t e e t a n  e s k a i n i t a k o 
kontzertuetako hainbat abesti  
jarri dituzte herritarren eskura 
euren webgunean. Horien artean, 
2018 urteko Eguberrietako 
kontzertuko zatiak.

Kultura nagusi 
Eguberrietan
Aurtengo Eguberriak ezohikoak izango dira. COVID-19aren aurkako neurriek 
baldintzatuta, garai honetan egiten diren ekimen ugari bertan behera geratu edo 
moldatu behar izan dituzte herriko elkarte eta eragileek, baita Lasarte-Oriako Udalak 
ere. Ondorioz, ekimen kulturalez beteta datoz Eguberrietako egunak

Aurten Udal Musika Eskolako emanaldiak itxiak izan dira. TXINTXARRI

EGOERA DELA-ETA, 
EGUBERRIETAKO 
EKIMEN UGARIK 
MOLDAKETAK JASAN 
DITUZTE AURTEN
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Urtero bezala, Gabonetako argiek herriko kaleak alaitzen dituzte. TXINTXARRI



Lasar t e -Or iako  Uda lak 
Eguberrietako egitarau berezia 
antolatu du haurrei eta gaztetxoei 
zuzenduta, abenduaren 19tik 
urtarrilaren 5era.

Antzerkia nagusi
Aurten ez da Eguberrietako Haur 
parkerik izango, baina bost haur 
antzerki eta kontzertu batek 
osatuko dute udalaren eskaintza. 

Abenduaren 19an, 20.000 Legoa 
itsaspeko zaborretan lana 
eskainiko du. Julio Verneren 
klasikoa gaur egunera moldatu 
du Txalo Produkzioak.

Kantu Koloreren eskutik, 
Ametsen Urtebetetzea ospatuko 
dute haurrek, abenduaren 22an.

Eguberri  gau bezperan, 
abenduaren 23an, Olentzeroren 
Zaku Magikoarekin zer gertatu 
ote den jakingo dute Zirtaka 
Teatroko lagunen emanaldian.

Abenduaren 29an, Logela 
multimediak txotxongiloak eta 
irudi multimediak batzen dituen 
Tartalo lana eskainiko du.

Borobil Teatroak, berriz, Hansel 
eta Gretel klasikoaren bertsio 
berria taularatuko du, abenduaren 
30ean.

Eta Eguberriei amaiera ezin 
hobea emateko, Go!azen 7.0 
kontzertua izango da. Telesaileko 
denboraldi berriko abestiak, eta 
aur r eko  d enbora l d i e t an 
kantatutako abesti ezagunenak 
nahasten dira emanaldian.

Ekitaldi horiek guztiak 17:00etan 
hasiko dira. Sarrerak Manuel 
Lekuona kultur etxeko leihatilan 

eskuratu daitezke. Prezioa 3,80 
eurokoa da ekitaldi bakoitzeko.

Horrez gain, abenduaren 20an, 
Koko dragoi txikia oihanean 
filmaz gozatzeko aukera ere izango 
dute.

Helduek ere izango dute bere 
tartea Eguberrietako egitarauan 
eta musika izango da nagusi.

Eguber r i en  aur r ekar i , 
Sentimental filma eskainiko du, 
gaur, abenduaren 18an Okendo 
Zinema taldeak.

Abenduaren 26an, larunbatean, 
Teatroak Ez dok hiru. Euskal 
Musikaren benetazko istorioa 
antzerki musikatuaz gozatu ahalko 
da formatu akustikoan. Euskal 
kantutegian oinarrituta errepaso 
ironiko, absurdu eta dibertigarria 
eskainiko dute. Sarrerak 5,50 
euro balio dute.

Gospel eta soul doinuek beteko 
dute Manuel Lekuona kultur 
etxeko aretoa, abenduaren 27an.  
Sand&Soulshine voices taldea 
izango da taula gainean. 
Emanaldiko sarrerak  zenbatuak 

izango dira eta 12 euro balioko 
dute.

Tailerrak
Ttakun Kultur e lkarteak 
Amaraun Klubeko lagunei 
zuzendutako tailer berezia 
antolatu du Olentzero eta Mari 
Domingiren ongi  e torr ia 
prestatzeko.

Abenduaren 22an eta 23an, 
17:00etatik 18:30era, HH2 eta LH2 
maila arteko haurrek eskulan 
berez iak  eg ingo  d i tuz te , 
Ttakunenean. 

Edukiera mugatua denez, parte 
h a r t z e k o  i z e n a  e m a t e a 
b eha r r e zkoa  i z ango  d a . 
Inskripzioa egiteko bi bide daude: 
695 785 392 WhatsApp zenbakia 
edo aisia@ttakun.eus helbide 
elektronikoa.

Errege Magoak
Gabonei amaiera ematen dien 
ekintzak,  Errege Magoen 
etorrerak ere moldaketak izango 
ditu. 

Megaba elkarteko kideak  
lanean egon dira aurten Errege 
Magoak Lasarte-Oriara etorri 
zitezen. 

Ez da kalean desfilerik ez 
karrozarik izango. "Ezin baita 
ekintza jendetsurik egin eta ezin 
baititugu kaleak jendez bete", 
jakitera eman dute Megabako 
kideek. Baina Lasarte-Oriako 
haurrek Erregeak ikusteko eta 
eurekin hitz egiteko aukera 
izango dute, urtarrilaren 5ean, 
asteartez. Aurrez hitzordua 
eskatu beharko da.

Osasun eta higiene neurriak 
jarraituz, erregeak hiru udal 
eraikuntzetan izango dira goiz 
eta arratsaldez haurrei harrera 
egiten. Eraikuntza bakoitzean 
errege bana izango da eta 
edukiera mugatua izango da. 

Horrega t ik  herr i t arre i 
"arduratsu izan daitezen" eta 
errege bakarrari bisita egiteko 
eskaera egiten diete Megaba 
elkarteko kideek ahal duten 
haur gehienek Erregeak bisitatu 

dezaten. Bisitak familia unitatean 
egin ahalko dira, seiko taldeetan 
eta bi heldu, horien artean.

Megabako kideek jakitera eman 
dutenez, hitzorduak Internet 
bidez egiteko bidea lantzen ari 
dira. "Era honetara, herritarrek 
nahi duten ordutegia zehaztu 
ahalko dute", nabarmendu dute. 

Hurrengo egunetan, aurretiko 
hitzorduak non eta nola egin 
azalduko dute, baita harrerako 
informazio gehiago ere.

Horrez gain, Megaba elkarteak  
herritarrei dei egiten die elkartean 
laguntzera. "Kide gutxi gara 
elkartean eta gure herrian hain 
errotua dagoen ekimena aurrera 
eramatea esfortzu handia 
suposatzen du. Etorkizunean 
ekimena aurrera eraman zedin, 
elkarteko kide izan nahi duten 
boluntarioak behar ditugu".

Horregatik elkartean lagundu  
n a h i  d u t e n  h e r r i t a r r a k 
cabalgatalasarteoria@gmail.com 
helbidera mezu bat bidaltzera 
gonbidatzen dituzte.

UDALAK HAUR ZEIN 
HELDUENTZAKO 
EKITALDI 
KULTURALAK 
ANTOLATU DITU

Errege Magoen harrerak moldaketak izango ditu aurtengoan. TXINTXARRIHaurrak ez aspertzeko antzerki ugari izango da Manuel Lekuonan. IÑAKI ARANBISA
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Txintxarri
Lasarte-Oriako Udalak, Gureak 
taldeak eta Atzegi elkarteak 
Pauso Berriak ekimenaren 
hitzarmena berritu dute . 
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
babesten duen programa horren 

b i tar tez ,  Ai tor  Carrasco 
herritarrak beste urtebetez 
Manuel Lekuona kultur etxeko 
liburutegian egingo du lan.

39 urteko herritarrak hainbat 
lan egiten ditu liburutegian. Horien 
artean, artxiboko laguntzaile 

ardurak ere badaude. Fitxak 
artxibatzea, zigiluak jartzea, 
gutunak gutunazaletan sartzea, 
liburu eta CDak alfabetikoki 
ordenatzea, fotokopiak eta 
liburuxkak taldekatzea bere lana 
direla zehaztu du Carrascok.

Hainbat urtetako lankidetza
2013. urtean hasi zen lanean 
Aitor Carrasco liburutegian. 
Nahiz eta 2016. urtean eta 2017. 
urtean atseden txikia hartu zuen, 
2018. urtean, berriro ere, bere 
eginkizunei "indarrez" ekin ziela 
azaldu du asteazkenean egindako  
hitzarmen sinaketan. 

Pauso Berriak programako 
arduradunek liburutegiko langileei 
eskerrak eman nahi dizkiete. 
"Izaskun eta Iñakiri eskerrak 
eman nahi dizkiogu euren 
laguntzarengatik. Erreferente 
ederrak dira eta eurei esker 
pixkanaka aurrera egiten du 
Aitorrek". 

Pauso Berriak programa 
dagoeneko 160 enpresatan 
ezarrita dago, eta horien guztien 
artean, Lasarte-Oriako Udala 
izan zen egitasmoan parte hartzen 
hasi zen lehenetarikoa.

Aitor Carrasco eta Agustin Valdivia alkatea, hitzarmena sinatzean. TXINTXARRI

Aitor Carrascoren jardunak 
jarraipena izan du liburutegian
Lasarte-Oriako Udalak 'Pauso Berriak' programaren 
hitzarmena berritu du aurten ere

Txintxarri
"2021. urteko egutegiak islatu nahi 
du datorren urtean Lasarte-Oria 
nola ikusi nahi dugun", nabarmendu 
du Agustin Valdivia alkateak, 
e g u t e g i a  a u r k e z t e k o 
prentsaurrekoan, astearte goizean. 
Urtarriletik hasi eta abendura 
arteko hilabeteak ilustratzen 
dituzten hamabi argazkiak Isaac 
Farrek atera ditu: herriko toki 
berezi batzuetako paisaiak dira 
zenbait, eta Inauteriak eta 
sanpedroak bezalako festenak 
beste zenbait. 8.500 ale banatzen 
hasi da udala aste honetan. Egutegia 
egiteko aurrekontua 10.073 eurokoa 
i zan  da :  pres ta tzean e ta 
inprimatzean gastatu du udalak 
diru hori. Ganboa Centro Grafico 
enpresa arduratu da artxibo digitala 
paperera ekartzeaz. 

"Datorren urtean ikusi nahi 
den Lasarte-Oria" irudikatu nahi 

izan du udalak egutegian. Isaac 
Farre argazkilariaren hamabi 
irudik ilustratzen dituzte urteko 
hamabi hilabeteak. "Guztion 
artean egiten dugun herri hori 
islatu nahi dugu: bizia, alaia eta 
langilea", adierazi du Valdiviak. 

Agustin Valdivia alkatea. TXINTXARRI

Lasarte-Oria nola ikusi nahi  
den islatzen duen egutegia
Asteon hasi da udala 2021. urteko egutegia herritarrei 
banatzen. Hamabi argazkiak Isaac Farrek egin ditu
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Txintxarri
Amaitzear den urteak izandako 
zailtasunak zailtasun, Euskaraldian 
egindako lanak eta ariketa sozial 
horrek herrian izandako emaitzak 
nabarmendu dituzte Lasarte-
Oriako Udaleko Euskara 
batzordeburu Jon Antxordokik 
eta Ttakun Kultur Elkarteko 
lehendakari Mari Karmen 

Ormazabalek. "Herriko euskararen 
hizkuntza-komunitateak duen 
bizinahia eta bizi-indarra 
azpimarratzekoak dira".  

Urte oso berezia izan behar 
zuen aurtengoak, Euskaraldia ez 
ezik, Euskararen Maratoia egin 
behar zuelako herriak, baina, 
pandemiak eragindako egoera 
tarteko, antolatzaileek erabaki 

dute 2021. urtera atzeratzea, ondo 
bidean, orduan ospatu ahalko 
delakoan. Dena den, aurreko 
urteetan egindako lanek "lurra 
landuta" topatu dutela adierazi 
dute Antxordokik eta Ormazabalek: 
"Azpimarratzekoa izan da oso 
herriko erakunde zein pertsonek 
parte hartzeko azaldu duten 
borondatea. Euskaraldiak herrian 

izandako emaitzei buruz jardun 
aurretik, balioan jarri dute hori 
guztia "herrian ehundutako sareari 
eskerrak" izan dela. "Udalaren 
eta Ttakunen artean sinatutako 
hitzarmena eta eraikitako 
elkarlana egon da erdigunean, 
baina bai euskalgintzako 
erakundeek eta bai herriko 
gainerako elkarte eta enpresek 
ere dinamizazio lan bikaina egin 
dute". 

2.105 herritar eta 65 erakunde 
Azaroaren 20tik abenduaren 4ra 
2.105 herritarrek eta 65 erakundek 
astindu dituzte hizkuntza-ohiturak 
Lasarte-Orian. Parte hartu duten 
norbanakoen profila hau izan da: 
35 eta 49 urte arteko emakumezko 
ahobizia, izan ere, hamar 
pertsonatik sei  izan dira 
emakumeak, hamarretik zazpi 
ahobiziak eta parte-hartzaileen 
%36k dituzte 35 eta 49 urte artean. 
Nabarmentzekoa da 2018ko 
edizioan hizkuntza-ohiturak 
astindu ez zituzten 424 herritar 
berrik hartu dutela parte ekitaldi 
honetan, guztien %20. Horrekin 
batera, antolatzaileek adierazi 
dute herrian hizkuntza-ohiturak 
astintzeko ariketa sozial hori egin 
den hiru saioen artean –2016ko 
Euskararen 9. Maratoian eta 
2018ko eta 2020 Euskaraldietan– 
4.300 pertsona inguruk parte hartu 
dutela. "Lasarte-Orian euskara 
ulertu behintzat egiten duten 16 
urtez gorako herritarren %50a 
suposatzen du, gutxi-gorabehera".  

Ariguneak 65 erakundetan sortu 
dira: horietatik 41 denda eta 
enpresetan, 13 herriko elkarteetan 
eta 11 euskalgintzako erakundeetan, 
udala eta Ttakun KE barne. Guztira 
407 arigune sortu dituzte, barneko 
136 eta kanpoko 271. Hainbat 
esperientzia onen berri izan dute 
antolatzaileek asteotan.

Herriko hizkuntza-komunitatearen bizi-indarra azpimarratu dute Jon Antxordokik eta Mari Karmen Ormazabalek. TXINTXARRI

Hamabost soilik ez,  
365 egun izan daitezela
Euskaraldia amaitu eta bi astera, balorazio positiboa egin dute antolatzaileek, eta datuak 
eman dituzte: 2.105 herritarrek eta 65 erakundek astindu dituzte hizkuntza-ohiturak 
azaroaren 20tik abenduaren 4ra. Egindako lana eta emaitzak nabarmendu dituzte

Euskarazko Produktuen 
Katalogoaren edizio berria 
ondu dute Euskal Herriko 
105 udal eta 
mankomunitatetako euskara 
zerbitzuek, baita Lasarte-
Oriakoak ere. Itxuraberritu 
egin dituzte euskarri fisiko 
eta digitalak, edukiak bi atal 
nagusitan antolatuz: 0-12 
urte bitarteko haurrentzako 
produktuekin osatua bata, 
eta 12-16 urte bitarteko 
gazteentzako liburu, joko, 
musika eta bestelakoekin 
osatua bestea. Lasarte-
Oriako Udalak 16 urtez 
azpiko pertsona bat bizi den 
etxebizitza guztietara igorri 
du paperezko ale bat.

Katalogo digitala honako 
helbide honetan kontsulta 
daiteke: www.katalogoa.eus. 
Datorren urtean zehar 
eguneratu egingo dute 
eskaintza produktu berriekin.

Jon Antxordoki. TXINTXARRI

Ingurukoei 
euskara 
oparitzeko



Txintxarri
Koronabirusaren inzidentziaren 
jaitsiera tarteko, azaro hasieratik 
indarrean zeuden neurriak 
malgutzea erabaki zuen Eusko 
Jaurlaritzak iragan astean, baina, 
agian, Eguberrietan zehar 
zorroztu egingo ditu horietako 
batzuk, Espainiako Gobernuak 
baimena eman baitie erkidegoei 
zenbait erabaki hartzeko: etxe 
berean elkar daitezkeen pertsonen 
kopurua  –gaur - gaurkoz , 
hamarrean dago muga– eta 
erkidego arteko bidaiak mugatu, 
e t a  e t x e r a t z e  a g i n d u 
goiztiarragoak  ezartzeko. Iñigo 
Urkullu lehendakariak adierazi 
d u e n e z ,  n e u r r i  h o r i e k 
zorroztearena "aukera bat" da.

Bien bitartean, hauek dira 
iristear diren Eguberrietan aintzat 
hartzeko neurrietako batzuk: 
Etxeratzeko aginduaren ordu-
tartea berdina izango da, 
abenduaren 24tik 25era eta 
abenduaren 31tik urtarrilaren 
1era arte izan ezik, 01:30ak arte 
luzatuko baita; ospakizun egun 
horietan hamar pertsona elkartu 
ahalko dira asko jota –Jaurlaritzak 
gomendatu du bi bizikidetza 
unitatetakoak izan daitezela 
mahaiaren bueltan eseriko 
direnak–; abenduaren 23tik 26ra 
eta 30etik urtarrilaren 2ra posible 
izango da Gipuzkoatik ateratzea, 

beti ere "gertukoak" bisitatzera 
joateko bada. 

Tabernek eta jatetxeek ateak 
ireki dituzte berriro, baldintza 
hauekin: terrazetan %100eko 
edukiera eta, barruan, berriz, 
%50ekoa. Bezeroek ezin dute 
zutik kontsumitu, eta barran 
ere ez. 20:00etarako itxi egin 
behar dute. Herrian herriko 
egoera epidemiologikoaren 
arabera, baliteke negozioak 
zarratu behar izatea. Alegia, 
Lasarte-Oriak 100.000 biztanleko 
500 kasu edo gehiago izango 
balitu batez beste azken hamalau 

egunetan, herriko ostalariek 
pertsiana jaitsi beharko lukete, 
inzidentzia tasa hori baxuagoa 
izan arte. Abenduaren 16an 
2 8 1 , 5 4 k o a  i z a n  d a  t a s a  
–TxinTxarri-k edizioa itxi aurretik 
kontsultatu ahal izan dituen 
azken datuak izan dira horiek–.

Eusko Jaurlaritzako Osasun 
Sailaren datuen arabera, 
abenduaren 16an, asteazkenez, 
bi kasu atzeman dituzte gure 
herrian. Egun horretako kasuak 
ordura artekoei batuta, urteko 
azken hilabetean 70 kutsatze 
detektatu dituzte.

Ilargi tabernako Edorta Aldazabal, bezero bati sagardoa zerbitzatzen. TXINTXARRI

Eguberrietan aintzat 
hartu beharreko neurriak
Duela astebete eskas indarrean zeuden neurriak malgutu ditu Eusko Jaurlaritzak, baina, 
asteon iragarri duenez, "aukeretako bat" da Eguberrietan zehar horiek zorroztea. Bien 
bitartean, lanean hasi dira ostalariak, baldintzekin; udalerritik irtetea baimenduta dago

Txintxarri
Urteko azken ohiko udalbatzarra 
egin dute korporazioko kideek 
abenduaren 10ean. Eztabaida 
gehien sortu duen puntua izan 
da Lasarte-Oriako A-33 Teresategi 
eta Donostiako AÑ.10 Recalde 
lur-eremuak bateratzeko planari 
buruzkoa, izan ere, Leroy Merlin 
multinazionalak lur horietan 
s a l t o k i  b a t  e r a i k i t z e k o  
beharrezkoa zen urrats hori 
egitea. Korporazioa osatzen duten 
lau alderdietatik bik egin dute 
horren alde – PSE-EEk eta EAJ-
PNVk–, eta kontra beste biek –EH 

Bilduk eta Elkarrekin Lasarte-
Oria Puedek–. Alde egin duten 
alderdiek zinegotzi gehiago 
dituztenez, bateragarritasun plana 
onartu egin da.

Sahararekin Elkartasuna 
Lasarte-Oria elkarteak mozio bat 
aurkeztu du, eta aho batez onartu 
du udal korporazioak. Saharar 
E r r e p u b l i k a  A r a b i a r 
Demokratikoaren bandera jarriko 
dute udalean elkartasun keinu 
gisa, besteak beste. Horrez gain, 
adostu du udal langileei soldata 
%2 igotzea  2020 .  ur tean , 
urtarrilaren 1etik hasita. 

Lasarte-Oria eta Donostiako 
lur-eremu bana bateratu dituzte
Mendebaldeko Saharari elkartasuna adierazteko  
mozioa aho batez onartu du udal korporazioak
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Usurbilgo Lanbide Eskolako 
ikasleek Gabonetako opariak 
prestatu dituzte Aspanogi 
elkarteko haurrentzat, Balioak 
4.0 izeneko egitasmoaren baitan. 
Administrazio Kudeaketa ikasten 
ari direnak aritu dira zeregin 
horretan, Easo LHII, AEG eta 
Inmakulada Lanbide Ikastolarekin 
batera. COVID-19a tarteko, 
bakoitzak bere zentroan prestatu 
behar izan ditu opariak.

TKNIKAk sustatzen du Balioak 
4.0 proiektua: helburua da euren 
lanarekin mundua hobetzen 
lagunduko duten profesionalak 
heztea. Enpatia, erresilientzia, 
solidaritatea, konpromisoa, 
elkarlana eta beste balore ugari 
lantzen dituzte.

Aspanogi elkarteko 
haurrentzat opariak 
Lanbide Eskolan

Urte berriarekin batera hasiko 
da Titare jostungintza ikastaroa, 
urtarrilean. Ttakun Kultur 
Elkarteak antolatzen du, eta, 
asteon jakinarazi duenez, interesa 
duten herritarrek izena eman 
dezakete honezkero. Aurreratu 
duenez, astearte eta ostegunetan 
egingo dituzte saioak Emakumeen 
Zentroan, 15:30etik 17:30era. Ione 
Artola izango da irakaslea.

Ikastaro horretan matrikulatu 
nahi duten herritarrek mezu 
elektroniko bat bidali beharko 
dute kultura@ttakun.eus 
helbidera, edo, bestela, 688 64 
53 45 telefonora deitu edo idatzi. 
Datozen asteetan emango ditu 
ikastaroari buruzko xehetasun 
gehiago Ttakun KEk. 

Titare ikastaroan 
izena emateko epea 
ireki du Ttakun KEk
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Txintxarri
Atsobakar zahar egoitzeko 
langileek ez dute atseden hartuko 
lan hitzarmen duina lortu arte. 
Dagoeneko 246 greba egun 
daramatzate. 

Asteazkenero, egoitza aurrean 
biltzen dira protesta egiteko. Azken 
asteetan, gainera, herriko 
kaleetatik barrena ere ibili dira. 
Abenduaren 10ean eta 11n, berriz, 
ELA eta LAB sindikatuek 
deitutako grebarekin bat egin 
z u t e n .  B i  u r t e z  e u r e n 
aldarrikapenak kalera atera 
dituzte ekimen ezberdinak 
burutuz. Orain, zahar egoitzak 
d i tuz ten herr ie i  gatazka 
konpontzeko babesa eskatu diete.

Abenduaren 10ean, udaletxe 
z a h a r r a r e n  a u r r e a n 
elkarretaratzea egin zuten. 
Aurretik, ordea, Gipuzkoako 
beste 29 herrien antzera, 
Atsobakar zahar egoitzeko LAB 
e t a  ELA s ind ika tue tako 
ordezkariek idatzia sartu zuten 
udalean Agustin Valdivia 
alkateak hitzarmenaren blokeoan 
bitarteko lana egin dezan.

Kalitatezko zerbitzurik ez
Idatzi horretan, "gatazkari 
konponbidea" emateko, alkateari 
eskatzen diote bilera bat egiteko 
greban dauden sindikatu eta 
langileen ordezkariekin, baita 

hitzarmena berritzearen eskaera 
egin dezan ere. Izan ere, 2017tik 
ez baitute adostutako hitzarmen 
bat lortu.

Era berean, zahar egoitzak 
zerbitzu publikoa izanik, 
langileen %90a baino gehiago 
azpikontratatuak direla salatzen 
dute, baita horri lotutako lan 
baldintza prekarioak direla ere. 

Gainera, kalitatezko zerbitzua 
emateko ratioak ez direla betetzen 
nabarmentzen dute, eta, ondorioz, 
langileen lan karga "jasanezina" 
dela. Pandemiarengatik egoerak 
okerrera egin duela ere azaltzen 
dute: esate baterako, langile 
bajak ez betetzea.

Nahiz eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiak sindikatuei esan dien 

plan bat prestatzen ari dela, 
kezkatuta daude hori guztia 
ahalbideratuko duen partida 
nahikorik ez dagoela ikusita.

Horregatik, hitzarmena eta 
zaintza duinagoa egingo duen 
ratioa adosteko ordua dela uste 
dute sindikatuek eta zahar egoitzak 
dituzten herrietan mobilizazio 
ezberdinak egiten zituzten bi greba 
egunetan. Abenduaren 11n, esate 
baterako, Donostian manifestazioa 
egin zuten Gipuzkoa plazatik hasita.

Gainera, abenduaren 15ean, 
Lan Harremanen Kontseiluaren 
aurrean ere mobilizatu dira LAB 
eta ELAko kideak, bi sindikatuek 
adostu duten hitzarmenaren 
edukien dokumentua bertan 
aurkeztu eta gero.

ELA eta LABeko ordezkariak alkatearen eskaeraren erregistroa egin baino lehen. TXINTXARRI

Hitzarmen duinaren 
aldeko borrokak darrai
Atsobakar Zahar egoitzeko kideak, abenduaren 10ean eta 11n, ELA eta LAB 
sindikatuek deitutako grebekin bat egiteaz gain, Agustin Valdivia alkateari 
hitzarmenaren blokeoan bitarteko lana egiteko eskaera egin diote idatziz

Zaintza lanetan, diagnostikotik 
ekintzarako pausoa
Buruntzaldeako zaintza langileen egoerari buruz aritu  
dira Emagineko eta Maitelan kooperatibako kideak

Txintxarri
Zaintza lanen demokratizaziorantz 
solasaldia antolatu zuen Lasarte-
Oriako EH Bilduk abenduaren 
9an. Antonio Mercero aretora 
gonbidatu zituen, alde batetik, 
Emagin Ikerketa eta Dokumentazio 
Zentro Feminista, Beterri 
Burun t z a l d eako  z a in t z a 
erregimenaren diagnostikoa eta 
ekintzarako proposamena txostena 
ondu duen eragilea, eta, bestetik, 
Maitelan kooperatiba, zaintza 
lanak egiten dituzten langileen 
bizipen ugari bildu eta plazaratu 
dituena. Lepo bete zen aretoa.

"Eskualde honetako zaintza 
erregimena bidegabea da, baina 
txostena egin bitartean ikusi 
dugu borondatea badagoela 
udalerri batzuetan egoera 
aldatzeko", azpimarratu zuen 
E m a g i n e k o  k i d e  M a i t e 
A r a n g u r e n e k ,  B e t e r r i 
Burun t z a l d eako  z a in t z a 
erregimenaren diagnostikoa eta 
ekintzarako proposamena lana 
ondu duen pertsonetako batek. 

Duela bi urte ekin zioten gaia 
lantzeari, udal ordezkari, eragile 
eta elkarteekin foro bat osatuz. 
Aztertu dute, batez ere, adineko 
pertsonak zaintzen dituzten 
pertsonen errealitatea: "Sektorea 
feminizatua, arrazializatua eta 
prekarizatua dago: egoera oso 
zaurgarrian daude langileak, erabat 
diskriminatuta". COVID-19aren 
pandemiak egoera hori areagotu 
duela nabarmendu zuen eta 
diagnostikotik ekintzara igarotzeko 
bidean, gakoak ere eskaini zituen.

Zaintza lan horiek egiten dituzten 
protagonisten hitzak ekarri zituen 
Antonio Mercero aretora Elisak, 
Maitelaneko kideetako batek. 
Azaldu zuenez, kooperatiba hori 
sortu dute euren ogibidea 
duintzeko, zerbitzua hobetzeko 
eta langileen egoera legala 
erregularizatzeko. Gainera, 
aldarrikatu zuen zaintzaileek ez 
dutela lan egiten objektuekin, 
pertsonekin baizik, eta beharrezkoa 
dela  erantzukizun sozia l 
zabalagoarekin jorratzea gaia.

Aretoa lepo bete zen abenduaren 9an zaintzari buruzko solasaldia entzuteko. TXINTXARRI



Txintxarri
Anbulatorio ondoko eraikineko 
bigarren solairuan dagoen 
balioanitzeko gelan bildu dira 
herritarrak, Iñaki Petxarroman 
Ezezagunerako bidaia liburuaren 
egilearekin. Bertan egon dira, 
besteak beste, Lasarte-Orian 
Aire Garbia plataformako zenbait 
kide ere. Kazetariaren aurkezpena 
eginez hasi du saioa Martin Anso 
Lasarte-Orian Aire Garbia 
plataformako kideak; bera 
arduratu da solasaldia gidatzeaz. 

Klima aldaketaren inguruko 
datu eta gogoetekin osatu du 
Petxarromanek Ezezagunerako 
bidaia kazetaritza liburuan, eta 
entzuleak liburuan lantzen denaz 
kokatzeko azalpenarekin hasi 
du hitzaldia. Lanak ertz asko 
dituen gai oso zabala lantzen 
duela azpimarratu du. Zientzia, 
biologia, fisika eta  itsasoen zein 
atmosferaren egoera lantzearekin 
batera, ekonomia, ekologia, goi 
mailako politika eta nazioarteko 
harremanak ere jorratzen ditu; 
azken arlo horietan egin du 
azpimarra kazetariak, horiek 
baitira berarentzat "benetan 
interesgarriak" .

Gai horiek guztiak irakurleak 
modu erakargarri batean 
irakurtzeko hiru ataletan banatu 
du liburua. Lehenengoan, 
iraganari begira jarri eta klima 

eta ekologiaren hurbilketa bat 
egin du. Horrela, zergatik gauden 
gauden egoeran, eta gaur egungo 
egoerara  i r i s t eko  a zken 
hamarkadetan gertatu denaz 
hainbat datu eta informazio bildu 
ditu. Bigarren atalean, berriz, 
egungo klima eta ekologia 
krisiaren egoeraren erradiografia 
orokor bat egin, eta, hirugarren 
eta azken atalean, etorkizunera 
begira egoerari nola aurre hartu 
azaltzen duten hipotesiak 
planteatu ditu.  Azaldu du baita 
ere hori guztia landu bitartean 
iritsi zela COVID-19a eta hori 
ere liburuan uztartzeko beharra 
ikusi zuela: "Bizitzen ari garen 
egoeraren ondorio bat da".

Asko izan dira mahaigaineratu 
dituen gaiak. Kontatu du, 
adibidez, duela 50 urte baino 
gehiago, AEBetako zientzialariek 
iragarri zituztela klima aldaketari 
buruzko hainbat datu, eta, 
ordutik hona, neurririk ez 
hartzearen arrazoiak ere 
plazaratu ditu: erregai fosilen 
indus tr ie i  e ta  ekonomia 
kapitalistari erreparatu die 
azalpen hori emateko.

Beroketa globalaz, itsasoen 
egoeraz, bioaniztasunaren 
galeraz, trantsizio ekologikoaz 
eta beste hainbat eta hainbat 
gairen inguruko informazio zabal 
eta landua eskaini die kazetari 
lasarteoriatarrak entzuleei. 

Anbulatorioko balioanitzeko gelan egin dute solasaldia. TXINTXARRI

Mundua jasaten ari den 
klima krisiaz hausnartzen
'Ezezagunerako bidaia, mundua, klima eta ekologia krisian' kazetaritza liburua argitaratu 
du Iñaki Petxarroman kazetari lasarteoriatarrak. Herritarrei aurkeztu eta bertan bildutako 
gaien inguruko informazioaz hausnartzeko aukera izan dute bertaratutakoek

Txintxarri
Mendebaldeko Sahara pairatzen 
ari den egoera ikusarazteko eta 
elkartasun ekintzak antolatzeko 
lanean dihardu Sahararekin 
Elkartasuna Lasarte-Oria taldeak, 
sortu zenetik, duela ia hilabetetik. 
Azken asteetan bide horretan 
e g i n  d i r e n  u r r a t s a k 
n a b a r m e n t z e a z  g a i n , 
lasarteoriatarrak animatu ditu 
abenduaren 20a,  igandez, 
D o n o s t i a n  e g i n g o  d e n 
manifestazioan parte hartzera. 
Alderdi Ederren jarri dute 
hitzordua, 12:00etan.

Elkarte horrek gogoratu duenez, 
hilabete pasa da Marokok 1991tik 
haren eta Mendebaldeko Sahararen 
artean indarrean zegoen su-etena 
hautsi zuenetik; Guerguerat 
lurralde desmilitarizatuan sartu  
z en  –Maur i t an i a r en  e t a 
Mendebaldeko Sahararen arteko 
mugan dago– saharararrak egiten 
ari ziren protesta bat desegiteko; 
eskualde horretan dagoen 
errepidea trabatzen ari ziren 
manifestariak. Dagoeneko 45 urte 
dirauen gatazka itzalpean 
mantentzea lortu dute, munduko 
begiradetatik urrun".

Mendebaldeko Saharari 
elkartasuna, manifestazio bidez
Igandean Donostian egingo den manifestaziora joateko 
deia luzatu du Sahararekin Elkartasuna Lasarte-Oria taldeak 
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Txintxarri
Lasarte-Oriako Sarek eta Euskal 
Presoen Elkartasun Sareak 
gogoan izango dituzte Gabonetan 
ere Euskal Presoak. Horretarako 
abenduaren 24tik urtarrilaren 
9ra bitarte egingo dituzten 
ekintzen berri eman dute.

Abenduaren 24an, elkartasun 
postua jarriko dute Okendo 
plazan; materiala salduko dute 
bertan. Abenduaren 26an, 
berriz, Martuteneko espetxera 
abiatuko dira kalejira. Goizeko 
11:00etan izango da Sarek 
antolatutako ekitaldi hori. 

H i l a b e t e  a m a i e r a n , 
abenduaren 29an, presoen 
aldeko photocalla jarri du 
Okendon, arratsaldeko 16:00etan, 
eta hiru ordu beranduago, 
19:00etan, Gazte antolakundea 
eta errepresioa mahai ingurua 
izango da Manuel Lekuona 
Kultur Etxeko hitzaldi aretoan. 

Hileko azken egunean, aldiz, 
Okendon elkartasun postua 
jartzeaz gain, Dispertsioa: 
bisitetara bidaia herrian zehar 
(egunean zehar) ekimena eta 
manifestazioa ere iragarri dute 
20:00etan. 

Gabon garai hauetan presoak 
gogoan izango dituzte herritarrek
Sarek eta Euskal Presoen Elkartasun Sareak ekintza bat 
baino gehiago antolatu dituzte datozen egunetarako
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Txintxarri
Jai giroan egin ohi diren kirol 
ekimenik ez da izango aurten 
Lasarte -Orian.  Ez da 3x3 
saskibaloi txapelketarik, ezta 
San Silvestre lasterketa edo haur 
eta gazte areto - futboleko 
txapelketarik izango. Ekimenen 
antolatzaileekin solasean egon 
gara eta hurrengo urteko edizioak 
gogo gehiagorekin antolatuko 
dituztela aurreratu digute.

Saskibaloia
Ostadar SKTko saskibaloi atalak 
urteari amaiera emateko hiru 
ekitaldi antolatzen ohi dituela 
azaldu digu. Aurten, ordea, ezingo 
dute ezer egin. 

"Asko pentsatu ondoren, ezin 
izango dugu ezer egin, ezta 
alternatibaren bat aurkeztu ere. 
Beraz aurten ez dugu ezer 
ospatuko", adierazi digu Endika 
Marrahik, Saskibaloi ataleko 
arduradunak.

Lehen ekimena abenduko 
zubian izaten da. Horri esker, 
kadete edo infantil mailako lau 
erkidego ezberdinetako selekzioak 
batzen dira Lasarte-Orian 
E s p a i n i a k o  T x a p e l k e t a 
prestatzeko. "Euskadi, Galizia 
eta Asturias izan ohi dira finkoak 
eta laugarrena aldatzen doa; 
Nafarroa, Gaztela eta Leon, urte 
batean Madrid ere etorri zen".

Bestetik, Saski Baskonia 
ikustera joateko irteera ere 
antolatzen dute.

Eta, azkenik, gure herriko eta 
inguruetako saskibaloi zaleak 
biltzen dituen 3x3ko txapelketa 
d a g o . A b e n d u k o  a z k e n 
larunbatean egin ohi da eta maila 
guztietako taldeak lehiatzen 
dira. Iaz, 50 bat taldek parte 
hartu zuten eta kategoria berria 
ere izan zen, 56 + Kirol egokitua. 

Hiruko jaurtiketa edo jaurtiketa 
libreetako lehia txikia ere izaten 
da horretan.

Hurrengo edizioa beraz 2021. 
urtean izango da, eta ideiak 
badituztela nabarmendu du 
Marrahik. "Baina normaltasuna 
behar dugu horretarako, ea 
laister entrenamenduak itzultzen 
diren eta kirola egin dezakegun".

San Silvestre lasterketa
Abenduaren 31n, jai giro eta 
mozorroek hartu ohi izan dituzte 
kaleak azken urteetan, San 
Silvestre lasterketari esker. San 
S i l v e s t r e  l a s t e r k e t a k o 
antolakuntzako kide David 
Sanchez Carreterok azaldu 
digunez, aurten hori ez da posible 
izango. "Irailean, proba antolatzen 
hasi ginenean, egoera aztertu 
eta bertan behera uztea erabaki 
genuen. Gurea kirol jarduera 
da baina jai giroan egiten da. 

Jende asko biltzen da Okendo 
plazan, mozorroak... Zail ikusten 
genuen neurriak ongi bete ahal 
izatea eta, betez gero ere, inork 
ez lukeela behar den bezala 
gozatuko uste genuen". 

Hurrengo urtera begira ari 
d i r a  l a n e a n  e t a  i n d a r 
gehiagorekin ekingo diotela 
onartu dute. Hala ere, urte 
amaierari ongi emateko, ekimen 
alternatiboa antolatu dute, 
Facebook bidez: zozketa bat. 

Parte  hartu nahi  duten 
herritarrek mozorrotuta korrika 
egiten ari direla bideo edo 
argazkia egin eta mezu pribatuz 
@SanSilvestreLasarteOria 
F a c e b o o k e r a  e d o  i n f o @
sansilvestrelasarteoria.com 
helbide elektronikora bidali 
behar dute. 

Atsegin dut gehiago lortzen 
dituztenen artean Alcar Leihoek 
babestutako Gabonetako bi 
sortaren zozketa egingo dute.
Irabazleen izenak urtarrileko 
lehen astean argitaratuko 
dituzte.

Areto-futbola
Eguzki areto-futbol elkarteko 
kideek ere aurten ez dute haur 
eta gazteei zuzendutako areto-
futbol txapelketa antolatuko.

"Irailean, egoerak hobera egin 
arte, jarduerarik egingo ez 

genuela erabaki genuen", azaldu 
digute. Ondorioz, areto-futboleko 
harrobiko kideek aurten ez dute 
aukerarik izango baloiarekin 
dituzten dohainak erakusteko.

Hurrengo urteko edizioa 
egiteko esperantza dute, baita 
"posible izanez gero" udan beste 
txapelketa bat antolatzea ere. 
"Baina dena airean dago". 

Maila guztietako saskibaloi taldeak biltzen dira 3x3 txapelketan. TXINTXARRI

Gabonetan, kirol 
txapelketarik ez aurten
Saskibaloiko 3x3 txapelketak, San Silvestre lasterketak eta haur eta gazteei 
zuzendutako areto-futbol txapelketak urte bete itxaron beharko dute. Hala ere, San 
Silvestreko kideek ekimen alternatiboa antolatu dute euren Facebookean

Aurten, jai giroa kaletik Facebook orrialdera lekualdatuko dute San Silvestreko kideek. 

Areto-futboleko txapelketako partida interesgarri eta bizirik ez da izango. TXINTXARRI
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Iñigo Gonzalez Sarobe
Asier Sagasti (Lasarte-Oria, 1992)  
4 urterekin hasi zen judoa egiten. 
Hurrengo bi hamarkada eta ia 
erdietan txapelketa ugaritan 
lehiatu da, baita pandemia baten 
erdian jokatutako Espainiako 
Txapelketan ere. Madrilen 
bizitakoaz eta beste hainbat 
konturi buruz hitz egin du 
TxinTxarri aldizkariarekin.
Zer moduz Espainiako Txapelketan? 
Pandemia dela-eta, esperientzia 
berria izan da. Antolakuntza 
aldetik iruditu zait dena oso ongi 
zaindu dutela: orduak, protokoloa... 
Lehiatzea, ordea, hotzagoa izan 
da: zalerik ez harmailetan, 
erabateko isiltasuna... Arraroa 
izan da zentzu horretan.
Egindakoarekin gustura? 
Aho-zapore gazi-gozoarekin geratu 
naiz. Borrokaldi bakarra egin, 
eta galdu egin nuen. Hiru zigor 
ezarri zizkidaten epaileek: hiru 
txartel hori eta gorri bat. Lau 
minutuak agortu aurretik galdu 
nuen. Dena den, uste dut irabaz 
nezakeela. Epaileek eman zidaten 
puntuazioarekin ez nago oso 
gustura; uste dut hobeto balora 
zezaketela nik egindakoa. 
Pa n d e m i a k  b i z i t z a r e n  a l o r 
guztietan ziurgabetasuna eragin 
du, baita kirolean ere. Noiz jakin 
zenuen Espainiako Txapelketan 
lehiatuko zinela? 

Txapelketa jokatu baino bi aste 
lehenago [abenduko aurreneko 
asteburuan joan zen Sagasti 
Madrilera lehiatzera]. 
Prestaketan eragin zuen horrek?
Bai. Normalean hilabete lehenago-
edo jakinarazten digute lehiatuko 
garela. Aurten, esan bezala, bi 
aste lehenago: denbora gutxiago 
izan dut txapelketa prestatzeko, 
eta nabaritu dut, izan ere, lana 
egiten dut, eta astean hirutan 
entrenatu, 20:00etatik 20:45era.
Zenbat txapelketa jokatu behar 
d i tu  aurret ik  judoka batek, 
Espainiakora iristeko?

Hiru txapelketatan emaitza onak 
lortu behar dituzu: Gipuzkoakoan, 
Euskadikoan eta Ipar Sektorean. 
Azken horretan lehiatzen gara 
Euskadiko, Nafarroako, Errioxako 
eta Aragoiko judokak. Aurreneko 
bi postuetako batean sailkatu 
behar zara, Espainiakora joan 
ahal izateko gero.
28 urte dituzu. Ohikoa al da adin 
horretako judoken aurka lehiatzea?
Normalean gazteagoak izan ohi 
dira, 20 eta 27 urte artekoak. Dena 
den, jokatu berri dudan txapelketa 
horretan lehiatu zen 51 urteko 
andaluziar bat; Espainia mailako 

konpetizio batera joan zen 31. 
aldia zela esan zigun.
Aizu, nork daki, agian 23 urte barru 
antzeko anekdotak kontatuko dituzu 
zuk ere...
Hori horrela bada, berriz 
elkarrizketatu beharko nauzu 
(barreak). Ez, tira, ikusiko dugu, 
gorputzak erantzuten didan 
bitartean, judoa egiten jarraituko 
dut; 4 urterekin hasi nintzen, eta 
oso gustura aritzen naiz oraindik. 
Lanaz gain, bizitza pertsonala ere 
badaukat, baina, guztia uztartu 
dezakedan artean, jarraituko dut.
Kirol diziplina hori praktikatzen 
24 urte daramatzazu, beraz. Zer 
ematen dizu judoak?
Gauza asko. Errespetua aipatuko 
nuke. Errespetua, aurkariari: 
nahita min egitera ez joatea, garbi 
lehiatzea. Errespetua, tatamiari: 
hobetzen laguntzen digu eta, 
gainera, ongi zaindu behar dugu.
Aipatu duzu 4 urterekin hasi zinela 
judoan. Gogoratzen duzu zergatik?
Oso ume aktiboa nintzen, eta 
gurasoei aholkatu zieten ni judo 
egitera apuntatzea, energia hori 
guztia aska nezan, eta gaur arte.
LOKE Lasarte-Oria Kirol Elkartean 
aritzen zara. Noiztik?
Aurreneko urteetan, Sasoeta-
Zumaburu eskolan aritzen nintzen, 
eta 6-7 urte nituela hasi nintzen 
kiroldegira joaten eta LOKErekin 
entrenatzen. Azpimarratu nahi 
dut oso gustura aritzen naizela, 
giro oso ona arnasten dela taldean, 
bai tatamian, bai kanpoan, nahiz 
eta azken hilabeteetan asko 
mugatu den gure arteko kontaktua, 
COVID-19agatik.
Ilusioz gainezka judoa egiten hasi 
zen 4 urteko ume hura hazi egin 
da, eta beterano bilakatu. Garai 
batean jasotako aholkuak ematen 
dizkiezu orain hasten ari direnei?
Bai, saiatzen naiz urte guzti 
hauetan ikasitakoa gazteei 
erakusten, aholkuak ematen... 

Gorka Aristegi da entrenatzailea, 
baina horrelakoetan ez du batere 
trabarik jartzen. Dena den, COVID-
19a dela-eta, 16 urteko gaztetxoak 
entrenatu ezinik dabiltza. Ea laster 
itzultzen diren tatamira.
Gorka Aristegi aipatu duzu. Urteak 
daramatzazu harekin entrenatzen, 
ezta? Zer erakutsi dizu?
Judoan ikasi dudan guztia Gorkak 
erakutsi dit. Harreman oso ona 
daukat berarekin, ez soilik 
tatamian, baita kanpoan ere. 
Kirolaz ez beste gai ugariz hitz 
egiten dugu, galdetzen digu nola 
gauden, gure bizitza nola doan... 
Erlazio oso estua dugu.
Barka insistentzia, baina hori, 24 
urte daramatzazu judoa egiten.
Gertuko pertsonen animoak eta 
babesa jasoko zenituen.
Bai, noski. Gurasoek eta arrebak 
gertutik jarraitu dituzte orain 
arte jokatu ditudan txapelketa 
guztiak, aitak batez ere. Parte 
hartu dudan konpetizio guztietara 
joan da; kilometro asko egin ditu. 
Bikotekideak ere, Oihanak, asko 
laguntzen nau. 
2020-2021 denboraldian jokatu 
duzun txapelketa bakarra izan da 
Espainiakoa. Besterik apuntatuta 
daukazu agendan?
Oraingoz, ez. Pandemiagatik, 
geldi dago konpetizioena. Baten 
batean lehiatzeko aukera izango 
dudan ala ez, ez dakit oraindik: 
hala bada, Espainiakoarekin 
gertatu bezala, jokatu aurretik 
denbora gutxi falta denean esango 
didate. Bitartean, entrenatzen 
jarraituko dut, eta, horrez gain, 
aprobetxatuko dut 3. Dan gerrikoa 
lortzen saiatzeko. Konpetizioen 
faltan, nire burua formatzen 
jarraitzeko baliatuko dut 
denboraldi arraro hau.

Astean hirutan entrenatzen du Sagastik, kiroldegiko tatamian. TXINTXARRI

"Gorputzak erantzun 
bitartean, jarraituko dut"
ASIER SAGASTI LASARTE-ORIA KIROL ELKARTEKO JUDOKA
"Kirola egiten gozatzen dut, eta judoa da niri gustatzen zaidana", nabarmendu du herritarrak. 
Diziplina horrek "asko" erakutsi dio. "Batez ere, aurkariak eta tatamia errespetatzen"

Irakurri elkarrizketa osoa 
www.txintxarri.eus atarian
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Txintxarri
Buruntzaldea IKTko Nahia 
Zudairek eta Nora Imazek euren 
kirol ibilbidean pauso berri bat 
eman dute asteburuan jokatutako 
lehiaketetan.

Hitzordu garrantzitsuetako 
bat Lasarte-Orian bertan izan 
z en .  Ma ia l en  Chourrau t 
kiroldegian, Euskal Herriko 
Distantzia Luzeko Txapelketa 
jokatu zen, eta Nora Imazek 
txapeldunordetza eskuratu zuen.

Egorak baldintzatuta, absolutu 
mailako lehiaketa izan zen 
bakarrik, 3.000 metroko proba.

Hala ere, Getxo IBKE, Bidasoa 
XXI, Izarraitz IE, Fortuna KE, 
Sopela Igeriketa Swim eta 
Buruntzaldea IKTko igerilariek 
euren onena eman zuten lehiatu 
ziren lau serieetan dominak 
eskuratzeko.

Nahiz eta aurten Imazek absoluto 
mailara salto egin, distantzia 
luzeagoari ongi hartu zion neurria 
eta bere serieko eta txapelketako 
bigarren postua eskuratu zuen, 
36:53.30. Aurretik, Getxoko Itxaso 
Alonso bakarrik izan zuen, 36:19.72. 

Gizonezkoen mailan, Bidasoa 
XXI taldeko Haigor Aranguren 
izan zen nagusi.

Zudaire Absolutu mailako 
Igeriketa Egokituko Espainiako 
Txapelketan lehiatu zen, Oviedon. 
Gogor hasi du denboraldia igerilari 
gazteak, bere markak hobetzen, eta 
oraingoan ere ez du hutsik egin.

Euskal Selekzioaren izenean, lau 
probatan parte hartu zuen, 100 m. 
eta 400 m. libre, 100 m. tximeleta 
eta 200 m. lau estilo. Eta 400 m. 
libreetan urrezko domina eskuratu 
zuen eta gainera, 100 metroko bi 
lehiaketetan S8 mailako Espainiako 
bi errekor berri ezarri zituen. 
Gainera, 200 m. lau estilo proban 
bere marka ondu zuen.

Errekorrekin jarraituz, Bidasoa 
XXIean lehiatzen den Ainhoa Martin 
herritarrak 200 m. bular probako 
17 urteko Euskal Herriko errekor 
berria ezarri zuen, abenduaren 
5ean eta 6an lehiatu zen Castalai 
Castello Nazioarteko Sarian.

Liga ezin hasi
Buruntzaldea IKTko gainerako 
taldekideak ere lehiatzen hastekoak 
ziren larunbatean, baina ez zen 
posible izan. COVID-19aren gaineko 
neurrien eraginez, Gipuzkoako 
Federazioak Tolosan jokatzekoa 
zen Neguko Ligako 1. jardunaldia 
bertan behera utzi zuen.

Nora Imaz Euskal Herriko distantzia luzeko txapelketako podiumean, berdez, ezkerrean. TXINTXARRI

Imaz eta Zudaire, 
domina uzta handitzen
Euskal Herriko Distantzia Luzeko Txapelketan eta Igeriketa Egokituko Espainiako 
Txapelketan lehiatu dira Buruntzaldea IKTko igerilari gazteak. Imazek Euskal Herriko 
txapeldunordetza eskuratu du; Zudairek, S8 mailako Espainiako txapela 400 m. libre proban
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Martxoan hasitako ezohiko urtea, egoera 
berrira moldatuta amaituko da abenduan

Mikel San Sebastian. Ez ditut Gabonak 
atsegin. Jendea aztoratuta ikusten da, 
bizitza zoriontsu eta idilikoa duenaren 
itxurak eginez mozorro garestiak jantzita. 
Kontsumismoak ere urte sasoi honetan 
izaten du loraldia eta denok “behar” ase 
ezinez gosetzen gara, alferrikako traste 
pila erosiz. Bestalde, ikusita gabonek 
duten jatorria eta erlijioak nigan pizten 
dituen sentimendu eta erreflexioak, nire 
motibazioa lausotu baino ez da egiten.
Baina baditu alde onak ere. Familia eta 
lagunekin elkartzen gara, nahikoa jan eta 
edaten dugu eta parranda egiteko aitzakia 
paregabea izaten da. Aurten, hala ere, 
COVID-19ak utzi digun panoramarekin 
ezin izango gara beti bezala lehengusu 
eta izeba-osabekin elkartu. Oraingoan, 
nire guraso, anaia, koinata eta ilobekin 
ospatzearekin konformatuko gara 
etxekook. Gaitzerdi, denon artean 
gehienezko pertsona kopuru iristen 
gara-eta.  
   Santomasak faltan botako ditut, herrian 
giro ederra egoten baita. 

Ogiberri. "Goiz da oraindik iazko 
urtearekin alderatuta nola lan egingo 
dugun jakiteko; urtero uzten ditugu 
erosketak azken momenturako eta 
aurten ere hala izango da. Urtea ezohikoa 
izan da guztiontzat, eta zentzu horretan, 
gure salmentek gorantz egin dute. 
Taberna eta jatetxeak itxita egon direnez,  
ospakizunak etxean egin dituzte 
herritarrek, eta, zentzu horretan, 
antzeman dugu aldea. Data hauetan ere 
beste urteekin alderatuta lan gehiago 
izango dugula aurreikusten dugu; eskari 
gehiago egingo dituzte. 

Gabonetarako gomendio bat ere egin 
diete bertako langileek lasarteoriatarrei: 
erregetako opila. "Orain arte Errege 
Egunean jaten zen gehienbat, baina, 
azken urteetan, jendeak lehenago ere 
kontsumitzen du. Duela bi edo hiru urte, 
abenduaren 31n jasotzen genituen lehen 
eskaerak, baina, azken urteetan, geroz 
eta lehenago eskatzen dizkigute; beste 
edozein pastel edo turroi baino askoz 
gehiago saltzen ditugu". 

Oscar Guinaldo. "Koronabirusak 
eragindako egoera dela-eta, San 
Tomas eguneko txistorra ogitartekoak 
etxean jan beharko ditugu aurten eta 
Gabonetako ospakizunak ere ez dira 
ohikoak izango. Urtero bezala, 
bingoan jolastuko gara, baina ez 
beste urtetan bezainbeste; berandu 
egiten zitzaigun, eta, aurten, ordu 
mugarekin lehenago amaitu beharko 
dugu. 

Erregeen kabalgatan ere parte 
hartu izan dut urtero, eta, aurten, 
ezingo dugu beti bezala parte hartu. 
Gustuko dut ekintza horretan parte 
hartzea, eta pena ematen dit aurten 
ezin ahal izateak. 

Jalgunen ere modu berezi batean 
agurtu izan dugu orain arte urtea, 
baina aurten, hori ere ez dakigu nola 
joango den. Argi dago orain arteko 
otordua, besarkadak, muxuak ezingo 
ditugula eman, baina, ziur modu 
batean edo bestean, elkarrekin 
agurtuko dugula elkartean ere urtea".

Izan ote du ohikotik ezer 
2020ak? Herritar eta 
establezimenduekin hitz egin 
du TxinTxarri aldizkariak eta 
denak ala denak, bat datoz 
erantzunarekin: urte arraroa 
izan dela, berezia, ezohiko 
amaitzear duguna. 
COVID-19ak eragindako egoera 
dela-eta, urtea hankaz gora jarri 
eta eguneroko berrira egokitzea 
beste erremediorik ez dute izan, 
eta, urte amaiera ere, orain 
artekoekin alderatuta gutxienez, 
ezberdina izango da 
gehienentzat.
Urtea amaitzeko ospakizunak 
ate joka ditugu, eta horiek ere 
ez dira urterokoak izango etxe 
askotan. Egoerak hala 
behartuta, eta koronabirusari 
aurrea hartzeko jarraitu 
beharreko derrigorrezko 
neurriek, egoera berrira 
moldatzeko beharra ekarriko 
dute familia batera baino 
gehiagora. 2020a nola 
agurtuko duten kontatu diote 
aldizkariari zenbait herritar eta 
komertziotako langilek.  
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Fernandez Ehunak. "Oso urte berezia 
da guztiontzat. Jendeak beldurra duela 
ikusi dugu, eta, oraindik Eguberrietako 
erosketak nola joango diren 
aurreikusteko goiz izan daitekeen 
arren, hasiera ona eman diogu 
abenduan sartzearekin batera. Zentzu 
horretan pozik gaude, baina ez dakigu 
hemendik aurrerakoa nola joango den.

Argi dago COVID-19ak eragin duela 
gugan, baina online salmenta gero eta 
gehiago egiten ditu jendeak eta horrek 
ere eragina du gugan. Hortaz, horri 
koronabirusak eragindako nahaste 
guzti hau gehitzen badiogu, ba hori, 
ezjakintasunez beteriko urtea dela. 
Bizirauten ari gara, bizitzeko adina 
atera eta horrekin aurrera egiten.

Gainontzean, egun hauek senideekin 
igaroko ditugu; ez gara asko elkartzen, 
eta zentzu horretan, neurri horrek ez 
digu zuzenean eragingo".

Sara Huegun. Azterketa garai 
bete-betean harrapatu du txintxarri-k 
lasarteoriatar gaztea; hala izaten 
dira garai hauek ikasleentzat. 
"Aurtengo Gabonak, aurrekoak ez 
bezala, nahiko arraroak izango dira. 
Guk, gehiengoak bezala, familia 
guztia biltzeko ohitura dugu aiton-
amonen etxean. Oraingoan, arriskua 
dela-eta, bakoitzak gure etxean 
ospatuko ditugu. Egia esan, nahiz 
eta denak elkarrekin ez egon, gaur 
egun dugun teknologiarekin, ziur 
nago bideo-deia egingo dugula 
mahatsak janez. Gainera, 31 gauean 
ohitura den bezala, parrandara 
ateratzeko gogoarekin geratuko 
gara, baina aurten Adarra mendira 
joateko aprobatxutuko dugu 
urtarrilaren 1eko goiza. Bukatzeko, 
ikasten ari garenoi mesede egingo 
digu etxean egon beharrak, ikasteko 
aprobetxatuko baitugu". 

Iban Garcia. "Ostalaritzarentzako urte 
hau oso gogorra izan da. Denbora luzez 
itxita eduki behar izan ditugu negozioak  
eta horrek eragin handia izan du gugan. 
Murrizketa eta neurri guztiak kontuak 
hartu ditugu hasieratik, eta behar 
bezala errespetatu ditugu arren, 
egoeraren errudunak bagina bezala 
seinalatu gaituzte. 

Etsipen sentimendua ere badut, ez 
baitakigu nola jokatu, zer egin, noiz 
arte jarraitu ahal izango dugun 
lanean, eta abar. Horrek ezjakintasun 
handia sortu du gugan, eta 
Gabonetako egunak zalantzaz beteak 
aurreikusten ditut. Ikusi dugu 
Beasain, Azpeitia eta bestelako 
herrietan zer gertatu den. Ez dakigu 
zer gertatuko den eta horrek gure 
lana behar bezala egitea oztopatzen 
du. Nahikoa sufritu dugu, behar dugu 
gure sektorea babestu eta laguntzea".

Amalia Nieto. "Erabat aldatu da gure 
egunerokoa aurten. Herriko ekintza 
askotan parte hartzeko ohitura nuen, 
besteak beste, Manuel Lekuona Kultur 
Etxeko ekitaldi askotan, eta, aurten, 
COVID-19ak eragindako egoera 
medio, ez naiz ausartu. Ez nago bizi 
dugun egoerarekin erabat beldurtuta, 
baina maskarak estutasun handia 
sortzen dit; zorabiatu ere egin naiz 
kasuren batean.

Urtea bezain arraroak, ezohikoak 
izango dira aurtengo Gabonak niretzat 
ere. Urtero Irunen bizi den anaiaren 
etxera joaten naiz, baina, aurten, ez 
naiz ausartzen. Ez gara burbuila 
berekoak eta maskarak jantzita egon 
beharko garenez, aurten nire etxean 
geratuko naizela erabaki dut; pena 
ematen dit, Gabonak eta senideekin 
elkartzea gustuko dudalako, baina 
aurten, bakarrik igaro beharko ditut". 

Etxezarreta harategia. "Alde handia nabaritzen ari gara aurten. Beste urtetan, garai hauetarako eskari 
ugari izaten genituen, eromena izaten zen. Pentsatzen dugu jendea ibiliko dela azken orduan erosketak 
egiten, baina, garai hauetan beste mugimendu bat izan dugu aurreko urteetan. Beldur eta ezjakintasun 
handia dago, eta horren ondorioz, ikusten dugu azken unera arte zain dagoela jendea". 

Eguberrietako ospakizunetarako ere gomendio ederra egin die Etxezarreta harategiak lasarteoriatarrei. 
Harategiko sukaldean jaki berriak prestatzen ari direla aurreratu du, eta horietatik bi gomendatu dizkie 
bezeroei: arrain zopa eta arrain budina. Haragiak ere nabarmendu ditu: arkumea eta azpizuna". 

Bezero guztiei eskerrak emateko enkargua ere utzi dio txintxarri-ri: "Urte berezi honetan gure ondoan 
izan zareten guztioi, mila-mila esker". 
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Iñigo Gonzalez Sarobe
"Gazte sortzaile Buruntzan, 
errotik moztuz belar txarrak; 
gazte sortzaile Buruntzan, zatoz 
gugana!... Mezu argi hori zabaldu 
dute Buruntzaldeako Gazte 
Sortzaileak egitasmoan buru-
belarri dabiltzan kulturgileek, 
Lasarte-Orian egin duten 
aurkezpenean. Eskualde mailan 
horrelako hiru saio egin dituzte, 
horietako bat gure herrian, 
proiektuaren ildo nagusiak 
aurkeztu  e ta  eskualdeko 
uda lerr ie tako  b i z tan lee i 
dinamikara batzeko deia eginez. 
Artista zenbait saretu dira 
honezkero, eta are kolektibo 
zabalagoa izan nahi dute: "kultura 
eraikitzea maite" dutenei atea 
p a r e z  p a r e  i r e k i  d i e t e 
egitasmoarekin bat egin dezaten, 
"inoiz baino garrantzitsuagoa" 
delako elkar saretzea, sortzaileen 
eskubideak aldarrikatzea, eta 
izaera eta nortasuna indartzeko 
elkarguneak sortzea.

Hari horretatik tiraka, egun 
batzuk beranduago, egitasmoan 
aktiboki parte hartzen ari diren 
herritar batzuekin elkartu da 
TxinTxarri, Buruntzaldeako Gazte 
Sortzaileak proiektuari buruz 
gehiago jakiteko: Lierni Rekondo, 
Amane Otaegi eta Izar eta Oihan 
Agirretxe eseri dira mahaian 
kazetariarekin –gazteek adierazi 
dutenez, taldera gero eta kide 
gehiago batzen ari dira–. 
Bertsolaritzan dihardu Rekondok, 
eta musikagintzan beste hiruek. 
"Dena den, eskualde mailan saretu 
garenetik, beste saltsa batzuetan 
ere bagabiltza; ikertzeko espazio 
aproposa da".  

"Itxialdi betean geundela sortu 
zen egitasmoa", gogoratu du Izar 
Agirretxek. "Pandemia hasi 
aurretik ere, sektore prekarizatua 
zen kulturgintza; konfinamenduak 
are gehiago azaleratu zuen egoera 

hori". Euskal Herri mailan greba 
digitalera deitu zuen kulturgintzak, 
apiril erdialdean, eta eskualde 
mailan ekimen horrekin bat egin 
zuten hainbat sortzaile gaztek: 
bakoitzak bere etxetik bidalitako 
argazkiarekin mosaiko bat osatu 
zuten, eta zabaldu gero. Orduan 
lau haizetara zabaldutako aldarriak 
oinarritzat hartu dituzte dinamika 
sortzerakoan: kulturgileek 
azpimarratzen dute "denbora-pasa 
hutsa baino askoz gehiago" dela 
kultura. Euskaraz sortzen ari 
dira, eta horretan jarraitu nahi 
dute ,  kultura "errebelde, 
aldarrikatzaile eta burujabea" 
sortzen eta "kultura euskaraz 
sortzearen ondorioz" jasaten duten 
"zapalkuntza" salatzen.

"Zergatik ez gara saretzen?"
"Greba digitalean ekintza hori 
eginda, geure buruei honakoa 
galdetu genien: 'zergatik ez gara 
saretzen eta eskualde mailan 
elkarlanean aritzen?'. Bilera 
telematikoak egiten hasi ginen, 
lauzpabost pertsonakoak hasieran, 
eta, gero, konfinamendua arintzen 
hasi eta gero, bilera bat egin 
genuen Lasarte-Oriako Xirimiri 
elkartean; taldea trinkotzen hasi 
ginen, sarea osatzen, hurrengo 
urratsak zeintzuk izango ziren 
zehazten...", gogoratu du Izar 
Agirretxek, egitasmoaren 
hasieratik lanean aritu den 
herr i tarrak .  Ikus i  zuten 
"ezinezkoa" zela "sortzaileak 
kolektiboki zapaltzen dituzten 
gaitz estrukturalei" bakarka aurre 
egitea, eta saretzen hasi ziren. 

Aipatu duenez, bi ildo nagusi 
zehaztu zituzten orduan: datu-
base eta webgune digital bat 
sortzea, saretzeko eta sortzaileei 
ikusgarritasuna emateko; eta, 
egoerak ahalbidetuz gero, topaketa 
batzuk antolatzea, iritziak eta 
jakinduria partekatu eta proiektu 
berriak sortzeko.

Atari digital hori sortuta dago 
–https://buruntzasortzailea.
wixsite.com/buruntzasortzaile 
da helbidea–; interesa duenak 
izena emateko formularioa bete 
dezake. Amane Otaegik hori 
bera egin zuen, baina ez berehala; 
gogotik hausnarrarazi zion 
sortzaile hitzaren esanahiak.  
"Sortzailea naiz, ala ez? Non 
dago muga? Zein maila izan 
behar dut parte hartzeko? 
Zalantzak izan nituen, nire tokia 
hori izango ote zen ala ez, 
musikagintzan aritzen bainaiz, 
baina itzalean: herri mailan inor 
gutxik ezagutzen nauela esango 
nuke". Azkenean, ordea, animatu 
zen, eta ez da damutzen: "Oso 
harrera ona egin zidaten 
horrezkero saretuta zeuden 
kideek; animatu nahi ditut 
herritarrak parte hartzera, 
benetan; adibidez, musika sortzen 
baduzu. Ez baduzu zure burua 
kontzertu bat emateko moduan 
ikusten, eta etxean aritzen bazara 
sortzen, berdin da, animatu; 
hori ere bada sortzaile izatea". 
Zalantza horien beste arrazoi 
bat "emakume izatearen presioa" 
dela uste du Otaegik: "Oholtzara 
atera eta dakiguna erakustearen 
behar hori".  

Lierni Rekondok parte hartu 
zuen apirileko mosaiko horretan, 
Izar Agirretxek proposatuta. 
"Hastapenetan" bat egin zuen 
egitasmoarekin, beraz. iruditzen 
zaio "oso garrantzitsua" dela 
saretzea, kulturgileak elkarlanean 
aritu daitezen ez bakarrik egitasmo 

berriak sortzeko, baita aldarriak 
egiteko ere. Esate baterako, gazte 
sortzaileek ere "duin tratatuak" 
izatearena: "Gazteok oso asumituta 
daukagu sortzaile garela afizioz, 
baina ofizioz ez garela inoiz 
izango". Haren kasua ekarri du 
mahai gainera: "Amanek aipatu 
duenaren ildotik, zer naiz ni? 
Bertsolaria naiz? Edo bertsotan 
egiten dut? Bertsolarien baldintza 
berberak ez dauzkat, baina aritzen 
naiz... Egitasmo honek, besteak 
beste, balio digu geure buruei 
esateko gu ere sortzaileak garela, 
baldintza duinak nahi ditugula 
eta horrela tratatuak izateko 
eskubidea dugula". 

Oihan Agirretxek urteak 
daramatza musikagintzan, eta 
arrebaren bitartez ezagutu zuen 
egitasmoa, arestian aipatutako 
web-orri horren bitartez. "Kultura 
ikaragarri gustatzen zait, eta 
Buruntzaldeako Gazte Sortzaileak 
egitasmoak ikaragarri ilusionatu 

nau: kulturgileok batzen gaitu 
talde honek, eta aukera ematen 
digu kulturaren alde borrokatzeko, 
aldarriak zabaltzeko, gure izaera 
erreibindikatzeko... Izugarria 
iruditu zait proiektua". Eskualde 
mailan saretu den unetik ikusi 
du "iniziatiba" asko dutela parte-
hartzaileek, "ilusioa eta lanerako 
gogo asko" dutela. "Ezagutzen ez 
nuen jende mordo baten berri 
izan dut, gertukoak direnak eta 
diziplina ugaritan aritzen direnak: 
horrek bide eman diezaioke 
etorkizunean proiektu anitzagoak 
sortzeari eta baita jakintza 
partekatzeari ere".

Oihanen ustez, gazte sortzaileen 
potentziala "oso handia" da: "Haiei 
laguntzen bazaie, haien talentua 
ureztatzen bada baliabideak emanez, 
egitasmo ederrak sortuko dituzte". 

Herriko kultur eskaintza
Gazte sortzaileen talentua loratu 
dadin, instituzioek ere ureztatu 
behar dute hori. Esate baterako, 
Lasarte-Oriako Udalak. Herriko 
eskaintza kulturalari buruz jardun 
dira TxinTxarri aldizkariarekin 
elkartu diren sortzaileak. Izar 
Agirretxe: "Kultur etxe potente 
bat daukagu, baina erabiltzeko 
alokairua ordaindu behar da; 

Abenduaren 3an aurkeztu dute proiektua Lasarte-Orian. TXINTXARRI

Sare gazte  
eta trinkoa

"ZAILTASUNAK DITUGU 
SORTZEKO ESPAZIOAK 
BILATZEKO HERRIAN; 
BALDINTZA BATZUK 
BETE BEHAR DITUZTE"

"HASIERATIK, 
EGITASMOAK 
HERRIAN HARRERA 
ONA IZAN DUELA 
SUMATU DUGU"

Buruntzaldeako Gazte Sortzaileak dinamika gero eta sare sendoagoa osatzen ari da 
eskualde mailan; diziplina ugaritako kulturgileak bat egiten ari dira proiektuarekin.  
Ateak parez pare ireki dizkiote "kultura maite" duen edonori, egitasmoan parte har dezan
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baldintza are prekarioagoetan 
dauden gazteek eta hasiberriek 
oztopo horri ere aurre egin behar 
diete, beraz". Gogoeta hau gehitu 
du Lierni Rekondok: "Udalak 
eskaintzen duen aukera kulturala 
oso enfokatua dago proiekzio 
handia duten artistengan; gertuko 
sortzaileoi ez zaigu horrenbesteko 
garrantzia ematen". 

Amane Otaegiren aburuz, gazte 
sortzaileentzat errazagoa da 
gazteek gazteentzat sortutako 
egitasmoetan ikusgarritasuna 
lortzea, Sorgin Jaietan esate 
baterako, eta egindako lana 

p l a z a n  e r a k u s t e a  g e r o : 
"Sanpedroetan emanaldiak 
eskainiko dituzten musika 
taldeak ekartzeko, adibidez, 
eskatzen zaie herritarrei buzoi 
batean botatzeko proposamenak, 
baina harremana hor bukatzen 
da: ez dago eztabaidarako 
fororik". Sortzaileek euren 
egitasmoak garatu ahal izateko 
espazio falta ere sumatu dute 
herrian: "Zailtasunak ditugu 
espazio aproposak topatzeko, 
toki fisikoaz gain, azpiegitura 
aldetik baldintza batzuk bete 
behar baitituzte". 

Web-orria martxan
Talentua badago eskualdean: 
ikusiak eta ureztatuak izan nahi 
duten proiekzio handiko gero 
eta sortzaile gehiagok izena eman 
dute Buruntzaldeako Gazte 
Sortzaileak egitasmoko kideek 
garatutako datu base birtualean. 
"Atal ugari dauzka web-orriak: 
egitasmoaren azalpena, gurekin 
h a r r e m a n e t a n  j a r t z e k o 
formularioa, herri bakoitzean 
sortzaileek eskura izango 
lituzkeen tokiak erakusten duena 
eta datu basea, besteak beste", 
azaldu du Rekondok. 

Atari digitala osatzen hilabeteak 
eman dituzte egitasmoko kideek, 
eta erabili daiteke honezkero. 
Ahal izan baino, erabili egin 
behar dela azpimarratu izan 
dute sortzaileek Hernanin, 
Usurbilen eta Lasarte-Orian egin 
dituzten aurkezpenetan. "Elikatu 
eta erabili ezean, alferrik sortu 
dugu web-orria". Datu basean, 
esaterako, oso kontuan izan 
dituzte kultur adierazpen eta 
modalitate desberdinak, bederatzi 
atal sortzeraino: antzerkia, 
argazkilaritza eta bideogintza, 
arte plastikoak, artisautza, 
bertsolaritza, dantza, literatura, 
moda eta diseinua, eta musika.

Ez dute nahi atari digital hori 
informazioa jasotzeko tresna izatea 
soilik; eskualdeko kultur 
sorkuntzaren uretan nabigatzen 
duten erabiltzaileek aukera dute 
ekarpenak egiteko: izena eman, 
datu basea kontsultatu eta bertan 
izena eman duen sortzaileren 
batekin harremanetan jarri, 
proiektu proposamenak egin, edo 
bestelako iradokizunen bat bidali...  
"Benetan, jendea animatzen dugu 
izena ematera eta parte hartzera, 
beldurrik gabe: elkarlanean 
aritzeko irrikitan gaude". Web 
orrialdean bertan egin dezakete 
hori, helbide honetan: https://
d o c s . g o o g l e . c o m /
forms/d/1hRBtHLcvcNuOI-
oQPT5ms3CexfuhcxkRs0IMowFO_
U Q / v i e w f o r m ? e d i t _
requested=true. Sare sozialetan 
ere kontuak zabaldu dituzte:  
@buruntzagaz tesor tza i l e 
Instagramen, @gaztesortzaile 
Twitterren eta Buruntzaldeako 
Gazte Sortzaileak Facebooken.

B u r u n t z a l d e a k o  G a z t e 
Sortzaileak egitasmoan modu 
desberdinetan parte hartu dezakete 
izena ematen dutenek: lantaldeko 
kide izaten, datu basean kulturgile 
gisa erregistratzen, proiektuaren 

sare sozialak eta komunikazioa 
kudeatzen laguntzen edo bestelako 
proposamenak egiten.

Sortzaileen topaketak
Proiektua martxan jarri eta gutxira  
zehaztutako ildo nagusietako bat 
izan da web-orria martxan jartzea. 
Bestea, aldiz, topaketa batzuk 
antolatzea, sortzaileak elkar 
daitezen eta elkartruka ditzaten 
iritziak, egitasmoak, jakinduria... 
COVID-19aren pandemia tarteko, 
egitasmo hori atzeratu egin behar 
izan dute, agintariek hartutako 
osasun-neurriek horrelako ekimen 
bat egitea ahalbidetu arte 
b e h i n t z a t .  " O r a i n  a r t e , 
premiazkoena izan da eskualde 
mailan saretzea, eta, landu dugun 
horrekin, sortzaile gazteentzat 
aukerak sortzea. Atera ahal 
daitezela plazara, euren bidea 
egin dezaten: kulturgintza 
militantearen helburu nagusia 
da hori", azpimarratu du Lierni 
Rekondok. Oihan Agirretxe: 
"Lanabesak sortu eta garatu ditugu 
saretzeko, eta gure aldarriak lau 
haizetara zabaltzeko. Topaketen 
helburua izango da kultur jarduna 
gure artean elkarbanatzea: 
musikariak, bertsolariak, 
argazkilariak eta beste diziplina 
ugaritan lanean ari diren pertsonak 
batzea. Saretzea da gakoa". 

Lasarte-Orian egitasmoak 
"harrera ona" izan duela 
azpimarratu dute sortzaileek: 
"Hasieratik hartu gaituzte 
kontuan herritarrek". Liernik, 
Amanek, Izarrek eta Oihanek 
"betidanik" ezagutzen dute elkar, 
baina "harreman estuagoa" egin 
dute Buruntzaldeako Gazte 
Sortzaileak egitasmoarekin bat 
egin dutenetik. "Balio izan digu 
gehiago ezagutzeko eta saretzeko". 
Etorkizunean, are herritar 
gehiagorekin egin nahiko lukete 
hori. Atea zabalik dago.

Herri mailan ere gero eta kultur sortzaile gazte gehiago saretzen ari dira egitasmoaren baitan. TXINTXARRI
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Miren Bardajik Lesbosetik bidalitako ikus-entzunezkoaren une bat, eta Sara Etxeberria margolaria. TXINTXARRI

Bizipoza,  
Lesbosera                                                                   
Elkartasuna borborka

Joseba Tapia musikariak bi abesti eder oholtzaratu ditu. TXINTXARRI

Ekitaldi hunkigarri bezain goxoa egin dute lasarteoriatarrek, Greziako Lesbos uhartean, errefuxiatuekin 
lanean ari den Miren Bardaji herritarrari elkartasun adierazi eta haren proiektua laguntzeko. Horrekin 
batera, Bizipoza elkartearen barruan dauden elkarte ezberdinen aurkezpena ere egin dute. Horrela, 
Oporrak bakean, Gehitu, Gipuzko Kirol Egokituen Federazioa, Asociacion Chernobil Elkartea, Beroa 
eta Aspanogi elkarteak aurkeztu dituzte, horietan lan egiten duten lasarteoriatarrek.

Porrotx eta Marimotots irten dira oholtza gainera. Hesien artean agertzen den haur baten 
ilustrazioarekin batera,  Munduak denontzat beharko luke irakur zitekeen pantaila handian. 
Jone Bengoa Sastraka ilustratzaileak egin sortu du irudia. Bertso eskolako lagunek ere 
bertso bana osatu dute elkarte bakoitzeko, horien artean izan dira Lierni Rekondo eta Ane 
Labaka ere.  Sara Etxeberria margolariak ere parte hartu du ekitaldian eta berarekin batera, 
Joseba Tapia musikariak, Aintzane Usandizaga idazleak eta Maialen Aristegi kantautoreak. 
Miren Bardajik bidalitako bideoa ere ikusi ahal izan dute ekitaldian bildutakoek. Eskertza 
mezua helarazi die lasarteoriatarrak eta Greziako Lesbos uharteko Moriako errefuxiatuen 
kanpamenduko egoeraren berri ere eman du. Jalguneren Pausoka, pausoka dantzatuz 
amaitu dute ekitaldia. Mirenen proiektua laguntzeko diru bilketa martxan dago: Bizum 
bidez ekarpenak egin ditzakete herritarrek, 658 52 50 58 telefono zenbakian.

Jalgune elkartearen 'Pausoka, pausoka' abestia dantzatuz amaitu dute elkartasun ekitaldia. TXINTXARRI

Ekitaldiak iraun bitartean Sara Etxeberriak margolan bat osatu du. Pailazoak aritu dira oholtzan. TXINTXARRI

Bizipoza elkarteko Leire Elizegik aurkeztu du ekitaldia eta baita berak lan egiten duen elkartea ere. TXINTXARRI
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Laura Hueso Aspanogiko kidea, bere testigantza ematen. TXINTXARRIAintzane Usandizaga idazlea, berak idatzitako testu bat irakurtzen. TXINTXARRI Lasarte-Oriako bertso eskolako lagunek ere parte hartu dute. TXINTXARRI
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Paulino Barrenechea Odriozola 
Gaur, kontakizun labur honen 
bitartez gasogeno deituriko 
erregaiaren funtzionamendua 
nolakoa zen gogorarazi nahi dut, 
haren istorioa gure oroitzapenean 
mantendu ahal izateko. Era 
berean, omenaldi txiki bat egin 
nahi nieke 40. eta 50. hamarkadetan 
zehar, haien familiak mantentzeko 
eta hornigai desberdinak haien 
lekuetara eramateko gogor lan 
egin zuten kamioilari guztiei. Ez 
zen garai erraza izan. Lan-orduak 
asko ziren eta lan baldintzak ez 
ziren, inondik ere, egungoak 
bezalakoak.

Gure lanaldia goizeko seietan 
hasten zen. Nire aita, Jose 
Andres Barrenechea Yurrita, 
nire anaia Josetxo Barrenechea 
Odriozola eta ni,  Paulino 
Barrenechea Odriozola, gure 
etxetik 05:30ean ateratzen ginen, 

Lasarte-Oriako kale nagusiko 
36.  zenbakitik alegia,  eta 
Hipodromoruntz joaten ginen, 
familiako bi kamioiak han 
gordeta baitzeuden. Horietako 
bat GMC markakoa eta bestea 
Ford. Kamioi horien erregaia 
gasol ioa izan beharrean, 
gasogenoa zen. Kamioiaren 
kabinan bi galdara genituen, 
baita gasolina-ontzi bat ere.

Lan neketsua egunero-egunero 
Galdara horietako bat gidariaren 
eserleku atzean zegoen eta 
barruan ikatza gordetzen genuen. 

Goizero, 07:30ak aldera, kamioia 
martxan jarri ahal izateko, 
06:00etan ikatza galdara barruan 
sartzen hasten ginen. Horren 
aurretik, gasolina-ontzitik gasa 
ken t zen  genuen  pospo lo  
baten laguntzaz.

B e s t e  g a l d a r a ,  a l d i z , 
girakidearen eserleku atzean 
zegoen. Barruan telazko filtro 
batzuk jasotzen ziren. Filtro 
horien funtzioa, ikatz erreak 
sortutako errautsa filtratzea 
zen. Filtro gisa erabiltzen 
geni tuen  o iha lak  e txean 
egindakoak ziren, 15-20 bat 
oihal guztira, eta astero aldatzen 
genituen.

Ikatzaren galdaratik hodi bat 
ateratzen zen kamioiaren 
kutxaren behealdetik zehar 
zihoana eta telazko filtroak 
zeuden galdararaino iristen 
zena. Bertan, errautsa filtratu 

ondoren, gasa motorreraino 
heltzen zen.

Prozesu hori ez litzateko posible 
izango eguneroko lan neketsu 
bati esker ez balitz. 120-140 kilo 
ikatz sartzen genituen gidariaren 
atzeko galdara barruan egunero. 
Ikatz kantitate horrekin 500 
kilometro egin genitzazkeen, eta, 
horrela, Andoaingo harrobitik 
Añorgako Cementos Rezola 
fabrikaraino harria eraman ahal 
genuen. Harri hori eraikuntzarako 
zementua prestatzeko erabiltzen 
zen gehienbat.

Ikatza erosteko bi aukera 
genituen. Horietako bat, Lasarte-
Oriako Kale Nagusian Francisco 
Arru t ik  zu zen t z en  zuen 
eraikuntzarako tresneria-dendan 
erostea zen. Han, ikatza zakuetan 
erosten genuen. Beste aukera, 

Goizuetara bidean dagoen 
Latxetik ikatzez betetako kamioi 
bat ekartzea zen, eta ondoren 
Hipodromoko etxeko garajean 
gordetzea. Gaur egun, etxe hori 
nire familiarena da oraindik ere: 
Arrapide pasealekua, 6.

Aldapa gogor batera iristean, 
gure  kasuan Gol f  a ldapa 
deiturikoa, kamioiak ez zeukan 
behar adinako sasoia hura 
igotzeko. Momentu horretan, 
lehen aipatutako gasolina-
ontziari bere funtzioa betetzeko 
ordua iristen zitzaion. Ireki 
bezain laister, kamioia kohete 
baten antzera ateratzen zen.

Denboraren poderioz eta 
aurrerapenei esker, bizitzako 
beste zenbait arlotan bezala, 
ibilgailuen erregaia aldatzen 
joan da; orain gasoila eta 
g a s o l i n a  d i t u g u ,  b a i t a 
elektrizitatea ere. Nire aitak 
ikusiko balu ,  txundi tuta 
geratuko litzateke! 

Ate horien atzean gordetzen zituen kamioiak familiak. Etxea haiena da oraindik. TXINTXARRI

Argazki historiko honetan, ezker-eskuin: Josetxo Barrenechea, Joaquin Eizagirre, Paulino Barrenechea eta Jose Andres Barrenechea. BARRENECHEA-ORMAZABAL FAMILIA

Gasogenoaren 
istorioa

"OMENALDI TXIKI BAT 
EGIN NAHI NIEKE 
40-50 HAMARKADETAN 
GOGOR LAN EGIN 
ZUTEN KAMIOILARIEI"

Paulino Barrenechea Odriozolak makina bat urte egin ditu kamioilari gisa lanean. 40. eta 50. 
hamarkadetan, gasogenoa izeneko erregaia erabiltzen zuten bakarrenetakoa zen. Aitaren 
bizipen horiek jaso ditu alaba Kontxik, eta TxinTxarri-ra bidali, aldizkarian jasota gera daitezen

"IKATZ KOPURU 
HORREKIN 500 
KILOMETRORA 
ARTEKO BIDAIAK 
EGITEN GENITUEN"

"120-140 KILO IKATZ 
SARTZEN GENITUEN 
GIDARIAREN ATZEKO 
GALDARA BARRUAN 
EGUNERO"

"GAUR EGUNGO 
AURRERAPENAK 
IKUSITA, TXUNDITUTA 
GERATUKO LITZATEKE 
NIRE AITA!"
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Maitane Aldanondo
Lasarte-Michelin traineruak  
lortutako bi Kontxako Banderak 
kultur etxeko agertokiaren alde 
batean, Michelin eta Lasarte-
Oriako bana, bestean. Atrila 
erdian, eta, parez pare, eszenario 
aurrean, bi dozena paperezko 
poltsa eta traineru itxurako 
ikurra, mahai baten gainean.  
Gunea atonduta, ekitaldia hasi 
baino minutu batzuk lehenagotik  
lehen lerroan eserita dago igande 
arratsaldeko protagonista 
nagusia: Antonio Oliden. 

Makilari tinko eutsita, begiak 
heze ditu 94 urteko gizonak, 
zirrarak eraginda, ziur aski. 
Pandemiak kirol ligak etenda,   
Lasarte-Oriako Udalak ezin izan 
du 5. Kirol Gala ospatu; eta 
txarretik ona ateraz, agintariek 
erabaki dute herriak berarekin 
duen zorra kitatzea. Arrauna 
olidentarren eskutik heldu 
b a i t z e n  h e r r i r a  1 9 6 0 k o 
hamarkadan eta Michelin 
fabrikaren inguruan loratu, 
labur, baina emankor. 

Urrezko garaien ordezkari
Orion jaioa eta lasarteoriatartzat 
hartua, hamaika Kontxako 
Bandera eta lau Espainiako 
Traineru Txapelketa irabazi 
z i tuen lau  hamarkadako 
ibilbidean. Agustin Valdivia 

alkateak azaldu zituen haren 
gakoak eta omenaldiaren 
zergatiak. "Lasarteoriatarren 
arraunaren urrezko garaien 
ordezkari duina da, Lasarte-
Michelin traineruko kide gisa 
gure herriaren historiarekin eta 
Michelin enpresarenarekin oso 

lotuta dago, bertan lan egiten 
baitzuen bere kide askok bezala".

 Alkatearen ondoren hitza hartu 
zuen Michelin fabrikako Euskal 
Herriko Kanpo Harremanetarako 
zuzendari Jaime de la Calek. 
Enpresak herriari  lotuta 
daramatzan 86 urteotan arraunak 
izandako tartea gainbegiratu 
zuen. Mugarri nagusia 1960ko 
hamarkada bukaeran udalarekin 
batera abiarazitako Lasarte-
Michelin traineruaren sorrera 
izan zen. Eta noski, Donostiako 
badiako uretan lortutako bi 
garaipenak; izan ere, enpresako 

ordezkar iaren  esane tan ,  
"Kontxako Bandera irabaztea 
Munduko Txapelketa irabaztea 
baita, dakizuen bezala". 

1969an Oliden arraunlari zela 
irabazi zuen lehena herriko 
traineruak, eta 1973an, oraingoan 
patroi lanetan, bigarrena. 1979an 
desagertu artean beste arrakasta 
batzuk ere izan zituen taldeak. 
Arrakasta horietan parte hartu 
zuten guztiei eskerrak eman 
zizkien de la Calek, eta bereziki, 
omenduari. "Gaur egun Michelin 
Lasarten lan egiten dugun guztion 
partez, gure historiarekin harro 
gaudenak: mila esker, Antonio!". 
Eskertza, hala ere, hitzetatik 
harago joan zen. Olidenengana 
hurbildu eta plaka eman zioten, 
elkarrekin argazkia egin aurretik. 

Arraunerako grina
Talde kirola izanda, kide bakoitza 
ezinbestekoa da traineruak 
aurrera egin dezan. Horrexegatik, 
balentria erdietsi zuten bi 
eskifaietako kideei zabaldu zieten 
aitortza. Ekitaldiaren baitan 
proiektatutako Ziaboga lanaren 
ekoizle Angel Obregon haiekin 
harremanetan jartzen ahalegindu 
da  a s t e o t an  omena ld i r a 
gonbidatzeko, eta asko bertaratu 
ziren. Banan-banan denen izen-
abizenak irakurri zituen, eta 
txalo artean, oroigarri bat zuen 
poltsa hartu zuten mahaitik. 
Eserlekura bueltan, ia denek 
patroi ohia agurtu zuten, 
pandemia ahaztu, eta eskua eman 
edo hitz batzuk esateko musukoa 
kenduta. Hildakoen edo joaterik 
izan ez zutenen kasuan, berriz, 
senideren batek hartu zuen eta 
pare bat mahai gainean gelditu 
ziren, jaso gabe. 

Ekitaldiaren bigarren zatia 
hasteko, Iñaki Pinedo zinemagile 
bilbotarrak aurkezpen laburra 
egin zion ikustekoak ziren lanari.  

Galiziatik Hondarribira, Kantauri 
itsasoko kostaldeko arraun 
ohitura biltzen du dokumentalak. 
Hiru urte behar izan ditu osatzeko   
eta ordubete inguru irauten duen 
lanean arraunarekiko grina 
biltzen saiatu da, "kirol honekin 
inolako loturarik ez dutenentzat 
e r e  i z an  dad in " .  1 9 4 0ko 
hamarkadatik gaur egunera 
arteko errepasoan arraunlari 
eta patroien lekukotzaz gain, 
Olidenena tartean, itsaski 
biltzaile, historialari edota 
fotokazetari bat ere ageri dira; 
eta emakumearen presentzia  
islatzen ahalegindu da Pinedo. 

Argiak i t za l i  e ta  lehen 
testigantza Jose Luis Kortarena 
da.  Pantailan bere burua 
ikustean, eserlekuan mugitzen 
hasi zen eta eskua aurpegira 
eraman zuen, lotsatuta balego 
bezala. Proiekzioa amaituta, 
ordea, lotsarik gabe mintzatu 
zen Obregon eta Pinedorekin 
batera egindako solasaldian. 
Olidenekin, "maisua", bizitako 
zenbait pasarte gogora ekarri, 
eta bertaratutakoen galderei 
erantzun zien, zuzendari eta 
ekoizlearekin batera. Ekitaldiaren 
amaieran Oliden agurtu eta talde 
argazkia egin zuten laurek.

Dokumentala ikusteko aukerak 
Udalak Ziaboga lanaren 75 kopia 
egingo ditu kultur nahiz kirol 
elkarteentzat eta ikastetxeentzat. 
Halaber, zehazteke dagoen beste 
egun batean bigarren proiekzio 
bat egingo dute, herritarrek 
errazago izan dezaten ikustea.

Ezkerretik hasita, Jose Luis Korta, Antonio Oliden, Iñaki Pinedo eta Angel Obregon. TXINTXARRI

Lasarte-Michelin 
traineruko kideei aitortza
Lasarte-Oriako Udalak eta Michelin fundazioak Antonio Oliden patroi, arraunlari eta 
entrenatzailea omendu dute Manuel Lekuona kultur etxean, baita berarekin 
arraunean aritutako eskifaietako kideak ere. Ekitaldian, Ziaboga lana proiektatu dute

KANTAURI ITSASOKO 
KOSTALDEKO ARRAUN 
OHITURA JASO DU 
PINEDOK HAINBAT 
TESTIGANTZEN BIDEZ

OLIDENEZ GAIN, BI 
BANDERAK IRABAZI 
ZITUZTEN ESKIFAIEN 
KIDEAK ERE IZAN DIRA 
EKITALDIAN
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ZORION AGURRAK

Mariano Garcia Nuñez. Abenduaren 16an.
Micaela Ugalde Erasun. Abenduaren 15ean.
Joxe Miguel Bereziartua San Sebastian. Abenduaren 15ean.
Maria Consuelo Unanue Elizegi. Abenduaren 13an.
Serafin Herrero Verdejo. Abenduaren 12an.
Antonio Paredero Chamorro. Abenduaren 11n.
Luis María Gorosabel Altolaguirre. Abenduaren 10ean.
Jose María Iruretagoyena Saralegui. Abenduaren 10ean.
Micaela Santamaria Arruti. Abenduaren 8an.
Antonio Olascoaga Lerchundi. Abenduaren 8an.
Mª Andresa Lazcano Zulaica. Abenduaren 7an. 
Milagro Oses Legarda. Abenduaren 7an.
Ricardo Perez Blanco. Abenduaren 5ean.
Carmen Sanchez Fernandez. Abenduaren 1ean.

HILDAKOAK

Yon
Zorionak, laguna! Urte 
politta izan dadila hasi 
duzun berria! Muxu 
haundi-haundi bat! 
Elkarrekin ospatu ditzagula 
hemendik aurrerakoak ere! 

Mara Turrientes Carrasquedo. Abenduaren 11n.
Nora Zumeta Iartza. Abenduaren 10ean.
Abril Montero Rosales. Abenduaren 5ean.
Alec Sanles Picavea. Abenduaren 5ean.

JAIOTAKOAK

Ostirala, 18  GIL
Larunbata, 19  ACHA-ORBEA
Igandea, 20  ACHA-ORBEA
Astelehena, 21  URBISTONDO
Asteartea, 22  LASA
Asteazkena, 23  GIL
Osteguna, 24  DE MIGUEL
Ostirala, 25  DE MIGUEL
Larunbata, 26  URBISTONDO
Igandea, 27  URBISTONDO
Astelehena, 28  GANDARIAS-URIBE
Asteartea, 29  LASA
Asteazkena, 30  ACHA-ORBEA
Osteguna, 31  DE ORUE
Ostirala, 01  DE ORUE
Larunbata, 02  GANDARIAS-URIBE
Igandea, 03  GANDARIAS-URIBE
Astelehena, 04  ACHA-ORBEA
Asteartea, 05  URBISTONDO
Asteazkena, 06  ACHA-ORBEA
Osteguna, 07  DE MIGUEL

Gipuzkoako farmazien eskuko telefonorako 2017ko egutegia 
eskuratzeko, bidali FARMA 215800 zenbakira. 
Gehienezko kostua 1,7 euro + WAP deskarga, operadorearen arabera 
(www.cofgipuzkoa.com).

GUARDIAKO FARMAZIAK
EGUNEKO FARMAZIAK: 9:00-12:00
ORUE: Jaizkibel plaza 2/ 943 36 26 52
ACHA-ORBEA: Hipodromo et. 6/ 943 36 35 49
DE MIGUEL: Kale Nagusia 32/ 943 37 11 51
LASA: Kale Nagusia 42 atzea/ 943 36 17 74
GIL: Kale Nagusia 24/ 943 36 15 29
URBISTONDO: San Frantzisko 1/ 943 36 65 67
GANDARIAS-URIBE: I. de Loyola 9/ 943 01 95 21

GAUEKO FARMAZIA: 22:00-9:00
ABENDURAINO 
Urrutia-Martin: 
Etxeberri auzoa 1 (Florida auzoa), 
Hernani
943 55 77 38
URTARRILETIK AURRERA 
A. Etxebarria, 'Cuevas': 
Andrea kalea 48, 
Hernani
943 55 17 93

Maite
Zorionak zure 
urtebetetzean zure seme 
eta senarraren partetik!

KOMIKIA

SUDOKUA
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Aran
Bat, bi eta hiru!! 
Zorionak goxoki, muxu 
erraldoiak!!

Arkaitz
Arkaitz, zorionak aita eta 
familia guztiaren 
partetik. Asko maite 
zaitugu. 20 muxu handi.

June
Zorionak printzesa muxu 
haundi bat! Aita, ama 
eta familia osoaren 
partetik.

Jokin
Zorixonak, Jokin! 
Egun ona pasa dezazula 
eta San Tomaseko 
txistorra pintxoa, 
datorren urtean zure 
kontu! 

Beltzak RTren otarra
Beltzak RTk jakinarazten du, urtero legez, produktuz 
betetako Gabonetako otarra zozkatuko duela. Txartelak 
ohiko tabernatan daude eskuragarri. Urtarrilaren 6ko 
ONCEko zenbakia duen txartela izango da irabazlea.

Bizi Poza 'Lasarte-Oriatik Lesbosera'
Bizipoza elkarteak eta gainerako lasarte-oriatar elkarteek 
eskertu nahi dute joan den ostegunean Manuel Lekuona 
kultur etxean Lesbosi laguntzeko antolatutako ekitaldiak 
izan zuen harrera ona. 

Era berean, Aterpeako hainbat saltokitan maskaretarako-
poltsak eta postalak daude salgai, diruz laguntzeko, eta 
nahi duenak BIZUM bidez ekarpen ekonomikoa egin 
diezaioke 658 52 50 58 telefonoari Lesbos kontzeptua 
jarrita. 

Adierazi behar da oraindik ere hainbat ekimen sustatuko 
dituztela, hala nola argazki-erakusketa bat, errefuxiatu-
esparruko egoeraz sentsibilizatuz. 

Azkenik, eskerrak eman nahi dizkio Lasarte-Oriako 
Udalari ekitaldia egiteko emandako laguntzagatik.

OHARRAK

Oier
Zorionak orain dela 15 
urteko olentzeroren 
oparirik polittenari. Ondo 
pasa Oier!!!

Arkaitz
Zorionak zure amaren 
partetik! Ongi ospa 
dezazula zure eguna!!!

Urte askotarako!
Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak; bi bide dituzu Txintxarriren bidez zoriontzeko:

Osteguneko 16:00ak arte jasotako zorion agurrak bakarrik iragarriko ditugu. Hortik 
aurrera jasotakoak hurrengo astean argitaratuko ditugu.

Internet 

Txintxarri.eus-en 
txintxarri.eus/zorionagurrak eta Bidali zure 
zorion agurra formularioa bete.
Urtebetetze egunean bertan argitaratuko 
da webgunean eta ostiralean Txintxarri 
paperean.

Posta elektronikoa 

Mezua bidali 
txintxarri@txintxarri.eus helbidera, eta 
idatzi: izen-abizenak, urtebetetze-eguna 
eta nahi duzun testua. Ez ahaztu irudia 
atxikitzeaz.



Ttakun Kultur 
Elkarteko bazkide  
zozketa
Urtero bezala, Ttakun 
Kultur Elkarteko bazkideen 
babesa eskertzeko, 
babeske guztien artean 
Errigorako otar zoragarri 
bat zozkatzen da. Aurten 
Arantxa Alberdi bazkidea 
izan da zorteko. 

Zorionak Arantxa! Gabon 
hauetan disfrutatzeko 
aukera izango du.

Adi! Bazkide eta 
TXINTXARRI aldizkariko 
irakurleak hilabete honetan 
zehar www.txintxarri.eus 
webgunean zozketa 
gehiago antolatuko 
ditugu-eta.
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LANA
ESKARIA
Baratzeko lanak egin edo 
p e r t s o n a  h e l d u a k 
zaintzeko prest nago. 
Harremanetarako 
zenbakia, 627 20 61 10. 

P e r t s o n a  h e l d u a k 
zainduko nituzke. Interna 
moduan edo orduka. 
Harremanetarako 
zenbakia, 676 18 84 11.

P e r t s o n a  h e l d u e n 
zaintzan lan bila nabil. 
Interna edo orduka izan 
daiteke. Harremanetarako 
zenbakia, 666 09 67 61.

Per tsona ser ioa eta 
arduratsua eskaintzen da 
a d i n e k o  p e r t s o n a k 
zaintzeko eta etxeko 
lanak egiteko. Interna 
modura, asteburuetan 
edo ospitaleko zaintza 
egiteko. Lanean hasteko 
prest. 663 48 84 38.

Pertsona eskaintzen da 
pertsona helduak zaindu 
edo garbiketa lanak 

egiteko. Externa, orduka,  
gauetan edo ospitaletan 
gauak egiteko prest. 634 
27 81 98.

ESKAINTZA
Biyak Bat adinekoen 
egoitzak bi langile behar 
ditu: podologo bat eta 
g i z o n e z k o e n  i l e -
a p a i n t z a i l e  b a t . 
Egoitzaren bulegoko 
ordutegia: astearteetan 
e t a  o s t e g u n e t a n 
10:30et ik 12:30era. 
Interesatuek dei dezatela 
943 36 39 64 zenbakira. 
biyakbat@gmail.com 
helb idera ere b idal i 
dezakete mezua.

ETXEBIZITZAK
EROSI
Apartamentu txiki bat 
bilatzen ari naiz erosteko, 
Lasarten. Logela batekin 
nahiko. Igoigailuarekin. 
Ez dut nahi atikoa ezta 
lofta ere ez. Nire telefonoa 
660 55 23 53 da.

IKASTAROAK
ESKARIA
I n g e l e s e k o  k l a s e 
partikularrak emango 
n i t u zke .  Ja to r r i z ko 
h i z k u n t z a  d u t ,  e t a 
esperientzia ere bai 
eskoletan, institutuetan 
e t a  h e l d u e n t z a k o 
eskoletan. 691 63 03 13. 
bentley.ma@gmail.com.

Txokoalden, tren geltoki 
zaharrean, txalaparta 
klaseak ematen ditut. 
tagoredoremi@gmail.
com edo 678 07 10 41 
(WhatsApp ez).

SALEROSKETA
SALDU
Bigarren eskuko Silver  
Cross Surf kapazu + 
paseo aulkia + Maxicosia.  
Arina, erosoa eta erraz 
e r a b i l t z e k o a .  O s o 
konpaktua. Paseo poltsa  
opari. Dena 250 euro.  
646 82 44 66.

AZOKA TXIKIA

NABARMENDU 
ZURE EDUKIA

TAMAINA 
BERRIA

Modulo txikia. 
12 €  

 ( BEZ barne) 
publizitatea@

ttakun.eus

TAMAINA BERRIA
Modulo handia. 20 € ( BEZ barne) 

publizitatea@ttakun.eus
 646.824466

Iragarki 
nabarmenduak 
soilik kobratuko 

dira soilik



LARUNBATA 19
LASARTE-ORIA Antzerkia
Txalo produkzioak Julio Verneren 
klasikoan oinarritutako 20.000 legoa 
itsaspeko zaborretan lana eskainiko 
dute. Sarrera, 3,80 euro.
Manuel Lekuona, 17:00etan.

ASTELEHENA 21
LASARTE-ORIA Kontzertua
Ttakun Kultur Elkarteak Gabonei ongi 
etorria egiteko kontzertua antolatu 
du. Orioko musikariak izango dira 
herrian, eta trikitiaren doinuekin 
alaituko dute lasarteoriatarren 
arratsaldea :

19:00etan, Gozategiren kontzertu 
akustikoa, Manuel Lekuona.

Lasarte-Oria, 19:00etan.

ASTEARTEA 22
LASARTE-ORIA Antzerkia
Kantu Kolore taldeko kideek Ametsen 
urtebetetzea ikuskizuna eskainiko 
dute etxeko txikien gozamenerako. 
Sarrera, 3,80 euro.
Manuel Lekuona, 17:00etan.

ASTEAZKENA 23
LASARTE-ORIA Antzerkia
Olentzeroren zaku magikoa lana 
taularatuko du Zitaka Teatroak. 
Abestiz eta dantzaz beteriko 
ikuskizunaren bidez fantasia, ilusioa 
eta alaitasuna partekatuko dute. 
Sarrera, 3,80 euro.
Manuel Lekuona, 17:00etan.

LARUNBATA 26
LASARTE-ORIA Antzerkia
Euskal musikaren benetako  
istorioari errepaso umoretsua egingo 
diote Tartean Teatroko kideek Ez 
Dok Hiru akustikoan. Sarrera, 5,50 
euro.
Manuel Lekuona, 19:00etan.

IGANDEA 27
LASARTE-ORIA Musika
Sand&Soulshine voices taldeak 
emanaldia eskainiko du. Gospel 
eta soul doinuak nagusi izango dira 
bere egitarauan. Sarrera, 12 euro. 
Sarrerak zenbatuak izango dira.
Manuel Lekuona, 19:00etan.

ASTEARTEA 29
LASARTE-ORIA Antzerkia
Logela Multimedia antzerki taldeak  
Tartalo lana eskainiko du. Pertsonaiak 
eta irudi multimediak uztartzen dituen 
ikuskizuna da. Sarrera, 3,80 euro.
Manuel Lekuona, 17:00etan.

LASARTE-ORIA Photocalla
Presoen aldeko photocalla egingo 
da. Euskal Presoen elkartasun sarea 
ekimenak antolatua.
Okendo plaza, 16:00etan.

LASARTE-ORIA Mahai-ingurua
Gazte antolakundea eta errepresioa 
mahai-ingurua antolatu da. Euskal 
Presoen elkartasun sarea ekimenak 
antolatua.
Manuel Lekuona, hitzaldi aretoa, 
17:00etan.

ASTEAZKENA 30
LASARTE-ORIA Antzerkia
Borobil Teatroak Hansel eta Gretel 
ipuin klasikoaren lanaren bertsio 
berria eskainiko du. Abentura 
zirraragarria biziko dute bi anai-

arrebek. Sarrera, 3,80 euro.
Manuel Lekuona, 17:00etan.

OSTEGUNA 31
LASARTE-ORIA Ekimena
Dispertsioa: bisitetara bidaia herrian 
zehar ekimena egingo da herriko 
kaleetatik barrena. Euskal Presoen 
elkartasun sarea ekimenak antolatua.
Lasarte-Oria, egunean zehar.

LASARTE-ORIA Manifestazioa
Lasarte-Oriako presoen aldeko 
manifestazioa egingo da. Euskal 
Presoen elkartasun sarea ekimenak 
antolatua.
Okendo plaza, 20:00etan.

ASTEARTEA 5
LASARTE-ORIA Antzerkia
Lasarte-Oriako gazteek Go!azen 7.0 

kontzertuaz gozatuko dute. Basakabi 
udalekuetako gazteek denboraldi 
berriko doinuak eskainiko dituzte, 
baita aurreko edizioetako kantak ere. 
Sarrera, 3,80 euro. Abenduaren 28tik 
aurrera egongo dira eskuragarri.
Manuel Lekuona, 17:00etan.

LASARTE-ORIA Errege Magoak
Errege Magoak Lasarte-Oriara 
iritsiko dira. Egoera dela-eta, ezingo 
dira euren zaldien gainean herriko 
kaleetatik barrena ibili. Hala ere, 
herriko hiru udal eraikinetan egongo 
dira haurrek eskutzitzak eman ahal 
izateko. Bakoitzean errege bat egongo 
da. Lekuak zehazteke daude oraindik.

Edukiera mugatua izango da eta 
gehienez sei pertsonako bisitak egingo 
dira. Horregatik, aurretiko hitzordua 
beharko da. Internet bidez egin ahalko 
da, oraindik zehaztu gabeko helbidean.
Lasarte-Oria, egun osoa.

AGENDA
EMAIGUZUE ZUEN EKITALDIEN BERRI ASTEAZKEN ARRATSALDEA BAINO LEHEN.

LASARTE-ORIA Olentzero eta Mari Domingiri harrera. Olentzero eta Mari 
Domingik aurten ere ez dute hutsik egingo eta Lasarte-Orian izango dira abenduaren 
24an. Aurten, ordea, ezingo da kalejirarik egin eta harrera ekitaldia bakarrik egingo 
da. Harrera ekitaldi horrek bi berrikuntza nagusi ditu, lekua eta ordua. Manuel 
Lekuona kultur etxean egingo da, 13:00etan. Urete berezi honetan, Porrotx, Xixuko, 
Mariteilatuko eta hamaika lagun bilduko dira Manuel Lekuonako oholtzan Olentzero 
eta Mari Domingiri harrera beroa egitera. 

Egoera dela-eta, edukiera mugatuko ekintza izango da. Sarrerak eskuragarri egongo 
dira Manuel Lekuonako leihatilan abenduaren 22tik aurrera. Herritar bakoitzak 
gehienez lau sarrera hartu ahalko ditu.

Goizean zehar, Olentzero eta Mari Domingi herriko auzoetan egongo dira haurren 
eskutitzak jasotzen.
Osteguna 24, 13:00etan, Manuel Lekuona kultur etxea.
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LASARTE-ORIA

MANUEL LEKUONA

Sentimental
Ostirala: 19:00.

Koko dragoi txikia 
oihanean
Igandea: 17:00.

HERNANI

BITERI

La pequeña traviesa
Larunbata: 16:00.

Igandea: 16:00.

Las hijas del Reich
Larunbata: 19:00.

Igandea: 19:00.

Astelehena: 16:30.

ANDOAIN

BITERI

Erase una vez
Larunbata: 16:30.
Igandea: 16:30.

El verano que vivimos

Larunbata: 19:00.

Igandea: 19:00.

Astelehena: 19:00.

ZINEMA

Olentzero eta Mari Domingiri eskutitzak emateko guneak. Ordutegia: 10:00-12:00

1.- Oriako Karmengo Amaren Kapera.

2.- Sasoeta-Zumaburu ikastetxea, Zumaburu eraikina, gimnasioa.

3.- Anbulatorioko eraikina, 2. solairua, erabilera anitzeko gela.

4.- Sasoeta-Zumaburu ikastetxea, Sasoeta eraikina, gimnasioa.

5.- Landaberri ikastola, Garaikoetxea eraikina, gimnasioa.

6.- Zabaleta auzoko pilotalekua.

7.- Manuel Lekuona kultur etxea, kafetegia.

Aurretiko hitzordua hartu behar da: https://txintxarri.eus/olentzero2020/

OHARRA

TxinTxarri aldizkariak agenda hau argitaratu duen egunera arte, bertan 
proposatutako ekintzak ez dute aldaketarik jasan koronabirusa dela eta.
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