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O sina Ekogunea
Errenteria-Orere-
tako Donostia ka-
lean kokatua da-
goen ongizatea

zaintzeko gunea da. Ibilbide luze-
ko belar-denda hau duela 30 urte
sortutakoa da. 2018tik eraldaketa
prozesu batean murgilduta
dago, eta saltzen dituzten
produktuez gain, eskain-
tzen dituzten hitzaldi, tai-
ler, ikastaro eta tratamen-
duak sustatzen ari dira.
Ikastaro eta tratamendu
asko Osinan bertan dago-
en gela batean eskaintzen di-
tuzte. 
Ikastaro batzuk doakoak dira.

Beste batzuengatik, ordea, or-

linfatikoa, erreflexoterapia, psi-
kologia eta erretzeari uzteko tera-
pia. 
Osina Ekogunean ingurumena-

rekin iraunkorrak eta bertakoak
diren produktu ugari aurki daitez-
ke. Elikagaiei dagokionez, pro-
duktu sorta oso zabala eskaintzen
dute, denak ekologikoak. Besteak
beste, elikagai makrobiotikoak,
gluten gabekoak edota beganoak
daude eskuragarri. Plastikoaren
kontsumoa murrizteko asmoz,
ontziratu gabeko produktu ugari
eskaintzen ditu Osinak.
Osina Ekoguneko ikastaro eta

terapien berri izateko, osina@osi-
naekogunea.eus posta elektroni-
koa erabil daiteke, edo 688 63 54
12 telefono zenbakira dei daiteke.

daindu behar da. Denek ongizate-
aren gaia jorratzen dute. Urtarri-
letik aurrera, astero, yoga, medi-
tazio eta erditu ondorengo ikasta-
roak egongo dira eskuragarri
bezeroentzako.

Esperientzia eta karta zabala
Eskaintzen diren tratamenduei
dagokionez, esperientzia handiko
profesionalek eskainitako karta
zabala eskaintzen du Osinak.
Tratamenduak hurrengoak
dira: medikuntza naturista,
akupuntura, iridologia, ma-

krobiotika, estetika naturala,
dietetika, aromaterapia, kinesolo-
gia, bach loreak, bioplasm-a, ma-
sajea, terapia kraneo sakrala, na-
turopatia, ayurbeda, drainatze

Osina Ekogunea, zure 
ongizatea zaintzeko gunea

Osina Ekoguneko lantaldeak besoak zabalik jasoko ditu edozer gauza behar duten herritarrak. MIKEL DEL VAL

www.osinaekogunea.eus
Donostia kalea, 15. 20100 Errenteria-Orereta
Tel.: 943 51 23 95 - osina@osinaekogunea.eus



O arsoaldean eta Bi-
dasoan hamarka
dira Gabonei be-
gira tokian tokiko
eragileek eta era-

kundeek antolatu dituzten jar-
duerak. Batzuk urterokoak dira,
baina badaude berritasunak. Ho-
rien guztien zerrenda, eta prota-
gonisten iritziak, OARSO BIDASOKO
HITZA-ren aldizkari berezi hone-
tan aurki daitezke.
Herri handienek, Irunek eta

Errenteria-Oreretak kasu, dute
egitaraurik zabalena. Baina Hon-
darribia, Oiartzun, Pasaia eta
Lezo ez dira atzean gelditu. Herriz
herrikako ekitaldien zerrendetan
nabarmentzen direnak dira Olen-
tzero eta Mari Domingiren irtee-
rak, Urte Zaharreko koplak, Ga-
bon kantei lotutako lehiaketak,
edo bi urteen arteko aldaketan

izaten diren kultur emankizun
bereziak, nola antzerkiak, hala
dantza emanaldiak, kontzertuak,
edo ikus-entzunezkoak.
Aldi berean, herri guztietan

haurrei eta gazteei begirako eki-
taldi asko eta asko daude. 
Izan ere, oporraldi betean izaten
dira etxeko txikienak, eta haien
aisia aukerak biderkatu egiten
dira egunotan, badute zer aukera-
tu norberaren herrian, edo ondo-
koan.

Merkatariak
Gabon garaia, erosketak egiteko
aroa izan ohi da. Opariak erosteko
joera dute herritarrek, eskaintza
zabala izaten delako. HITZA-k, to-
kian tokiko merkatari txikien ini-
ziatibak bildu ditu gehigarri ho-
netan, eta aldi berean, ahotsa
eman nahi izan die. 

Urte aldaketan, aukera asko 
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E rrenteria-Oreretak
handiki ospatuko
ditu aurten ere Ga-
bonak. Herriaren
pluraltasuna age-

rian geldituko da 2019a bukatze-
ko falta diren egunetan, baita

2020ko lehenetan ere. Herriko
talde eta eragileek ondo asko eli-
katu dute-eta Eguberri aroa.
Ekitaldi klasikorik bada, hori,

Ereintza Elkartearen Gabon
Abestien Sariketa da. Hilaren
28an egingo dute aurtengo saioa,

Galtzarabordako kiroldegian,
18:00etan hasita. Herrialdeko
koru askok parte hartzen dute
lehian.
Olentzero eta Mari Domingi ez

dira faltako. Auzoetan edo Erdi-
gunean, hilaren 23 eta 24an atera-
ko dira kalera,  txikienen gozame-
nerako. Baina horien aurretik,
Oarsoaldeko San Tomas feria jen-
detsuena izango da, hilaren
21ean. Aurten, larunbatarekin
egokitu da egun berezia, beraz,
jendetza espero da.

Sariketak
Herriko bi kultur sariketa nabar-
menetakoen sari emateak, Maria-
sun Landa sariekin batera, Gabon
aroan dira, hilaren 20an biak:
18:30ean, XXIX. Errenteria Hiria
Ipuin Lehiaketaren sari ematea
da udaletxean; eta 19:00etan,
Zapirain Anaiak eta Ibon Zabala
bertsopaper lehiaketenak, Xen-
pelar Etxean.

Girorik ez da faltako  
73. urtea beteko du aurten Ereintzaren Gabon Abestien Sariketak. Hilaren 28an da aurten. CARRERA
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Berritasunekin dator Olentzero
eta Mari Domingiren etorrera,
ezta?
Aurtengo ibilbidea lau hanka-pa-
loren laguntzarekin egingo dugu,
hori da beritasunetako bat. Han-
ka-paloak herriko Oinarrizko
Lanbide Heziketako ikasleek egin
dituzte. Hau da gure hirugarren
urtea haiekin elkarlanean eta,

gure ekintza aberasteaz gain, zer-
bitzu sozial bat betetzen ari garela
uste dut. B plan bat edo ordezko
plana ere badugu, euria egingo
balu: Herriko Plazak aterperik ez
duenez, Koldo Mitxelena eskola-
ko jolastoki estalira pasako genu-
ke oholtza.
Hanka-paloak, bi neska eta bi
mutil izango dira. 
Bai, hala da. Parekotasunean fo-
kua jarri nahi genuen, eta bi neska
eta bi mutilez osatzea erabaki
dugu hanka-paloen taldea.
2006an Mari Domingi sartzea era-
baki genuen bezala, emakumeek
parte aktibo izan behar dutela
uste dugu. 
Herrian babesa duen ekintza da
Lau Haizetara Euskaltzaleon
Topagunearen egitasmo hau.
Etorrera egiten hasi ginenean,
hiru Olentzero elkartzen ginen
herrian. Ez zegoen denentzako le-
kua. Gu hasiberriak ginen, eta 60
haur elkartu genituen lehen urte-
an. Handitu nahi genuen. Hortaz,
etorrera abenduaren 24tik 23ra
pasa genuen. Tradizio kutsu hori
galtzen da, baina asmatu genuela
iruditzen zait. Umeak eta guraso-
ak lasaiago dabiltza. Egun, 500-
700 haur inguru hurbiltzen dira.
Muskulua badago. 

«Zerbitzu sozial bat
betetzen ari garela
uste dut»
XIXILIO MARITXALAR • Lau Haizetara
euskaLtzaLeon topaguneko kidea
Xixilio Maritxalar Lau Haizetara Euskaltzaleon
Topaguneko presidentea da. Aurtengo Olentzero 
eta Mari Domingiren etorrera berritasunekin dator,
eta horiez mintzatu da HITZArekin.

«Emakumeek 
parte aktibo izan
behar dutela 
uste dugu»

‘‘



6   GABONETAKO AGENDA
Errenteria-Orereta

OARSO BIDASOKO HITZA

Abenduaren 31ra arte
Erakusketa.Kapitain Etxeko
Jantziaren Zentroan, baserritar
jantziekin erakusteka dago jarri-
ta. Larunbatetan 11:00etatik
14:00etara eta 17:00etatik
20:00etara dago zabalik; igande
eta jaiegunetan, 12:00etatik
14:00etara.

Urtarrilaren 18ra arte
Erakusketa.Xenpelar Etxean,
Harria erakusketa. Juan Anto-
nio Palaciosen argazkiekin eta
Juan Manuel Uriaren testuekin
eraikitako mostra da. 17:00etatik
20:00etara irekitzen ditu ateak
Xenpelar Etxeak.

Abenduak 20
18:00.Burbuja antzezlana Nies-
sen Kulturgunean, haurrei begi-
ra. Sarrera, 3 euro.
18:30.Ereintza Elkartearen
XXIX. Errenteria Hiria Ipuin
Lehiaketaren sari banaketa,
udaletxeko pleno aretoan.
19:00.Xenpelar Bertso Eskola-
ren Zapirain eta Ibon Zabala
lehiaketen sari banaketa eta
bertso saioa, Xenpelar Etxean.
19:00.Ozenki abesbatza Mada-
lenaren basilikan. Doan.
20:00.Zaria Koru Eskolaren Ga-
bon kontzertua, Fatimako An-

dra Mariaren elizan. Zaria Txiki,
Zariatxo, Zariagaz eta Zaria
abesbatzek hartuko dute parte.

Abenduak 21
Egun osoz. San Tomas feria.
Txistorra postuak, baserriko eta
artisautza produktuekin pos-
tuak, dantza, musika eta bestela-
koak Gamon Zumardian, Herri-
ko Plazan eta Erdigune osoan ze-
har. 
13:00.Elkartasun argazkia, Kale-
ra Kalerak deituta, Mikelazulon.

Abenduak 22
09:00.Udal Txistulari Bandaren

diana, Gabierrota eta Fanderia
auzoetan.
11:00.XIII. Gabon Kanten Lehia-
keta Aljarafe andaluziako Kul-
tur Zentroak antolatuta, Nies-
sen Kulturgunean. Parte har-
tzaileak: Coro Rociero Aljarafe,
Beraun Herri Abesbatza, Hijos
de Almachar, Rondalla del Ebro,
Concha Rociera, Trintxer Zahar
Abesbatza eta Zaria Koru Esko-
la.

Abenduak 23
17:00.Olentzero eta Mari Do-
mingiren etorrera lau Haizetara
Euskaltzaleon Topagunearen es-
kutik, Madalena basilikatik
abiatuta. Herriko Plazan hau-
rren gutunak jasoko dituzte.

Abenduak 24
17:00.Olentzero eta Mari Do-
mingi Agustinak auzoan.
17:00.Olentzero eta Mari Do-
mingi Galtzaraborda auzoan.
17:00.Olentzero eta Mari Do-
mingi Gaztaño auzoan.
18:30.Olentzero eta Mari Do-
mingi, Erdigunean, Ereintza El-
kartearen eskutik.
19:30.Errepresaliatuen aldeko
Olentzeroa, Mikelazulotik.

Abenduak 26
16:00etatik 19:00etara.Disney

Plater konbinatuak - Ogitartekoak - Errazioak - Menuak enkarguz

Madalen kalea, 13 • Tel.: 943 084 404 • Errenteria-Orereta

Asteburuko menuak

• Alfonso XI, 10 • Errenteria-Orereta •
• Tel.: 943 34 48 75 • 



antzerki musikala Eureka Dan-
ceren eskutik, Niessen Kultur-
gunean. Sarrerak, 6 euro.

Abenduak 27
19:00.Reina aretoan, Oscar Her-
nandez Campanorekin solasal-
dia. Errenteriako idazleak Odi-
sea saria irabazi zuen 2002an, El
viaje de Marcos eleberriarekin.
LGTB literaturaren klasikotzat
eman daiteke eleberri hori.
19:00.Xenpelar Etxean dagoen
Harria erakusketa hobeto eza-
gutzeko bisita gidatua.

Abenduak 28
12:30.Horra, Horra! belaunal-
dien arteko Gabonetako kon-
tzertu berezia, Galtzarabordako
kiroldegian. Sarrerak, 2 euro.
Parte hartzaileak: eskoletako
haurrak, Super55, eta Errenteria
Musikal Musika Eskolako Or-
kestra.
18:00. 73. Gabon Abestien Sari-
keta Probintziala, Galtzarabor-
dako Kiroldegian. Ereintza El-
karteak antolatzen du.

Abenduak 29
19:00. Landarbasoren Eguberri
kontzertua, Fatimako Andra
Mariaren Elizan, Udal Txistulari
Taldearekin batera. Sarrerak, 3

euro. Parte hartzaileak: Kontari
Abesbatza, Dizdizka Abesbatza,
eta Landarbaso Abesbatza.

Abenduak 30
16:00etatik 19:00etara.Disney
antzerki musikala Eureka Dan-
ceren eskutik, Niessen Kultur-
gunean. Sarrerak, 6 euro.

Abenduak 31
17:00.Errenteriako Atletismo
Taldearen San Silbestrearen ha-
siera, Gamon Zumardiaren on-
dotik. Sariak lasterketa bukatu
ondoren emango dituzte, Koldo
Mitxelena ikastetxeko jolastoki

estalian. 16:30ean haurren las-
terketak hasiko dira. Izena ema-
eko aukera zabalik Herrikrosa
plataformaren webgunean (dor-
tsalak noiz eta non jaso bertan
ikus daiteke).
18:30.Urte Zaharreko koplak,
Erdigunean zehar, Ereintza El-
kartearen eskutik.

Urtarrilak 5
18:30.Errege Magoen desfilea,
Tulle kaletik.

Urtarrilak 6
12:30.EMKEren Urte Berriko
kontzertua Foru plazan.
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H ondarribiko
Gabonetako
eg i ta raua
berezia da.
Askotariko

ekitaldiak daude: kultura, kirola,
erlijio kutsuko jarduerak, kalean
gozatzekoak, aretokoak... Eskain-
tza handia da.
Egitarauaren barruan badaude

urtero-urtero egiten diren ema-
naldi eta saioak. Horien artean
herritarren harrera nabarmena
izaten dute hilaren 24an, arratsal-
dez, Gipuzkoa plazan egiten diren
haurren nahiz helduen Gabon
Kanta jaialdiek. Herriko kantariek
gogoz parte hartzen dute bertan,
eta ikusleen kopurua ere handia
izan ohi da.
Aipatzekoa da, aldi berean,

Saindua Gaztelekuan gazteen
olinpiadak antolatu dituztela

abenduaren 26tik 28ra. 12-17 adin
tarteko nerabeentzat da, eta hain-
bat proba eta joko egin beharko
dituzte herriko gazteek sariren
bat lortu nahi badute. Giroa, gaz-
teen artean eta herrian bertan,
ziurtatua dago.
Bestalde, jada klasikoak dira he-

rrian Betharrameko jaiotza meka-
nikoa, eta Gernikako Arbolako
jaiotza biziduna. Horiek abiatzen
dituzten bakoitzean bisitari asko
izaten dituzte. Aurten ere horrela
izango da.

Itsas Etxean, bero
Eguberrietako ekitaldi asko Itsas
Etxea Auditoriumean egingo
dira. Zinema, dantza ikuskizu-
nak, antzerkia eta bestelakoak
izango dira. Nabarmentzekoa da
2020ko bigarren egunean Goa-
zen! 6.0 ikuskizuna iritsiko dela

herrira, bitan gainera. ETB1eko
telesaileko protagonistak herrian
izango dira beraz, antzerkia eta
musika uztartuko dituen ikuski-
zuna eskaintzen.
Aldi berean, Hondarribiko mer-

katariak kalera atera dira. Hala,
abenduaren 14 eta 15ean  Santiago
kalean Gabonetako Merkatua
egin zuten, euren produktuak jen-
daurrean, hurbil, jarriz. Aldi bere-
an, erakusleihoak apaindu egin
dituzte Gabonetako lehiaketaren
harira.
Merkatarien artean, ordea, ba-

dira zalantzak, batez ere Zaldun-
bordan eraiki nahi den outlet he-
rrixkaren gainekoak. Arduratuta
daude, uste dutelako eurentzat
kaltegarri izango dela hori, baita
herriarentzat ere. Abenduaren
28rako hainbat jarduera iragarri
dituzte. 

Berezia, eta askotarikoa 

Gipuzkoa plazako Gabon kanta lehiaketek harrera oso ona izaten dute urtero. ASIER PEREZ-KARKAMO
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bat bideratu duzue Gabonei be-
gira?
Udalak merkatu bat antolatu du,
eta bertan egongo gara. Jai bat
prestatzen ari gara, hilaren
28rako. Umeentzako jolasak edo-
ta zozketak egongo dira. Horrez
gain, Zaldunbordaren gaineko in-
formazioa emango dugu, eta sina-
durak bilduko ditugu.
Komertzio txikia indartzeko
zer egin daiteke?
Norberak kontzientzia ariketa bat
egin behar du. Komertzio txikia
oso garrantzitsua da herriaren-
tzat. Bizitza ematen dio, eta jen-
dearen arteko harremanak sendo-
tzen dira. Bezeroekiko tratua ere
oso gertukoa da. Nik herria bizirik
nahi dut, ez dut basamortu bihur-
tzerik nahi. Sortu den egoera ho-
nek ere badu bere zentzu positi-
boa. Zaldunbordako proiektua-
ren aurkezpenaren aurretik
dendariak sakabanatuta geun-
den. Orain, baina, gure artean ere
harremanak sendotu ditugu eta
borrokan jarraituko dugu.
Nola lortu zenuten dendarien
arteko batasuna?
Dendari bat hasi zen fotokopia ba-
tzuk banatzen eta horrela elkartu
ginen. Orain arteko saiakerak
dendarien arteko elkarte bat egi-
teko izan dira, eta lortu dugu.
Amutz du izena. Hasieran denda-
ri gutxi batzuk ginen, baina orain
jendea batuz doa. Alkatearekin
ere hitz egin dugu eta Zaldunbor-
da eraikitzeko arrazoiez galdetu
genion. Bi arrazoi eman zizkigun:
mendia garbitzea eta lanpostu be-
rriak sortzea. Baina, nolakoak
izango dira lanpostu horiek? Dui-
nak? Benetakoak? Hondarribian
langabeziarekin bukatu nahi du,
baina herriko jendearentzat izan-
go dira lanpostu horiek? Sortuko
diren lanpostu berriak ez dira ka-
litatezkoak izango. Familia askok
bizitza proiektu bat aurrera era-
maten dute komertzio txikitik.
Garrantzitsua da herriko ekono-
miarentzat.

Zaldunbordaren aurkako mugi-
menduan zaude. Nola eragingo
du komertzio txikian?
Zaldunbordak kalte handiak era-
gingo dizkio komertzio txikiari.
Aurkeztu duten proiektua erral-
doia eta zentzugabekoa da. Hon-
darribian denda berriak irekitzen
ari dira, eta gehienak arropa den-

dak dira. Outlet horretan ere arro-
pa dendak egongo dira. Herrian
nahikoa denda dago, eta herria-
ren bizimoduak ere kezkatzen dit:
Alde Zaharra hilda dago, eta por-
tuan ere hori gertatzen ari da. Ou-
tlet erraldoi hori errematea izan-
go dela iruditzen zait.
Komertzio txikitik ekintzaren

«Herria bizirik nahi
dut, ez dut basamortu
bihurtzerik nahi»
MARIA CARRERE • dendaria 
Maria Carrere Hondarribiko Ipotx gozoki dendako
jabea da, eta Zaldunbordaren aurkako
mugimenduan dabil lanean. Kezkatua dago
herriaren etorkizunarekin eta komertzio 
txikiaren bilakaerarekin.
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Urtarrilaren 7ra arte
Erakusleiho lehiaketa.Herriko
saltokiek euren erakusleihoak
apainduko dituzte, herriari bizia
eman eta lehiaketan parte har-
tzeko.

Abenduak 20
17:00. Saindua gaztelekuan, film
proiekzioa
18:00.Eroski Centerren, Musika
Eskolako ikasleen Gabon kan-
tak.
19:00.Zuloaga Etxean, Irunaba-
rreko kideekin bertso saioa.
20:00.Kultur Etxean, Nepali bu-
ruzko ikus-entzunezkoa.

Abenduak 21
Goizean. San Pedro kalean, San
Tomas Eguneko feria.
17:00. Saindua gaztelekuan, San
Tomas Eguneko ospakizuna.
20:00.Portuko elizan, Klink ko-
ruaren emanaldia.

Abenduak 22
12:00. San Pedro kalean, Pilar
Peña dantza eskolakoen saioa.
18:00.Kultur Etxean, txistu, pia-
no eta soprano kontzertua.
19:00.Portuko elizan, Eskifaia-
ren Gabonetako kontzertua.

Abenduak 23
18:00.Herririk zehar, Olentze-
rok haurren gutunak jasoko
ditu.

Abenduak 24
11:30. Santiago kalean, Haur
Olentzero jaialdia.
17:15.Gipuzkoa plazan, Haurren
Gabon Kanta Jaialdia.

17:45.Gipuzkoa plazan, helduen
Gabon Kanta eta Olentzero jaial-
dia.

Abenduak 26
10:00.Gabonetako Gazte Olin-
piaden barruan (12-17 adin tarte-
koentzat), arrantza jarduera eta
hondartza garbiketa.
11:00.Zuloaga Etxean, Maite
Frankoren ipuin kontaketa.
16:00.Gabonetako Gazte Olin-
piaden barruan, futbol eta pala
txapelketak.
18:00. Itsas Etxean, haurrentzat
zinema: Familia Adams. 3 euro.

Abenduak 27
10:00.Gabonetako Gazte Olin-
piaden barruan, argazki rallya
herritik.
16:00.Gabonetako Gazte Olin-
piaden barruan, Jow zirkuitua
Sainduan.
18:00. Itsas Etxean, Hansel eta
Gretel familia antzerkia. 3 euro.
20:00.Kultur Etxean, gospel
kontzertua: The Upper Room
eta El Gospel de Elvis Presley
taldeak. 

Abenduak 28
10:00.Gabonetako Gazte Olin-
piaden barruan, My Got jardue-
ra Sainduan.
16:00.Gabonetako Gazte Olin-
piaden barruan, sukaldaritza
saioa eta sari banaketa Sain-
duan.
19:00.Gernikako Arbolan, jaio-
tza biziduna.

Abenduak 29
18:00. Itsas Etxean, familientza-

ko antzerki emanaldia: Kaska-
rot. 3 euro.

Abenduak 30
20:00. Itsas Etxean, Voces de
cine ikuskizuna. Sarrera oroko-
rra: 7 euro. 18 urtetik beherako-
ek: 4 euro.

Abenduak 31
16:30.Herritik zehar, Hondarri-
biko San Silbestrea, San Pedro
kaletik hasita.
16:30.Amuten eta inguruko ba-
serrietan,Dios te salve kopla
kantari.
18:00.Betharrameko jaiotza me-
kanikoa bisitatzeko aukera,
19:00ak arte.

Urtarrilak 1
10:00.Betharrameko jaiotza me-
kanikoa, 10:00etan eta 11:30ean.

Urtarrilak 2
16:00etan eta 18:30ean. Itsas
Etxean, Goazen! 6.0 ikuskizuna.
10 euro.

Urtarrilak 4
18:00.Errege Magoen postariak
Betharramen hasiko du bidea.

Urtarrilak 5
17:45.Errege Magoen desfilea.
18:00.Betharrameko jaiotza me-
kanikoa bisitatzeko aukera.
20:15.Gernikako Arbolan, jaio-
tza biziduna.

Urtarrilak 6
11:30.Betharrameko jaiotza me-
kanikoa 10:00etan eta 11:30ean
(elizkizunaren barruan).



O sagai askorekin
datoz Gabonak
Irunen. Horieta-
ko batzuk betiko-
ak dira, baina ba-

dira berriak direnak ere. Denen
artean, egitarau oparoaz gozatze-
ko aukera izango dute irundarrek
eta bisitariek. Onuradun nagusie-
nak haurrak eta gazteak izango
dira.
Egitasmo iraunkorrei dagokie-

nez, hiriko merkatariek azoka ja-
rriko dute Gabonak bitartean Luis
Mariano inguruan, hiriaren erdi-
erdian. Tokiko komertzioek eu-
ren produktuak aterako dituzte,

herritarrek ikus dezaten bertan
ere badaudela kalitatezko pro-
duktuak, eta aldi berean, opariak
erosteko aukera izan dezaten. Ho-
rrekin lotuta, eta kaleak dinamiza
daitezen, izotz pistak tartea izan-
go du Zabaltza plazan urtarrilaren
6ra arte.
Aldi berean, gaztetxoenek ikas-

teko aukera izango dute euren es-
kola oporraldian zehar. Izan ere,
Oiasso Erromatar Museoak jar-
duera asko antolatu ditu datozen
egunetarako, denen oinarri dela-
rik Irunen iraganari so egitea, jo-
las eta tailer bidez. Gainera, hiriko
hainbat gune historikotara irtee-

rak prestatu ditu Oiassok, fami-
lientzat.
Haurrei begira ere, eta aben-

duaren 26tik urtarrilaren 4ra arte,
ez du hutsik egingo Ficobako Pin,
Pan, Pun Eguberrietako Haur Par-
keak. Hiriko, eta inguruko herrie-
tako haurren gozamena da.

Berritasuna
Gabon egitarauaren barruan be-
rritasun nagusi bat dago. Sarek,
San Tomas Eguneko futbito txa-
pelketa historikoa berreskuratu
du, eta Urdanibia plazan feria da-
goen bitartean, Uranzun kirola
eta festa uztartuko dira.

Aukera asko Gabonetan 
Ficobako Eguberrietako Haur Parkeak milaka bisitari izan ohi ditu. Abenduaren 26an irekiko dute. HITZA

www.elatzeta.eus

Araba kalea, 44. 20305 Irun.
012102aa@hezkuntza.net • Tel.:  943 93 77 59 

Jai zoriontsuak 

eta urte berri on!
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Presoak muinean dituen txapel-
keta da.
Bai. Guk hasieratik esan genuen
txapelketa honek Irungo herrita-
rren babesa izan behar zuela, eta
ildo horretatik, presoen eskubide-
en aldarrikapen bat izango zela.
Hortaz, presoek dituzten eskubi-
deen aldarrikapenera eta horren
gizarteratzeari begira antolatu
dugu Irunen mitikoa eta histori-
koa zen txapelketa. Sareren pers-
pektibatik planteatzen den espe-
txe politika hori aldatzeari begira,
lehen urrats bezala, sakabanaketa
politikan, preso gaixoen aferan,
Espainiako zein Frantziako esta-
tuetako kondenen pilaketan, eta
graduen berrikuspenean jarriko
genuke fokua.  
San Tomas Egunean sari berezi
bat banatuko duzue, ezta?
Bai. Lehenik eta behin, Irunen
eta, oro har, Bidasoaldean giza es-
kubideen alde jarduten duten era-
kundeei gure atxikipena erakutsi
nahi izan diegu. Kasu honetan,
aho batez erabaki dugu Irungo
Harrera Sareari sari berezi bat
ematea, egiten duten lana gorai-
patzeko. Lehen urte honetan ildo
horretan lanean dabilen eragile
bat saritu nahi genuen, eta Irungo
Harrera Sarea omentzea erabaki
oso egokia dela uste dugu, lan sa-
kona egiten ari direlako.
Futbito lehiaketaren berri ema-
ten hasi zinetenetik, harrera
ona izan du al txapelketak? Zer
giro sumatzen duzue?
Gure aurreikuspenak gainditu
dira, eta oso pozik gaude izan
duen harrerarekin. Jendeak ilu-
sioarekin hartu du txapelketa be-
rreskuratzea, hogeita bost urteko
etenaldi luzearen ostean. San To-
mas Eguna larunbata izanik, eta
jakinda herrian jai giroa egongo
dela, aproposa ikusi genuen eki-
taldia egun horretan antolatzea.
Jendea kalean egongo da, eta txa-
pelketan parte hartzeko edo ikus-
tera etortzeko aukera paregabea
izango dute. 

Hogeita bost urte pasatu dira
San Tomas Eguneko azken fut-
bito txapelketa ospatu zenetik.
Bai, hala da. 1985etik 1994ra pre-
soen aldeko San Tomas futbito
txapelketa egin zen Irunen. Guk
ere horrela berreskuratu dugu ho-
geita bost urte eta gero, presoen
aldeko txapelketa bezala. Ikusita

aurten San Tomas Eguna larun-
bata dela, eta azken ediziotik ho-
geita bost urte betetzen direla, bil-
tzen eta hitz egiten hasi ginen eta
egi bilakatu dugu gure nahia. Aur-
tengo gure helburua da lehen ha-
rria jartzea, eta dena ondo badoa,
etorkizunera begira txapelketare-
kin jarraitu nahiko genuke.

«Aurtengo gure
helburua lehen 
harria jartzea da»
IKER IMAZ ETA HODEI ESKUDERO • 
irungo sare Herritarra
San Tomas Egunera begira, Irunen mitikoa zen
presoen aldeko San Tomas Eguneko futbito
txapelketa berreskuratu dute, hogeita bost 
urteko etenaldi luze baten ondoren.
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Urtarrilaren 4ra arte
Erakusketa. Amaia KZn, Olen-
tzeroen eta jaiotzen erakusketa.
Astelehenetik larunbatera
18:00etatik 21:00etara zabalik,
eta jaiegunetan 11:30 etik
13:30era. Doan da sarrera.

Urtarrilaren 5era arte
11:00-13 17:00-20:30. Luis Maria-
non, Gabonetako Azoka. Irungo
merkatariek salmenta postuak
jarriko dituzte.

Urtarrilaren 6ra arte
Egun osoz.Ermita kaleko itu-
rrian, Adorazioaren Misterioa-
ren Jaiotza ikusteko aukera.

Urtarrilaren 6ra arte
Goiz eta arratsaldez.Zabaltza
plazan, izotz pista (abenduaren
20an 17:00etatik 21:00etara dago
zabalik). Abenduaren 25ean eta
urtarrilaren 1ean itxita. Ordute-
giaren xehetasunak izateko, sar-
tu webgune honetan: irun.org.

Abenduak 20
19:30.Amaia KZn, Atzokoak
abesbatza eta kontserbatorioko
orkestra.
20:00.Uranzu pilotalekuan, pro-
fesionalen pilota jaialdia: Artea-
ga II - Urretabizkaia II / Zabala -
Ruiz, eta Olaizola II - Urrutikoe-
txea / Jaka - Zabaleta.

Abenduak 21
09:30.Urdanibia plazan, egun
osoan zehar, San Tomas Azoka.
09:00etatik 19:00etara.Uranzu
pilotalekuan, Irungo Sare Herri-
tarrak antolatutako futbito txa-
pelketa.
11:00.Oiasso Museoan, museoa
ezagutzeko haurrentzat ginka-
na. 4 euro.
12:30.Oiasso Museotik, Ama
Xantalen nekropolira bisita. 
2 euro.
17:30.Martindozenea gaztele-
kuan, San Tomas Azoka egingo
dute.

Abenduak 22
11:00.Oiasso Museotik, trenean,
Irugurutzetako meatzera bisita.
5,50 euro (helduak) eta 3,85 euro
(6-14 urte artekoak).
19:00.Amaia KZn, Ismael Serra-
noren kontzertua. Sarrerak
agortu egin dira. 

Abenduak 23
11:00.CBAn, yoga eta mildfull-
ness tailerra.
17:00.Alberto Anguera plazatik
Olentzeroren irteera San Juan
plazaraino. Han haurren gutu-
nak jasoko ditu.
17:00.Martindozenea gaztele-
kuan, GazteArtean Talks jardue-
ra egingo dute.

Abenduak 24
19:00. San Juan plazan, Olentze-
ro eta Gabon kantuen lehiaketa.
19:30. San Juan plazan, presoen
aldeko elkarretaratzea. 

Abenduak 26
11:00.Oiasso Museoan, haurren-
tzat mosaikoak egiteko tailerra.
4 euro.
18:00.Martindozenea gaztele-
kuan, Tik-Tok lehiaketa eta bir-
ziklatze tailerra.
20:00.Oiasso Museoan, museo-
ra bisita gidatua Aizpea Goena-
garen azalpenekin.

Abenduak 27
11:00.Oiasso Museoan, Arkeolab
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haurrentzat arkeologia tailerra.
4 euro.
11:00.CBAn, yoga eta mildfull-
nes tailerra. 
15:00.Martindozenean, pilatu
dituzten lata ontziekin murala
egingo dute.
17:00.Pio XII plazan, Azkona
Pailazoak.
18:00. San Miguel, Colon eta
Luis Mariano inguruan, Kolpez
Blai Perku Show batukada.
20:00.Zabaltza plazan, presoen
aldeko elkarretaratzea.

Abenduak 28
11:00.Oiasso Museoan, museoa
ezagutzeko haurrentzat ginka-
na. 4 euro.
12:30.Oiasso Museotik, Ama
Xantalen nekropolira bisita. 
2 euro.
17:00.Disko Festarako Martin-
dozenea atonduko dute, eta
18:30ean, Oihan Vegarekin Disko
Festa.
17:00. San Miguel, Colon eta
Luis Mariano inguruan, erraldoi
eta buruhandiak.
18:30. San Miguel eta Luis Ma-
riano inguruan, Rockalean musi-
ka talde ibiltariaren ikuskizuna.
Abenduaren 4ra arte. Ficoban,
Pin, Pan, Pun Eguberrietako
haur parkea zabalduko dute. Or-
dutegia: 15:00-20:00.

Abenduak 29
11:00.Oiasso Museotik, trenean
Irugurutzetako meatzera bisita.
5,50 euro (helduak) eta 3,85 euro
(6-14 urte).
19:00.Amaia KZn, Anthony Bla-
ke ilusionistaren saioa, Pensa-
mientos confidenciales.

Abenduak 30
11:00.CBAn, yoga eta mildfull-
ness tailerra.

Abenduak 31
11:00. Santiagotarrak-en panta-
lanetik, paddle up kirol jarduera
Martindozenearen eskutik.
19:30.Moskun, presoen aldeko
brindisa.

Urtarrilak 2
11:00.Oiasso Museoan, haurren-
tzat mosaikoak egiteko tailerra.
4 euro.
17:00. Pio XII plazan, ipuin kon-
taketa: Ipuin borobilak.
17:30.Martindozenean, lagun
ezkutuaren jolasa.
20:00.Amaia KZn, Luis Mariano
Orkestraren Urte Berriko kon-
tzertua.

Urtarrilak 3
11:00.Oiasso Museoan, Arkeolab
haurrentzat arkeologia tailerra.
4 euro.

16:30. Pio XII plazan, malabare
eta oreka tailerra.
19:00. Sarek antolatutako preso-
en aldeko hiru zutabeko martxa.
Irungo zutabea Moskutik abia-
tuko da, Hondarribikoa Mende-
lutik, eta Hendaiatik datozene-
na Gernikako Arbolatik. Luis
Marianon elkartuko dira.

Urtarrilak 4
11:00.Oiasso Museoan, museoa
ezagutzeko haurrentzat ginka-
na. 4 euro.
12:30.Oiasso Museotik, Ama
Xantalen nekropolira bisita. 
2 euro.
16:00-20:00.Udaletxean, Errege
Magoei gutuna emateko aukera
izango da.
17:00.Pio XII plazan, ipuin kon-
taketa: Ipuin boro-borobilak.
18:00.Oiasson eta San Juanen,
Burrunba elektrotxaranga.
18:30.Martindozenean, Gazte-
Arteanen barruko Co-Lagun jar-
duera.

Urtarrilak 5
11:00.Oiasso Museotik, trenean
Irugurutzetako meatzera bisita.
5,50 euro (helduak) eta 3,85 euro
(6-14 urte).
18:00.Errege Magoak tren gelto-
kira iritsiko dira, eta ondoren
desfilea egingo dute.



                                                                                                                              GABONETAKO AGENDA 15
Irun

OARSO BIDASOKO HITZA

F elix Manso jate-
txea Irungo Ibarla
auzoan dago. Zen-
trotik soilik hogei
minutura oinez,
berdegunez eta la-

saitasunez inguratuta. Felix Man-
soren sukaldea tradizioari eta gure
lurraldeari dago lotua. Euskal su-
kaldaritzaren hastapenetatik hasi-
ta, munduko sukaldari onenen be-
rritasunak sartuta sortzen ditu
Mansok bere platerak. 
Merkatuko produktu freskoek,

plateren estetikak eta zapore goxo-
ek bertako sukaldaritza dastatua
izateko apropos bihurtzen dute,
«bezeroei eskaintzen diegun etxeko
tratu eta gertukoarekin».
Eskaintzen duen karta zabalaz

gain, sei platerez osatutako dasta-
tze menu bat ere badute, eta Felixek
sukaldatu eta azaltzen ditu mo-
mentuan; horretarako 2-3 egun au-
rretik erreserba egin behar da.
Jatetxeak duen beste berezitasu-

neko bat terraza da, oso aproposa
pintxo batzuk jateko. Oso leku ego-
kia da ospakizunak antolatzeko.

Felix Manso, 
magia sukaldean

Meaka auzoa, 9 - irun.
erreserbak: 943 84 19 64
info@felixmanso.com
www.felixmanso.com

ETXEKO ERREZETA
Kokotxak txerri
lepapearekin
Osagaiak.:
-Kg bat txerri lepape 
-10 kokotxa
-Tipula bat -Azenario bat
-Porru bat -Gatza
-Piperbeltza -Perrexila
-Oliba olioa

Errezeta.
Lepapea kazola batean
egosten dugu su motelean
tipula, azenarioa, porrua eta
piperbeltzarekin. Egosia
dagoenean, hozten utzi eta
azala kendu. Ondoren,
kokotxak garbitu eta
zartaginan jarri oliba olio
zurrusta batekin. Sutan jarri,
eta gutxinaka egin. Bitartean,
lepapea xerratan moztu
(hiruzpalau), plater batean
ipini, eta berotu. Kokotxak
egindakoan, lepape gainean
jarri. perrexil apur batekin.

Sonia Garciak eta Felix Mansok
gidatzen dute jatetxea. 

EGUNEKO MENUA
(egunaren arabera aldatuz doa)
Lehenak: • Tomate eta atun
entsalada tipulin freskoarekin 
• Izokin entsalada maionesa eta
zapore gazi-gozoekin • Ibarlako
babarrun beltzak azarekin •
Azalore salteatua brokoli,
baratxuri eta Carrasco Ibérico
urdaiazpikoarekin • Arroza
barazkiekin eta buztana bere
saltsan • Barazki parrillada
Bigarrenak: • Oilasko izter gisatua
eta hezurgabea barazkiekin 
• Ajoarriero bakailaoa arrautza
termalarekin • Txahal esneko
saiheski errea entsaladarekin 
• Txipiroiak tipularekin • Onddo
nahaskia • Behi entrekota patata
eta Gernikako piperrekin
Postreak: • Pinaburu errea jogurt
grekoarekin • Etxeko mamia eztia
eta fruitu lehorrekin 
• Denboraldiko fruta mazedonia
gailetarekin • Leongo gazta
menbrilloarekin • Torrada
karamelizatua izozkiarekin

• Ogia, ura, ardoa edo sagardoa

15.90€ (BEZ barne)
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T arte oso berezia eta
handia du kulturak
Lezoko Gaboneta-
ko egitarauan. Ho-
rren erakusle nagu-

sia da gaur arte zabalik egongo
den Liburu eta Disko Azoka. Kul-

tura Aretoan jarrita dago euskal
sortzaileentzat propio gordetako
gunea, eta han, azken uneko opa-
riak erosteko aukera ere badago.
Gainera, 20 eurotik gorako eros-
ketak egiten dituztenek, 6 euroko
opari bonua jasoko dute euskal li-

teraturan inbertsioa egiteko. Du-
rango txikia da Lezo.
Bestelakoen artean, ez dira fal-

tako Olentzerori edo Urte Zaha-
rrari lotutako kaleko kantaldiak.
Kantu jirak ere irteera berezia
egingo du 21ean, eta gainera, Gaz-
te Asanbladako kideek euren
ekarpena egin diote Lezoko Egu-
berriei, ohikoa duten modura, el-
kartasun kutsuarekin. Tomas
Garbizu Musika Eskolako ikasle-
ak ere ez dira geldirik egongo,
emanaldi asko dituzte.

Pailazoak, klasikoa
Lezoko Gabonetako beste klasiko
bat: urtarrilaren 5ean egiten den
Pirritx, Porrotx eta Marimotots
pailazoen ikuskizuna. 12:00etan
da, Bekoerrota kiroldegian. Lezo-
ko Udalak jakinarazi du sarrerak
salgai daudela Bekoerrotan ber-
tan, Altzate igerilekuan, eta
Errenteria-Oreretako Xenpelar
Kultur Dendan, 8 euroan.

Kulturaz betetako egunak 
Abenduak bost igande dituelako, Muxiko Festa egingo dute hilaren 29an Gurutze Santuaren plazan. HITZA
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ta bat ere ondu dugu, azokari bizi-
tza emateko.
Herrian harrera ona duen eki-
taldia da, ez al da hala?
Azkeneko urteetan azoka gainbe-
hera zihoan. Aurtengo ekitaldira
begira, egitea edo ez planteatu ge-
nuen. Egingo dugu. Familia askok
azoka gustuko dute eta urtero har-

tzen dute parte, baina orokorrean
ez da jende asko hurbiltzen. Gai-
nera, Lezok duen onena da azo-
kan laguntzeko jende asko izaten
dugula urtero. Herriko elkarteek
prestutasuna agertzen dute, eta
laguntza horrekin errazagoa iza-
ten da gauzak antolatzea. Gure al-
detik, aurtengo ekitaldira begira
sartu ditugun berritasunekin es-
pero dugu azokak hobera egitea.
Ikusiko dugu ea asmatu dugun
eta parte hartzea handitzen den
aurreko urteekin alderatuta.
Bisitariak, nongoak izan ohi
dira?
Azokara hurbiltzen diren gehie-
nak lezoarrak dira. Lehen, azokak
egun gehiago irauten zuen, liburu
eta disko eskaintza handiagoa ze-
goen eta jendeak ez zuen Duran-
gora joateko ohitura handirik.
Jendeak Lezon erosketa handiak
egiten zituen. Horrez gain, bada-
kigu jendeak ere Internet bidez
gehiago erosten duela. Kontzien-
te gara ohiturak eta erosteko mo-
duak aldatu direla, eta beharbada,
gure azokan ere badu eragina.
Hori dela eta, salmentek behera
egin dute azken urteetan, baina
mantendu dugu pixka bat erro-
mantikoa delako. Ez baduzu azo-
ka jartzen, badirudi herriak ez
duela Eguberrietako kutsurik.

Berritasunekin dator aurtengo
liburu eta disko azoka, ezta?
Azken urteetan ez da mugimendu
handirik egon azokan. Hortaz,
egoera honi buelta batzuk emate-
ko bildu ginen aurtengo ekitaldia
indartzeko. Berritasun bezala, he-
rritarrei deskontu txartel bat bida-
li diegu, azokara hurbildu eta ber-

tan erabil dezaten. Eskoletara ere
kultur katalogo bat bidali dugu
adin bakoitzerako eskuragarri
dauden liburuak ikus ditzaten.
Egun kopurua ere murriztu dugu.
Aurten, hilaren 13an hasi da, eta
20a da azken eguna. Azoka susta-
tzeko kontzertu bat ere prestatu
dugu, eta gainera, ipuin kontake-

«Azoka mantendu
dugu pixka bat
erromantikoa delako»
EDURNE LIZARAZU • oroitzene aek-ko
irakasLea
Herriko liburu eta disko azoka antolatzen dabil
lezoarra. Azken urteetan azokak gainbehera izan 
duen arren, berritasunekin dator ekitaldi berria. 
Gaurkoa du azken eguna.

«Ez bada azoka
jartzen, herriak ez du
Eguberrietako
kutsurik»

‘‘
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Abenduak 20
11:00-13:00 eta 17:00-19:00.Eus-
kal Liburu eta Disko Azoka Kul-
tura Aretoan, Azokaren azken
eguna da. 
18:00.Musika Eskolan, saxofoi
ikasleen audizioa.

Abenduak 21
12:30.Aiton Bordatik, kantu jira-
ren saio berezia.

Abenduak 22
18:00.Musika Eskolan, ganbara
musikarekin kontzertua.
20:00.Gezala Auditoriumean,
Ele, Lorca eta Lauaxeta ikuski-
zuna.

Abenduak 23
18:30.Kultura Aretoan, Zapore-
ak egitasmoko kideek euren
proiektua aurkeztuko dute, Le-
zoko Gazte Asanbladaren eki-
menez.
19:30.Gurutze Santuaren basili-
kan, Sutargi eta Aiton Borda
abesbatzen Gabonetako kon-
tzertua.

Abenduak 24
11:00. Lezoko Gazte Asanblada-
ko kideek elkartasun kalejira
egingo dute, Zaporeak egitasmo-
aren alde janaria bilduz.

12:00.Euskal Herria plazatik,
Hator hator kalejira.
16:30.Aiton Bordatik, Gaboneta-
ko kalejira.
18:30. San Pedro auzotik, Olen-
tzerorekin kalejira.

Abenduak 25
11:30 (Altamiran) eta 13:30 (Gu-
rutze Santuaren plazan).Bada-
tor Olentzero ekitaldia.

Abenduak 26
17:00. Lezoko Gazte Asanblada-
ren ekimenez, photoshop eta
musika ekipoak muntatzeko tai-
lerra Ibaiondon.

Abenduak 27
20:00.Gurutze Santuaren pla-
zan, presoen aldeko elkarretara-
tzea.

Abenduak 28
17:00.Gezala Auditoriumean,
haurrentzat zinema: Maya erlea.

Abenduak 29
12:00.Gurutze Santuaren pla-
zan, muxiko festa. Salda eta txo-
rizoa banatuko dute. Eguraldi
txarrarekin, Karlos Saldisen.

Abenduak 30
20:00ak aldera. Lezoko Gazte
Asanbladaren ekitaldien ba-
rruan, Iñaki Egañaren hitzaldia
Ibaiondon, memoria historikoaz.

Abenduak 31
11:00.Gurutze Santuaren pla-
zan, haurren San Silbestrea.
12:30.Musika Eskolatik abiatu-
ta, Urte Zaharreko koplak.
15:00.Tiñelutik abiatuta, Urte
Zaharreko koplak baserrietan.

Urtarrilak 5
12:00.Bekoerrota kiroldegian,
Pirritx, Porrotx eta Marimotots
pailazoen Bizi dantza ikuskizu-
na.
19:00. Lopenetik abiatuta, Erre-
ge Magoen desfilea.



2020ko  mahai eta pareta 
egutegiak eskuragarri

Jaso itzazu gure bulegoan
(Irun kalea 8, behea.
Errenteria-Orereta)

Urte berri on eta 
2020 zoriontsua $an!

Doan

Aleak 
bukatu 

arte
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A ski emanko-
rrak izango
dira Gabonak
Oiartzunen.
Hotza egin

edo ez, badira kalean egiteko jar-
duera asko, eta askotarikoak gai-
nera: tailerrak, dantza, kirola,
haurrentzako jarduerak... Asko
dago egiteko, goxo-goxo.
Denen artetik bada bat berezia.

Oiartzunek arte eta artisau azoka
izango du Gabonetan zehar. Ze-
hazki, Ehuntzen Sormen Espazio-
an jarrita izango da azoka hori
abenduaren 24ra arte (goizez eta
arratsaldez da zabalik), eta ber-
tan, ikusi baino, erosi behar da.
Merezi duten gaiak izango dira
herritarren eskura, norbaitek opa-
ri ederren bat egin nahi badu,
erosketa aparta egiteko.
Abenduaren 20an ere, ikaste-

txeetako San Tomas feriak egingo

dituzte, bai Haurtzaron eta Elizal-
den. Hilaren 14ko Txerri Egunari
segida emango diote horrela.
20an ere, San Esteban elizan, Ga-
bonetako kontzertua emango
dute Ibargain Musika Eskolako
ikasleek. Herriko tenplua ziur be-
teko dutela musika ikasleen gura-
so, hurbilekoek eta lagunek.
Gabonak bitartean aisia eskain-

tza zabala atondu du Abaraxka
udal ludotekak. Urtero egiten
dute, eta aurten ere ez dira motz
gelditu. Egitarauan ikus daitekee-
nez, elkarlanaren bideari ekin
diote egun berezi hauetako pro-
grama osatzeko, eta tartean, Soi-
nuenearekin batera egingo dituz-
ten jarduerak daude.
Abenduaren 24a, bere horre-

tan, berezia izaten da. Oiartzunen
ere bai: orotara, bost alditan atera-
ko dira Olentzero eta Mari Domin-
gi herriko karriketara, beste hain-

beste kantu-desfile iragarri dituz-
telako ikastetxeek, Olentzeroren
Laguntzaileek, eta Sarek.

Kirola
Aurreko guztia gutxi balitz, kiro-
lerako tartea ere bada Oiartzungo
Eguberrietako egitarauaren ba-
rruan. Hala, Xanisteban Egune-
an, Giriziak antolatzen duen pala
txapelketako finalak jokatuko di-
tuzte Kontzejupean (18:00etan
hasita). Azken asteetan jo eta su
aritu dira herriko pilotariak egun
horretako finalak amets.
Bestalde, jada klasiko den herri

lasterketa ere bada. Abenduaren
29an da, zehazki, Joanes Etxera
lasterketa; Joanes Larretxea pre-
soaren aldeko elkartasun laster-
keta da. 11:00etan da helduen ko-
rrikaldia, eta aurretik, haurrek ere
izango dute izerditzeko aukera,
Done Eztebe plazatik.

Goxo-goxo, kalean ere bai 
Olentzerok eta Mari Domingik bost irteera egingo dituzte hilaren 24an Oiartzunen. HITZA
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sialdia betetzea. Aisialdia, aisia
hezitzaile bat bezala ulertzen du-
gu, eta aisialdi horri heziketa pun-
tu bat ematen saiatzen gara. Soi-
nuenearekin, adibidez, bisita gi-
datu bat egingo dugu. Urtean ze-
har, hilero antolatzen dugu ekin-
tzaren bat Herri Musikaren
Txokoko kideekin, baina, Gabo-
nei begira, bisita gidatu bat egingo
dugu. Antolatu ditugun ekintzez
gain, jolaste hutsaren plazera ere
ezin dugu ahaztu, haurrentzat
ezinbestekoa baita gozatzea. Gai-
nera, gure publiko nagusia hau-
rrak badira ere, ekintza asko fami-
lia girokoak dira. Guretzako fami-
lia eta herriaren arteko kontzep-
tuen lotura hori oso garrantzitsua
da, eta ekintza asko familia giroan
disfrutatzen ditugu.
Berritasunekin dator aurten
Abaraxka?
Bai, berritasunak badaude, herri-
ko eragileekin elkarlanean anto-
latuak. Esaterako, bisita gidatu
bat egingo dugu Herri Musikaren
Txokora Juan Mari Beltranekin.
Ekintza hau nabarmentzea gusta-
tuko litzaidake, polita izango bai-
ta. Horrez gain, herri danborrada
eta sukaldaritza tailer begetaria-
no bat ere izango ditugu berrita-
sun moduan. Gure eskaintza za-
bala da. 
Parte hartzea handia izaten da?
Gure ekintzak erabat irekiak dira.
Badakigu antolatu ditugun jar-
duera askotan lanez eta jendez
lepo ibiliko garela. Puzgarrietan
eta erromeri eta talo tailerrean,
adibidez, jende asko izango dugu.
Baina beste ekintza asko beste he-
rrietan dauden ekitaldien edota
eguraldiaren arabera egongo dira,
eta beharbada parte hartzea ez da
handia izango. Gure eskaintza ge-
roz eta zabalagoa da, baina zaila
izaten da jendearen gustuekin as-
matzea. Guretzako interesgarriak
diren ekintza askok ez dute publi-
koaren erantzunik izaten. Hala
ere, gu ahalegintzen gara parte
hartzea handia izan dadin.

Nola datoz aurtengo Gabonak?
Gabonetan zortzi egunetarako
ekintza ugari eta anitzak antolatu
ditugu. Urte osoan zehar herriko
eragileekin elkarlanean aritzen
gara eta Gabonetarako ere horrela
gabiltza. Ekintza asko Soinuenea-

Herri Musikaren Txokoko kidee-
kin antolatu ditugu, urte osoan
haiekin ere ekintzak egiten ditu-
gulako.
Zein helbururekin bideratzen
dituzue ekintzak?
Gure helburua da haurraren ai-

«Gure helburua
haurraren aisialdia
betetzea da»
NEKANE MARTIARENA • abaraxka udaL
Ludotekako koordinatzaiLea
Nekane Martiarena Oiartzungo Abaraxka Udal
Ludotekako koordinatzailea da. Beste urte batez,
Abaraxkatik ekintza anitzak antolatu dituzte
Gabonei begira, haurren aisialdia bermatzeko 
eta familia giroan disfrutatzeko.



22 GABONETAKO AGENDA
Oiartzun

OARSO BIDASOKO HITZA

Abenduaren 20tik 24ra
10:00-13:30 eta 16:00-20:00.
Ehuntze Sormen Espazioan, arte
eta artisau azoka.

Abenduak 20
09:15-12:00.Haurtzaro Ikasto-
lan, San Tomas azoka egingo
dute.
19:30. San Esteban elizan, Ibar-
gain Musika Eskolaren Gabone-
tako kontzertua. Sarrera doan
da.
21:30.Pagoa aretoan, Agurtzane
eta Ion Elustondorekin errome-
ria.

Abenduak 21
23:30.Pagoa aretoan, sevillanen
ikuskizuna.

Abenduak 22
12:00.Done Eztebe plazan, Dan-
tza Plazan Hernaniko jazzbana-
rekin.
12:30.Done Eztebe plazan, Lar-
taun Abesbatzarekin Gabon
kantak.

Abenduak 23
17:00.Abaraxka ludotekan, kan-
tu merendola.

Abenduak 24
08:30.Artaso elkartean, Gabon
kantuak.
10:15.Haurtzaro Ikastolako
Olentzero eta Mari Domingi ate-
rako dira, herritik bira ematera.
11:00.Elizalde Herri Eskolako
Olentzero eta Mari Domingiren
irteera herritik zehar.
11:00.Urmendi Haur Eskolako
Olentzeroren eta Mari Domingi-

ren desfilea aterako da, Elizalde-
tik zehar.
17:30.Kontzejupean, Olentzero
eta Mari Domigiren etorrera
Olentzeroren Laguntzaileek an-
tolatua.
19:00.Beheko Plazatik, Sarek
antolatua, Olentzerorekin kan-
tuan.

Abenduak 26
12:00.Elizalden, erraldoien kale-
buelta.
17:00.Kontzejupean, erromeria
familian eta talo tailerra Aba-
raxkaren eskutik.
18:00.Kontzejupean, Xaniste-
ban Eguneko banakako pala txa-
pelketako finala. Sariak ondoren
emango dituzte.

Abenduak 27
17:00. Soinuenea Fundazioan,
familientzat bisita gidatua Aba-
raxkarekin elkarlanean.
18:00.Udaletxean, Margolaria
dokumentala eta solasaldi musi-
katua.

Abenduak 28
18:00.Udaletxean, Xake Produk-
zioak konpainiaren Lur antzez-
lana.
23:30.Pagoa aretoan, 1980ko eta
1990ko hamarkadetako musika-
rekin festa.

Abenduak 29
11:00.Done Eztebe plazatik, Joa-
nes Larretxea presoaren aldeko
Joanes Etxera herri lasterketa,
Sarek antolatua. 10:30ean hau-
rren lasterketa. Sariak proba bu-
katzerakoan emango dituzte,
plazan bertan. Izena emateko
aukera zabalik dago, Herrikrosa
plataformaren webgunearen bi-
tartez.

Abenduak 30
10:30.Done Eztebe plazatik
abiatuta, herriko mendietatik
mendi buelta Abaraxkarekin.

Abenduak 31
19:00.Done Eztebe plazatik,
Urte Zaharreko koplak Sarek
antolatua.

Urtarrilak 2
11:00-13:00 eta 16:30-19:00.Puz-
garriak Elorsoro kiroldegian
Abaraxkaren eskutik.

Urtarrilak 3
19:00.Abaraxka ludotekan, su-
kaldaritza begetariano tailerra
egingo dute.

Urtarrilak 4
17:00. Soinuenean, herri danbo-
rrada, Abaraxka ludotekako la-
gunekin elkarlanean.
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O rdo-Zelai Oiar-
tzungo Txalaka
bidean kokatua
dagoen ibilbide
luzeko sagardote-

gia da. Hogeita hamar urte pasa
dira Joxe Errandoneak eta Isabel
Garmendiak Ordo-Zelai ireki zu-
tenetik. Gainera, duela lau urte,
aurreko sagardotegia utzi eta be-
rria zabaldu zuten. Egun, bertan
dihardute. «Aldaketa handia izan
dugu. Sagardotegi berria elegan-
tea da, eta lekua oso atsegina», ze-
haztu du Errandoneak. 
Ordo-Zelaik 200 pertsona ingu-

rurentzat du tokia, eta urte osoan
zehar dago irekia. Sagardotegi
denboraldian, hau da, urtarriletik
apirilera, sagardotegi menua es-
kaintzen dute, baina sagardotegi
denboralditik kanpo ere beste
hiru menu daude eskuragarri. Ka-
litate altuko janari guztiaren arte-
an txuleta da Ordo-Zelaik duen

produktu bereziena, eta jendeak
gehien eskatzen duena. 
Sagardoa dastatzeko sei kupel

handi ditu. Sagardoa Oiartzunen
ekoizten dute, etxeko sagarrak
erabiliz. Ez dago txotxerorik, eta
Errandoneak dio aspektu hau
dela beste sagardotegiez bereiz-
ten duena. «Bezeroek askatasun
osoa dute kupelak irekitzeko eta
sagardoa edateko. Beste lekuetan
ez dago horrelako aukerarik. Be-
zeroei eskaintzen diegun giroa eta
tratua oso atseginak dira. Jendea
pozik irteten da sagardotegitik».
Ordo-Zelaik aparkaleku handi

bat du bezeroentzat eta autobu-
sentzako ere badu tokia. Errando-
nearen hitzetan, oso sagardotegi
aproposa da ospakizunak, ezkon-
tzak, urtebetetzeak edota despe-
didak antolatzeko. Gainera, arra-
tsalde pasa lasaiak egiteko toki
aproposa da, zerbait hartzera joan
daiteke, beste taberna bat izango
balitz bezala. 
Ordo-Zelaik wi-fi konexioa, lu-

rrean kalefakzioa, eta eserita jate-
ko aukerak ematen ditu: «Etor-
tzen den jende askok errepikatzen
du. Hemendik kanpo gomenda-
tuak gaude, eta jendea espresuki
dator gugana. Terraza bat ere ba-
dugu, batez ere udarari begira, eta
bezeroek gustuko dute». 

Ordo-Zelai,
sagardotegi bat
baino gehiago

txalaka bidea, 3 - ugaldetxo
oiartzun 
tel.: 943 491 686
www.ordozelaisagardotegia.com

SAGARDOTEGI MENUA
• Txorizoa
• Bakailao tortilla
• Bakailaoa
• Txuleta
• Gazta intxaurrekin
• Txotxean edaria

30€ (BEZ barne)

DENBORALDIZ 
KANPOKO MENUA
• Txorizoa
• Bakailao tortilla
• Txekor saiheskia
• Entsalada berdea edo patatak
• Gazta intxaurrekin
• Txotxean edaria

20€ (BEZ barne)
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B arruti bakoitze-
an, Eguberriak
ospatzeko lau era
Pasaian. Antxon,
Donibanen, San

Pedron eta Trintxerpen badaude
komunak diren Gabon ekitaldiak,
denetan izango dutelako tartea
Olentzeroek edo Errege Magoen
desfileek. Baina tokian tokiko era-
gileek euren jarduera propioak

egingo dituzte. Askotarikoak dira,
gainera. Horietako batzuk San To-
mas azokak izan dira, hilaren
14ko asteburuan egin zirenak.
Lau barrutietan hutsik egingo

ez duena Gabonetako Hau Jaia
da. Aurten, abenduaren 26tik 28ra
egingo dituzte horren barruko
ekitaldiak eta ikuskizunak, eta
mamitsu datoz gainera. Hiru
egun horietan 16:00etan hasiko

dira jarduerak, eta Donibanen
Udal Ludotekan nahiz Juanba Be-
rasategi aretoan egingo dituzte,
San Pedron Udal Aretoan, Trin-
txerpen Karmengo Ama ikaste-
txeko gimnasioan, eta Antxon
Kultur Etxean nahiz ludotekan
bertan. Denetik dago Haur Jaia-
ren barruan.
Kirolak ere badu tartea Gabo-

nen egitarau zabalean. Hala,
abenduaren 27an Antxon Gabo-
netako Krosa egitekoak dira, eta
aldi berean, 31ko goizean eta An-
txon ere bai, haurrentzako hain
berezi bihurtu den krosa. San Pe-
dron, urteko azken egunean ba-
dago kirolari eusteko tartea, San
Pedestrean.

Abestera
Lau barruti izanik, kalean egingo
diren kantu adierazpenak bider-
katu egiten dira Gabonetan Pa-
saian. Hala, Olentzeroen, Urte Za-
harreko koplen, eta bestelako eki-
taldien artean, kalean abesteko
aukerak oso handiak dira. Norbe-
rak aukera dezala zein duen gus-
tukoen.

Lau barruti, hamaika jarduera 
Alkartasuna Euskal Dantza Taldeko kideek haurren Olentzeroa antolatzen dute Antxon. HITZA
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Hogei urtez Eguberritako kon-
tzertua egiten. Gorabeherak
izan al dira hainbeste urtean?
Hogei urteean gorabeherak izan
ditugu, bai. Geldialdi bat egitea
planteatu genuen, eta denboraldi
bat entseatu gabe pasa genuen.
Baina, gure neurrian bada ere, in-
darrarekin itzuli ginen eta mo-
mentu honetan giro polita dugu.
Jarraitzeko esperantzarekin gau-
de.
Adin ezberdinetako kideak bil-
tzen zarete Itsas Mendin.
Zoritzarrez, adinean gorantz goaz
pixkanaka, eta azken hogei urtee-
tan ez da txistua irakatsi Pasai Do-
nibanen. Txistulari gazte bakarra
dugu. Batezbesteko adina berro-
geita hamar urtetik gorakoa da.
Erreleboa lortzea zaila izango da,
ordea.

Noiz hasi zen Itsas Mendiko
txistularien ibilbidea?
1968an ni neu hasi nintzen gazte
batzuei txistularitza irakasten.
Gerora, 1970ean, Itsas Mendi txis-
tulari taldea sortu genuen. Egun,
festetan edota omenaldietan har-
tzen dugu parte. Gure ekintza
gehienak Pasai Donibanera lo-
tuak daude. Ekintza berezi beza-
la, hogei urte jarraian daramagu
udaberriko eta Eguberritako kon-

tzertuak egiten. Polkak edo balsak
jotzen ditugu, perkusio eta gita-
rraren laguntzarekin.

«Hogei urte daramatzagu
Eguberritako kontzertua egiten»

Itsas Mendiko txistulariak. Eskuinetik hasita, bigarrena da Kepa Sein.

KEPA SEIN • itsas Mendiko txistuLaria
Kepa Sein Pasai Donibaneko Itsas Mendi taldeko
txistularia da. Hau izango du hogeigarren
Eguberritako kontzertua jarraian eta, nahiz eta
gorabeherak izan dituzten, ez du azkena izatea nahi,
jarraitzeko esperantzarekin daude.

«Giro polita dugu.
Jarraitzeko
esperantzarekin
gaude»

‘‘
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Urtarrilaren 19ra arte
Erakusketa. San Pedroko Udal
Aretoan 12 cm erakusketaren 24.
edizoko lanak ikusteko aukera.
Ordutegia: asteartetik larunba-
tera, 18:30etik 20:30era, eta igan-
de eta jaiegunetan, 11:30etik
13:30era. Abenduaren 24, 25 eta
31ean, eta urtarrilaren 1ean eta
6an itxita dago.

Abenduak 20
19:30.Donibanen, Ez gaude de-
nok dinamikaren barruan, auto
karabana Bixi-Bixi elkartearen
atzealdetik hasita.
20:00. San Pedroko elizan, Pa-
saia Txiki, Pasaia Txikitxoak eta
Karmengo Ama, San Luis, Illun-
be eta Ibaertz abesbatzen kon-
tzertua. 

Abenduak 24
08:30.Donibanen, Santiago pla-
za apaintzen hasiko dira.
11:00.Donibanen, Meipitik abia-
tuta, baserriz baserri kantatzera
joango dira.
11:30.Antxon, Usozetik, Alkarta-
sunaren Olentzero eta Mari Do-
mingi.
17:30. San Pedron, Zamatetetik,
Mari Domingi eta Olentzeroren
etorrera. Ondoren, gaztain jatea
Herriko Plazan.
18:00.Donibanen, Meipitik hasi-
ta, Mari Domingi eta Olentzero
herritik zehar ibiliko dira. Gabon
Gaueko Korua ere abiatuko da.
18:30.Antxon, Usozetik abiatu-
ta, Olentzeroren irteera.
19:00.Trintxerpen, Olentzero-
ren irteera Serafin Esnaola pla-
zatik.

Abenduak 25
13:00.Donibanen, Santiago pla-
zan, Ez gaude denok izenburupe-
an kartelada.

Abenduak 26
16:00.Donibaneko ludotekan,
haurrentzat jolasak, eta ondo-
ren Imanol Ituiño magoaren

Magia parrastan ikuskizuna
(Juanba Berasategi aretoan);
San Pedroko Udal Aretoan, hau-
rrentzat jolasak, eta ondoren
Ameztu Pailazoak taldearen
Rockeroak ikuskizuna; Trintxer-
pen, Karmego Amako gimnasio-
an, haurrentzako jolasak, eta on-
doren, Asier Kidam magoaren
Aroa eta mirariak! ikuskizuna;
Antxoko Kultur Etxean, hau-
rrentzako jolasak eta ondoren
Tor eta Txaborro magoen Azti-
keriak ikuskizuna.

Abenduak 27
16:00.Donibaneko ludotekan,
haurrentzat jolasak, tailerrak,
eta txokolate-jatea; San Pedroko
Udal Aretoan, haurrentzat jola-
sak, tailerrak, eta txokolate-ja-
tea; Trintxerpen, Karmego Ama-
ko gimnasioan, haurrentzat jola-
sak, tailerrak, eta
txokolate-jatea; Antxoko Kultur
Etxean, haurrentzat jolasak, tai-
lerrak, eta txokolate-jatea.
19:30.Antxoko Gure Zumar-
dian, presoen aldeko kartelada.
20:30.Pasai Antxoko X. Gabone-
tako Krosa, Gure Zumarditik.

Abenduak 28
16:00.Donibaneko ludotekan,
haurrentzat jolasak, eta ondo-
ren Kiki, Koko eta Moko pailazo-
en Armonia non zaude? ikuski-
zuna (Juanba Berasategi areto-
an); San Pedroko Udal Aretoan,
haurrentzat jolasak era taile-
rrak, eta ondoren Eriz magoaren

Auskalo! ikuskizuna; Trintxer-
pen, Karmego Amako gimnasio-
an, haurrentzako jolasak, eta on-
doren, Gari, Montxo eta Joselon-
txo pailazoen Din dan don
ikuskizuna; Antxoko Kultur
Etxean, haurrentzako jolasak,
eta ondoren, Tomaxen Abentu-
rak pailazo taldearen Azken ba-
lea ikuskizuna.

Abenduak 29
13:00.Donibanen, Santiago pla-
zan, Itsas Mendiko txistularien
kontzertua.

Abenduak 31
10:30.Antxon, Gure Zumardian,
haurren Urte Zaharreko Krosa.
16:30. San Pedron, Sanpedestrea
frontoitik abiatuta.
17:30.Donibanen, Meipitik hasi-
ta, Ez gaude denok lelopean ko-
rua herritik zehar.
18:00.Antxon, Alkartasunaren
Urte Zaharreko koplak.

Urtarrilak 4
17:00.Trintxerpeko alkateorde-
tzan, Pasaiako Zinema Txikia-
ren saioa: 7. ipotxa.

Urtarrilak 5
16:45.Trintxerpen, Errege Ma-
goak Pantalanera iritsiko dira.
17:30.Donibanen, Errege Mago-
en desfilea Meipitik abiatuta.
18:00.Antxoko Lore Txorta el-
kartetik, Errege Magoak.
18:00. San Pedron, Errege Mago-
ak, Kanpitxutik abiatuta.
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O ntziola Pasai Do-
nibanen kokatua
dagoen jatetxea
da. Zazpi urte dira
Itsaso Mendibil

sukaldariak hartu zuela helburu
argi batekin: «Herriari zerbait ez-
berdina eskaini nahi genion. Oro
har, herriko jatetxeak nibelekoak
dira. Guk ehun pertsonentzako le-
kua dugu, eta prezioak oso onak
dira. Neguan herriko jatetxe
gehienek ixten dute. Guk, ordea,
urte guztian zehar dugu jatetxea
irekia. Arrakasta eduki dugu eta
oso gustura gaude».
Ontziolak eskaintzen duen karta

anitza etxean egindako janariz
osatua dago. «Etxeko eta gustuare-
kin egindako janaria eskaintzen
dugu. Jendeak etxean bezala jaten
du», dio Mendibilek. Astean zehar
eguneko menua, eta asteburuan
menu berezi bat eskaintzen dituz-
te. Gazteentzako ere badaude au-
kerak. Hanburgerrak, sandwichak
edota ogitartekoak daude eskura-
garri. Janariaz gain, bezeroarekiko
arreta eta tratua ere oso etxekoa da.

Leku paregabean kokatua, On-
tziola jatetxetik Pasaiako badia
ikus daiteke. Mendibilentzat le-
kua «zoragarria» da: «Donibanen
leku gutxik dute guk daukagun al-
tuera eta gure leihoetatik sartzen
den argia. Gauetarako ere terraza
handi bat dugu. Bezeroak gustura
daude eskaintzen dugunarekin».

«Jendeak etxean
bezala jaten du»

Juan xxiii kalea, 34.
pasai donibane. 
tel.: 943 34 08 09
www.ontziolajatetxea.com

ETXEKO ERREZETA
Berenjenaz eginiko
milorria
Osagaiak.
-Berenjena
-Urdaiazpikoa
-Arrautza
-Irina
-Bexamela (esnea, gurina eta
irina)
-Pikillo saltsa (pikillo pipe-
rrak, esne gaina eta tomatea)
-Gazta
-Perrexila

Errezeta.
Berenjena xerratan moztu,
arrautza eta irinetik pasa eta
frijitu. Berenjena frijitu eta
gero, xerra bakoitzaren arte-
an urdaiazpikoa ipini milorria
egiteko. Ondoren, bexamela
eta gazta pixka bat gainetik
bota eta labera sartu. Amai-
tzeko, pikillo saltsa egin, pla-
ter batean jarri eta milorria
saltsa gainean ipini perrexil
pixka batekin.

Itsaso Mendibilek zazpi urte
daramatza Ontziola gidatzen. 

• Otarrainxkak plantxan
• Gula eta ganba entsalada epela
• Onddoz betetako krep-a
• Txipiroiak plantxan
• Txahal entrekota patatak eta
piperrekin

• Etxeko postreak
• Urteko ardoa
• Sagardoa (botila bat bi
lagunentzat)

• Kafea

Urte osoko menua, aurretiko es-
kaerarekin

25€ (BEZ barne)

ONTZIOLA MENUA
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B aten batek pen-
tsa dezake Egu-
berrietako egu-
nek eta kirolak ez
dutela bat egiten.

Azken urteetan, baina, ideia hori
hankaz gora gelditu da. Badira
urte batzuk Oarsoaldeko eta Bida-
soko herrietan herritar orori begi-
rako kirol lehiaketak egiten dituz-
tela, ezagunenak Gabon inguruko
krosak eta San Silbestreak.
Aipatzekoa da jada Gabon giro-

ko lasterketa bat egina dagoela,
Irunen abenduaren 14an Bidasoa
Atletismo Taldeak (BAT) antolatu
zuen Gabonetako Krosa. Baina
beste bost aukera daude: Pasai
Antxoko Gabonetako Krosa, Joa-
nes Etxera lasterketa Oiartzunen,
San Pedroko San Pedestrea, eta
Errenteria-Oreretako nahiz Hon-
darribiko San Silbestreak.
Aipatutako horiek, helduentza-

ko lasterketak dira. Baina badira

haurrei begirakoak ere. Hala,
Oiartzungo Joanes Etxera laster-
ketaren barruan, haurrentzako
korrikaldia ere badago. Gainera,
abenduaren 31ko goizean Antxon
eta Lezon haurrentzako Urte Za-
harreko krosak egingo dituzte, eta
Errenteriako San Silbestrearen
barruan ere kirola egiteko aukera
izango dute txikienek.

Aukerak
Denbora lerroan, Oarsoaldean eta
Bidasoan egingo den lehen laster-
keta Pasai Antxoko X. Gabonetako
Krosa da. Abenduaren 27an da,
20:30ean Gure Zumardian hasita.
Bertan izena emateko aukera za-
balik dago Kirolprobak platafor-
maren webgunean, 10 euroan,
abenduaren 26ko gauera arte. Las-
terketaren egunerako dortsalak
geldituko balira, horiek 12 euroan
hartzeko aukera legoke abendua-
ren 27an bertan, 17:30ean hasita,

Antxoko Ibaiondo pilotalekuan.
6,3 kilometroko bidea du Antxoko
probak, eta Antxotarrak Lasterkari
Taldeak antolatu du.
Abenduaren 29an, berriz, Joa-

nes Etxera lasterketaren txanda
izango da Oiartzunen. Joanes La-
rretxea presoaren etxeratzea es-
katuko dute kirol ekitaldiarekin.
6,5 kilometroko bidea izango du,
eta 11:00etan hasiko da Done Ez-
tebe plazatik. Haurrentzako las-
terketa ere badago, toki beretik
10:30ean abiatuko dena. Izena
eman nahi dutenek Herrikrosa-
ren webgunera jo behar dute, eta
handik ordaindu dortsala: 10 eu-
roko prezioa du.
Urteko azken eguneko lehen

lasterketa, orduari dagokionez,
Hondarribiko Sport Mundi San
Silbestrea da. Aurten ere sei kilo-
metroko bidea egingo du herritik
zehar, San Pedro kalean 16:30ean
hasi eta bukatuta. Izen emateak 17

Urtea bukatzeko, izerdia 
Gabon giroko lasterketa jendetsuena Hondarribikoa izan ohi da. Kale Nagusitik pasatzen da. A. P-K.



euroko prezioa du, eta hori egite-
ko Kirolprobak plataformaren
webgunera joatea besterik ez
dago. Dortsalak hilaren 29an
(09:00-13:30) eta 30ean (17:30-
20:30) jaso daitezke, Hondartza
kiroldegian.
Errenteria Atletismo Taldeak

(EAT) ere lasterka jarriko ditu he-
rritarrak abenduaren 31n. Erren-
teriako San Silbestrea 17:00etan
abiatuko da Gamon Zumardiaren
albotik. Erne, bi ibilbide ditu: ba-
tek zirkuituari bira bat emango
dio (3,5 kilometro), eta besteak bi
(7 kilometro). Izena emateko au-
kera aspaldi zabaldu zuela EATk,
Herrikrosa plataformaren webgu-
nean: 12 euroko prezioa dute dor-
tsalek. Abenduaren 28ra arte (bar-
ne) eman daiteke izena. San 
Silbestre Txikiko lasterketak
16:30ean abiatuko dira.
San Pedron ere egin ohi dute ur-

tea izerdiz bukatzeko lehia, San
Pedestrea. 16:30ean abiatuko da,
eta herritik korrikalariek urtea es-
fortzuarekin bukatzea merezi
duela azalduko dute. Izena, fron-
toiko irteeran eman behar da.
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Gauez izan ohi da Antxoko Gabonetako Krosa. MIKEL RIKONDO

Oiartzunen egiten den lasterketak elkartasun helburua du. HITZA

Iazko Errenteriako San Silbestrean, korrikalariak lehian. IMANOL SAIZ

Indartsu hasiko da
2020a, mendian 
eta asfaltoan
2019ko lasterketekin gustura
ez daudenek, 2020an asetzeko
aukera izango dute. Urte hasie-
ra emankorra izango da: otsai-
laren 16an, Lezo-Jaizkibel men-
diko lasterketa eta Irungo ma-
ratoi erdia egingo dituzte.
Lezo-Jaizkibelen izena urte-

ko lehen eguneko lehen segun-
dotik eman daiteke, Kirolpro-
bak-en webgunean.
Irungo 21 kilometroko laster-

ketarako (10 kilometrokoa ere
egin daiteke) apuntatzeko epea
azaroan zabaldu zuten, Kirol-
probak-en ere bai.
..........................................



Tokiko informazioa 
profesionaltasunez eta euskaratik 

kontatzen jarraitzeko beharrezkoa da 
zuen ekarpena

egin

Zergatik egin HITZAkide?
• Oarsoaldeari eta Bidasoari buruzko 

kalitatezko eta gertuko informazioa jasotzeko.
• Oarsoaldeko eta Bidasoko herritarrok  

behar dugulako.
• Euskaraz bizi nahi dugulako eta hizkuntzaren 

erabilera bultzatu nahi dugulako.
• Eskualdeko euskarazko komunitatearen 

parte izan nahi dugulako.

Gehigarriak

Guztion ahotsa pl$ara

50 €
kidea

77 €

kide

iragarl
ea

77 €

kide

harpide
duna

Astekaria

Gehigarriak

Gipuzkoako

Unean uneko
albisteak

Zozketak

Eta abantaila 
gehiago!



Errenkoalde merkatari 
elkarteko bazkideen 

otarre eder bat 
lor dezakezu!

Parte har!eko
Bidali mezu bat 
zozketaobh@hitza.eus 
helbidera datu 
hauek jarriz:
- Izen-abizenak
- Adina
- Udalerria
- Telefono 
   zenbakia

Urtarrilaren 
9an zozketatuko da

Sariduna urtarrilaren 10eko 
HITZAn eta sare sozialetan 

jakinaraziko da 

Gabonetako otarre bat 
irab&i nahi duzu?

Otarrean:
• Bacalaos Uranzu: 

3 kilo bakailao gazitua.
• Osina Ekogunea: 

Maite Diosdado 
terapeutak emandako 
ordubeteko saioa, 
honako hauetatik bat 
aukeratzeko:
- Masaje ayurvedikoa
- Masaje terapeutikoa
- Reflexologia

• Denoi: 
Txanpua, elixir-a eta 
orrazia duen lote bat.

• Hostoak: 
Idazluma bat.

• Sweet Lady: 
Jertse eder bat.

• TM Decoración: 
   Koadro bat.
• Valentín Foto-bideoa: 

13x18 edo 10x15 neurriko 
100 argazki egiteko 
bono bat.

• Óptica Xenpelar : 
Betaurrekoak.

• Ayele: 
Haurren anorak bat.

• Hache boutique: 
Fular bat.

• Zaldiak jatetxea: 
Bi eguneko menu.

Parte 
har!eko 

epea:
Abenduaren 

18tik 
urtarrilaren 

8ra arte

Babesleak

PAKI 

ERRENTERIAN 
EROSI



www.multiopticas.com

Koldo Mitxelena, 7 •Tel. 943 51 78 11 • ERRENTERIA

C.C. Mendibil •Tel. 943 63 99 01 • IRUN

C/ Nueva 15, GROS • Tel. 943 32 66 49 • DONOSTIA


