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astegunetan

Z
enbait usurbildarrek 
gehigarri hau hartzerako, 
besteak Noaua! besterik 
agertzen ez den gehigarri hau 

ikusteaz nazkatuta egongo 
dira. Ba du horrek arrazoi bat. 
100. alea azaroaren lOean 
aterako bada ere, guk aurrea 
hartu eta azaroaren 4an ¡zango 
den "Beste 100 baietz!" egun 
osoko festarako gehigarri 
mardul hau kaleratu nahi izan 
dugu. Bertara gerturatzen 
denak 100.alea etxera iritsi 
baino lehen eskua artean ibilia 
¡zango du gehigarri hau, 
besteok 100.alearen babesean 
jasoa ¡zango duzue.

Herrian gertatutakoa hama- 
bostean behin zuenganatzen 
saiatu izan gara orain arte, eta 
hórrela jarraituko dugu aurre- 
rantzean ere, baina oraingo 
honetan etxe barrura begira- 
datxo bat botatzea ere bidez- 
koa iruditu zaigu. Apustu 
egingo genuke zuetako askok 
aldizkaria ñola egiten den, 
zenbat jende mugitzen duen 
Noaua! bezalako elkarte batek 
eta gehigarri honetan irakurri 
ahal ¡zango dituzuen beste 
hainbat gauza ez dituzuela 
jakingo. Bada hementxe duzue 
aukera, publizitate tortean zer 
irakurria aurkituko duzue.

Hemen behintzat beste 
baterako utzi ditugu udaleko 
kontuak, baita kirol gaiak ere. 
Hikamikaren tarterik ere ez 
duzue aurkituko eta azken bi 
asteetan gertatutakoaren berri 
jakin nahi baduzue 100. 
aleruntz bideratu beharko 
dituzue begiak, eta ez gehigarri 
honetara.

36 orrialde dituzue esku 
artean, jenero pottoloa dudarik 
gabe. Orain arte egin ditugu 
gehigarriekin alderatuz, 
behintzat, marka guztiak apurtu 
ditugu. Ez bakarrik orrialde 
kopuruan, baita berau sortzeko 
izan dugun denboran ere. Izan 
ere, astebeteko epea izan 
dugu horretarako, eta gure 
betiko martxatik aldenduta 
aztoratu xamar ibili gara 
guztiok. Saiatu faltagatik 
behintzat ez da izango.

100 ale kaleratu ditugu, ez da 
marka makala. Zenbaki 
honetara iritsiagatik, ordea, ez 
da /Voaualren soka etengo. 
Hemendik aurrera ere zuen 
postontzietan ¡zango baita 
herriko aldizkaria. "Beste 100 
baietz"... erronka zaila jarri 
diogu gure aldizkariari, baina 
orain arteko martxa ikusita 
zenbaki hori oso urrun ikusten 
dugunik ezin esan; laster jango 
diogu bidea kopuru horri ere.

Asko eta asko dira 100 ale 
hauetan Noaua! aldizkarian 
nahiz elkartean bere 
laguntzatxoa eman dutenak. 
Hori bai, denok egindakoa 
gehigarri honetan jasotzea 
ezinezkoa egin zaigu. Izen ugari 
ikusi ahal ¡zango dituzu datozen 
orrialdeetan, baina zuen 
bultzatxoa emanda ere bertan 
agertzen ez bazarete ez gaizki 
hartu. Denok duzue leku bat 
Noauaken historian. Ea ba 
orain arte eman duzuen 
laguntza horren bultzada 
sentitzen dugun aurrerantzean 
ere. Zorionak Noaua! eta 
urteaskoan!

Erredakzio kontseilua

Hoaua//
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Zer diyo? 2000ko azaroaren 10a

Eustakio Arrojeria
Elhuyar-eko zuzendaria

“Alabaina, onurak 
onura, arriskuak arrisku, 

beste 100 baietz!”

Zein dirá Noauairi ikusten dizkiozun alde onak?

Noaua! bezalako herri-aldizkari baten onurak era askotakoak 
eta ugariak badira ere, lau nabarmendu nahi nituzke:
1Euskara ikasten ari denarentzat material osagarri aproposa 

izatea.

2, - Euskaldun alfabetatugabeak ere irakurtzeko modukoa izatea. 
Hau da, euskararen normalizazioaren aldeko tresna izatea.

3, - Herriko eta herritarren berri izateko egokia izatea.
4, - Herritarrok gure iritziak plazaratzeko aukera eskaintzea.

Zein dirá Noauairi ikusten dizkiozun alde txarrak?

Alderdi negatiboak baino arriskuak dirá horrelako aldizkari bati 
ikusten dizkiodanak:

1, - Herritarren iritzia plazaratzeko tresna izan beharrean, elkar 
erasotzeko tresna bilakatzea.

2, - Usurbil eta usurbildarron kontuetara mugatzeak badu bere 
xarma, baina baita arriskua eta gabezia ere: esamesetan erortzea 
eta ínteres orokorreko gaiak ez tratatzea.

3, - Euskaraz komunikatzen den aldizkaria izanik, herriko erdal
komunitatea kanpo uztekoarena.

Zein dirá Noauairi ikusten dizkiozun alde onak?
Noaua! herri prentsa edo lekuko prentsa deitu denaren ildotik 

jaio eta hazi da eta funtzio garrantzizkoak betetzen ditu. Batetik, 
euskararen normalizazio tresna garrantzizkoa da, euskaraz 
irakurtzen ez dutenei bultzatuz, ez dakitenei ikasteko beste motibo 
bat gehiago emanez, kolaboratzaile eta iritziemaileak trebatuz, 
eta abar. Bestetik, komunikazio eta ezagutza tresna indartsua da, 
eta hori ere inportantea da herri batean. Noaua! dagoenetik 
Usurbilen bizi gehiago dagoela dirudi. Kanpcan bizi aaren 
herritarreí, gainera, gure jaioterriarekiko lotura mantentzen 
iaguntzen digu.

Zein dirá Noauairi ikusten dizkiozun alde txarrak?
Lanean ari dena jab'etzen da ¡ñor baino hobeto zertara ez den 

ondo iristen. Alde horretatik, aholku handirik ez diot inori emango. 
Baina denbora ez de gelditzen, eta Noaua! proiektuak asmatu 
behar du garai berriei eten. gabe egokitzen. Zer izan behar du 
datorren urtean edo bi urte barru? Herri prentsa guztiak bezala, 
Noaua!-k ere aldatu egin behar du, ingurua etengabe aldatzen 
ari da eta. Galdero hau de: bai euskararen normalizazio helburua 
etc bai komunikazio helburua lortzeko bidean zein formula erabilí 
daitezke eta zein da koste-efikazia emaitza onena eskaintzen 
dueña? Gaur duen hamaboskari formato berean mantendu 
oehar da? Alo beste formato eta aldizkotasun botera pasatzea 
litzateke hobeto? Zer estimatuko luke herritarrak? Galdera asko 
egin dítudala? Erantzun ezberdinak hor daude: Arrasatekoa, 
Lasartekoa eta Hernanikoa. Animo.

Pello Zubiria
Argia astekariko zuzendaria

“Noaua! dagoenetik
Usurbilen bizi gehiago 

dagoela dirudi”

Noaua/I



Noaua! zenbakitan 2000ko azaroaren 10a EL

Bazkide kopurua

Bestelakoak

es- Noaua! aldizkariaren lehen alea 1996ko 
ekainaren 28an argitaratu bazen ere, urte bereko 
maiatzean, Sagardo Egunean hain zuzen ere, 
O.alea kalean zen dagoeneko. Bertan, 
hamabostean behin etxean jasotzen duzun 
aldizkari honen proiektuaren berri ematen zen 
besteak beste.

1996. urtean 10 ale kaleratu ziren eta Noaua! 
Kultur Elkartearen aurrekontua lau milioi pezeta 
ingurukoa izan zen. 2000. urte honetan, ordea, 
bestelakoa da aldizkariaren nahiz aurrekontuaren 
itxura. 23 ale kaleratzeaz gain, aurrekontua 
hamar milioi pezeta ingurura gerturatuko da.

cs= Zuen etxeetara iritsi diren 99 aleetako 
orrialde kopurua batu ondoren zenbaki hauek 
atera ditugu: Noaualk guztira 2486 orrialde 
kaleratu ditu. Hauetatik 204 orrialde gehigarriak 
egiteko erabili dira, eta 1997ko ekainaren leko 
uholdeen inguruko argazkiak osatu zuten lehen 
gehigarria.

1999ko ekainaren 14ko data ere historiarako 
geldituko da. Aurreko egunean izan ziren udal 
hauteskundeetako herriko emaitzen berri ematen 
zuen ale berezia irakurleen eskura zen hauek 
esnatzerako. Lau orrialdetan emaitzen berri 
zehatza jaso ahal izan zuten usurbildarrek.

c-y 80. aletik aurrera Noaua! koloreztatuta iristen 
da zuen etxeetara. Aldizkaria erakargarriagoa 
egin nahian lehen eta azken bi orrialdeak eta 
gabonetako gehigarria kolore bizi-biziekin irten 
zen inprentatik. Noski, emaitza ikusita azken 20 
aleetan ere kolorerik ez da falta izan.

Asko eta asko izan dira 99 ale hauetan gure 
aldizkarian publizitatea jarri izan dutenak. Guztira 
170 izan dira Noauak izan dituen bezeroak. 
Dendek, tabernek, elkarteek, akademiek, 
ikastolak, enpresek... guztiek dute 100. alera iritsi 
izanaren "errua". Aurrerantzean ere ez dugu 
gutxiago espero.



Herorrek esan

Pako
Agudo
Santuenea

Agurtzane 
Alkorta
Atxegalde

Ondo dago, ez nioke ezer 
erantsiko, eta kendu ere ez.

Normalean kafea hartzen, 
etxean edo tabernan irakurtzen 
dut. Ez dakit zein atal den 
gehien gustatzen zaidana eta 
batzuetan goitik behera 
irakurtzen dut eta beste 
batzuetan, gainetik.

Gehien gustatzen zaidana 
herriko gauzei buruz hitz 
egiten duela da, eta herriko 

gauzak ezagutzea gogoko dut. 
Normalean etxean irakurtzen 
dut, bazkaldu ondoren. Ez nioke 
ezer erantsiko eta ez nioke ezer
kenduko, ondo dago dagoen
bezala.

Larraitz
Izagirre
Etxealdia

Lurdes
Hueta
Bizkarre

Zein da 
buruz 
iritzio

Etxean irakurtzen dut eta ordu 
erdi edo ordu bete inguru 
ematen dut. Gustora irakurtzen 

dut eta gehien gustatzen 
zaizkidan atalak Kalejiran , 
oharrak eta inkesta dirá. Festak 
egon badira edo, hori ere beti 
irakurtzen dut, Ez nioke ezer 
kenduko ezta jarriko ere.

Gehien begiratzen dudana 
urtebetetzeen orria da.

Aldizkaria asko gustatzen zait eta 
etxean irakurtzen dut. Ez nuke 
ezer kenduko, egia esan denetik 
du pixka bat, herriko gauzei 
buruz informatzen zaitu. 
Berriketan eta kalejiran dirá 
gehien gustatzen zaizkidan 
atalak.

O irakurtze 
Zerbait (
al zenic

ken

Ana
Tello
Santuenea

Gainetik begiratze dut, 
besterik gabe. Kalejiran 
atala da gehien begiratzen 

dudana. Etxean irakurtzen dut, 
iritsi eta berehala. Ez nioke ezer 
jarriko, ezta kenduko ere. Ongi 
dago dagoen bezala, nik usté 
dut denetik aipatzen duela.

Zuhaitz
Zubeldia
Aginaga

Gehien gustatzen zaidana 
Kalejiran saila da eta 
gutxiena Zer Irizten. Hamar 

minututan irakurtzen dut 
gehienetan eta kirolari tarte 
haundiagoa ematea gustatuko 
litzaidake.

Noaua
I »00 aleko gehigarrla



2000ko azaroaren 10aHerorrek esan

José Maria 
Mendiluze
Arratzain

Noaualk ematen duen 
informazioa jasotzea gustatzen 
zait dudarik gabe. Guztia ez dut 

irakurtzen baina, atal guztiei 
ematen diet begirada bat. Hala 
ere auzoetako kronikak irakurtzen 
ditut gustokoen. Baserritarron 
protestak gehiagotan azaldu 
beharko lukete, baina gure errua 
ere bada, horien berri ez baitugu. 
Normalean sozietatean irakurtzen 
dut larunbat eta ¡gande goizetan.

Yolanda 
Arrieta
Kaleberri

Oso gustora irakurtzen dut eta 
goitik behera, gainera. Beti 
aldatu daitezke gauzak, baina 

denbora gehiago beharko nuke 
horri erantzuteko. Lasai-lasai 
nagoenean irakurtzea gustatzen 
zait. Berriketan atala gustatzen 
zait eta iritzia ere ondo egoten 
da, erreportaiak ere bai, 
urtebetetzeak...dena.

jaualri
jzun 
Non 
duzu?

antsiko

Xabier
Iraola
Kale Nagusia

Bakartxo
Seguróla
Arrobitxulo

Herriko aldizkari bezala oso 
ongi dago, herriko martxa 
ezagutzeko. Behar zen gauza 

bat da. Ez nuke ezer aldatuko 
eta gehitu ere ez. Edukin aldetik 
ere oso ondo dago. Kalejiran da 
gehien gustatzen zaidan atala. 
Etxean irakurtzen dut eta ale 
berdina behin baino gehiagotan 
hartzen dut irakurtzeko.

Txutxumutxuak eta, asko 
gustatzen zaizkit eta Zer 
Irizten? ere bai. Nekazaritza 

arloko gauza gehiago sartuko 
nituzke. Normalean etxean 
irakurtzen dut eta iristen denean 
korrika hartzen dut. Dena 
irakurtzen dut eta ez nuke ezer 
kenduko.

Patxi 
Lizaso
Atxegalde

Herrian jende gehienak ira
kurtzen duen aldizkari bat da, 
baina hortik aurrera askotan fun- 

damentu gabeko kexa asko ate
ratzen direla iruditzen zait. Gauza 
positiboak gehiago atera behar
ko lirateke jendeari ilusio pixkat 
emateko. Gehien gustatzen 
zaidan atala Kalejiran da.

Karmele 
Hevia
Zubieta

Leku polita da herritaron 
kontuak azaltzeko. Gehien 
gustatzen zaidan atala iritziarena 

da eta gero, berriak, jendeak 
askotan ez du beste auzoen 
berri eta hori polita izaten da. 
Momentu libreak ditudanean 
irakurtzen dut eta ohean edo 
salan nagoela, normalean.

Noaua?!
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Zorionak Noaua!

Kale Alagusía, 1O behea atzeko aldea

SAGARDOTEGIA
X Sagardotegi eta jatetxeko 
menua egunero
X Aukera zabala jakietan

Noaua egunean dastatu 
herriko sagardoa 

Zorionak!
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ZUMETA MENUAK (Gutxienez 2 laqunentza
X Etxeko ahate foie-a aran pasa eta pattarraz
X Itsaski entsalada hozbero trufa zaporez
X Zapoa txangurroz beterik eta itsaski saltsaz
X Aspizuna patata puré, onddo eta pikilo piperraz 
haragi saltsetan
X Etxeko azkenburukoen dastapena
X Ogia eta kafea

Prezioa: 3800 pta. (pertsoneko)

Hilabete hauetan oferta 
paregabeak aurkituko 

dituzu:
X Jubilatuentzako betaurrckoak: 7.500 pta.
X Lente progresiboak: 19.000 pta.
X Monturak prezio erdian
XEguzkitako betaurrekoak prezio erdian

Zorionak Noaua!

1
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Noaua egunean garagardo 
prexkua aurkituko duzu!

ZORIONAK!

GARAGEN SALMENTA ETA ALOKAIRUA
BAXU KOMERTZIALAK

KALE NAGUSIA 4,6,8 ERREKATXIKl KAl.EA E4.6.8

GARAGEN SALMENTA ETA ALORA IRLA. 
BAXU KOMERTZIALEN SALMENTA 

SALMENTA ZUZENA ERAGILEAGATIK.
KALE NAGUSIAN 4.6.8 eta ERREKATXIKl RALEAN 14.6.8

GARAGE rrXIAK. KOMUN1TATEN ADMINISTRATUAK 
KOTXE BATENTZAT EDO BIRENTZAT . ALTURA BEREZIAK.

BAI 11 RliONETAK EDO KARABANARENTZAT. TAMAÑA ETA L17.I-RA 
DESBERD1NAK. I.Gl NEKO ARGIAREKIN F.DO KONTAGAILl 

PROP1OAREK1N. KOTXEAK GARBITZEKO Ll-.Kl ARF.KIX

SALMENTAK ZURENEURR1N IINANTZ1ATI AK 
SARRE,RAKj.5(M).000 pezetarjk. HILEKOAK:Ji.OOOpzt.

MENDIGAIN S.M. eragile inajobiliarioa. i\i. w¿i 48 21
DEITU EZAZl KONPROMISl R1K GABE

GARAGEN DISTRIBUZ1OA

Leliengo solairua Bigarrengo wlairua

Onpo pasa Noaua 
egunean eta 

Zorionak guztioi!
Igandetan ganba-ziri mundialak!

SETABU TAILERRAK, S.M.

orionak Noaua!

EMENTARITZA-GALDARAGINTZA

SOLDADURA

BURDINEZKO ATEAK

BURDIN SAREAK

PLANOTIK EGINDAKO PIEZA!

Eskatu aunekontua konpromezurik gabe

Ugarte industrialdea, 7 Pabiloia
20.170 Usurbil (Gipuzkoa)

TELF: 943 36 08 48 
FAXA: 943 37 24 67



Barrura begira 2000ko azaroaren 10a U[!h

Hórrela egiten dugu

Noaua! aldizkaria kaleratu baino bi aste 
lehenago biltzen gara eta Garikoitz 
Udabe, Amagoia Mujika, Olatz Lasagabaster, 

Agurtzane Solaberrieta eta Josu Aranberrik 
osatzen dugu erredakzio taldea. Iritsi da azken 
alea, baina hau aztertzen hasi orduko hurrengo 
alerako gaiak zehaztu behar, hau da marka 
hau. Josuk gai zerrenda mahai gainean jarri du, 
eta oraingoan ere ez da aldizkaria betetzeko 
arazorik ¡zango. "Zenbat orrialde izango ditu 
hurrengo aleak? Honek hiru orrialde emango 
ditu, izerdipatsetan sailak bat..." Argazkiak eta 
hitzak ikusten ez badira ere osatu dugu bi 
astetan zuen eskuetan egongo den aldizkaria. 
Lanak banatu eta... lanera!

Koadernoa, boligrafoa, telefonoa, 
grabagailua eta ordenadorea dira gure 
lan tresna nagusiak. Ahalik eta azkarren 

elkarrizketa bat egin behar eta hor ibiliko gara 
herritarren bati, gehiago ez badira, 
"pelmada" ematen. Batek erreportaia 
egiteko informazio gehiago behar duela, 
besteak hitz jarío egokirik ez zaiola etortzen, 
ordenadoreak ez duela bere lana egin nahi... 
aldizkaria osatzeko izaten da nahikoa lan. 
Hala ere, kolaborazlo modura idatziak 
bidaltzen dituzuenoi eskerrak eman 
beharrean gaude, gure bízkar gainetik pisua 
kentzeaz gain Noaua! aldizkaria guztiona 
izaten laguntzen duzuelako.

Behin erreportaiko gaiak erabakita eta 
kazetariak ere lanean hasita, nik ere 
nere zereginari eusten diot, publizitateari 

hain zuzen ere. Aleroko publizitate gehiena 
aldez aurretik zehaztuta izaten badut ere, 
askotan hortxe ¡biltzen naiz herriko komertzio 
eta enpresetan publizitate gehiagoren 
eskean; Santixabelak direla, Gabonak direla, 
Sagardo Eguneko gehigarria déla edota 
beste hainbat arrazoi direla. Askotan, agían, 
aspertzen bazaituet ere, komertzianteak 
ulertuko duzuen bezala, horixe da ñire lana, 
baita Noaualren diru-iturri garrantzitsuena 
ere. Beraz, eskerrik asko! zuek gabe ez 
baikenuke Noaualrik kaleratuko.

Noaua?/



Barrura begira 2000ko azaroaren 10a di

Noaua! aldizkaria
Asteburua gerturatu ahala, telefonoaren 

txirrinarekin bat, dagoeneko ezaguna 
zaigun ahotsa entzun ohi dugu: "Kaixo, Ama

goia naiz...". Hori entzun bezain pronto bada- 
kigu martxan jarri behar dugula, auzoari erre- 
pasoa eman eta gure kronika idatzi behar bai- 
tugu. Ez da gauza erraza auzoari buruz idaz- 
tea, beti ez baitago zer kontaturik. Horregatik, 
askotan gure burutazioetan murgiltzen gara 
Kalejiran saileko tartetxo hori bete ahal 
izateko. Auzotarren laguntza ere izaten dugu, 
"hau idatzi behar dek, bestea konta ezan..." 
eta halako eskaerak askotan izaten baitira. 
Azkenean, gure kronikatxoa eskuartean, 
Noauairen egoitzora gerturatu eta postontzian 
botatzen dugu. Adío eta hurrengora arte!

Argazki kamara lepotik zintzilik dugula 
behin baino gehiagotan ikusiko 
gintuzuen han edo hemen. Artikuluetako 

eta erreportaietako argazkiak ateratzea da 
gure lana eta ekitaldia non han egoten 
gara gero aldizkarian agertuko diren 
argazkiak ateratzeko asmoz. Hutsegiteak 
ere eginak gara, baina tira, gure lana 
ahalik eta hobekien egiten saiatzen gara. 
Lo askorik egin gabe batzuetan, karreterik 
gabe besteetan... ziur argazkietan atera
tzea gustokoa ez duzuenon argazkiren bat 
badugula gure argazki artxiboan. Hala ere, 
lasai, kotileoko orrialde arroxa atera 
bitartean salbu zaudete eta guztiok.

Juan Joxe Furundarena eta Marijo
Maizen lekukoa hartu nuenetik, ni naiz, 

Eneko Harreguy, Noaua! aldizkariko euskara 
zuzentzailea. Kazetariek idatzitakoa aurrean 
hartu, eta hiztegiak aldamenean lagun 
hartuta hauen hankasartzeak, nabarmenak 
batzuetan, zuzentzen saiatzen naiz. 
Noaualko egoitzan batzuetan, etxean 
besteetan testuak errepasatu eta aldizkaria 
ahalik eta euskara txukunenean kaleratu 
dadin inor baino lehenago irakurtzen dut 
nik Noaua!. Hori guztia kazetariek testuak 
garaiz pasatzen dizkidatenean, noski, 
batzuetan azken orduan idatzitakoak 
"filtrorik" gabe joaten baitira inprentara.

Noaua?!
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Aldizkarirako testuak idaztea eta argazkiak 
ateratzea, ordea, ez da nahikoa. Hauek 
zuengana txukun iristeko aldizkaria maketatu 

beharra dago. Argazkiak ordenadorera pasa, 
eskaneatu alegia, Noaua! eskuetan duzuenok 
gustora irakur dezazuen testuak eta argazkiak 
ahalik eta hobekien uztartu, azken errepasoa 
eman eta... astearteetan, lana leporaino iristean 
atzeratzen ez badugu behintzat, aldizkaria Antza 
¡nprimategira eramaten dugu CD batean. "Beste 
ale bat gehiago" diogu gure artean, ezer arrarorik 
gertatzen ez bada behintzat bukatu da kazetari- 
argazkilari-maketatzaileen bi astetako lana.

Iritsi da Noaua!, bazen garaia! Asteartean goizeko 
bederatzietarako ekarriko zutela eta, bost ordu 
beranduago dator gaur. Izan ere, guk egiten dugu 

aldizkaria ateratzeko azken lana. Antza 
inprimategian CDan datorren aldizkaria paperera 
pasatzen dugu, alegia. Gure ordenadorean 
beharrezkoa dena iritsi den begiratu ondoren, 
aldizkaria filmatzera bidali eta aldizkaria inprimatzeko 
ezinbestekoak diren fotolitoak egiten ditugu. Makina- 
tzar batean guztia papelera pasa, grapatu eta listo, 
bi egunen buruan aldikaria Usurbila eramateko prest 
dago. Furgoneta Mikelek edo Egoitzek hartu eta 
aide, abiada bizian dagokion lekura.

Herriko txoko guztiak ezagutzen ditugu 
dagoeneko, guk uzten baitugu aldizkaria zuen 
buzoietan. Renault 5 gorri bat ziztu bizian pasatzen 

edo nonbait geldituta ikusten baduzue ziur gutako 
norbait doala barruan, Mertxe Giménez edo Xabier 
Kamino. Erosketarako erabiltzen den gurdia ere 
lagun haundia dugu ja, aldizkariak bertan sartu eta 
alde batera eta bestera zuen buzoietan Noaua! 
aldizkaria sartu nahian ¡biltzen gara, zuek atea ireki- 
tzen diguzuenean noski! Hala ere, banaketa taldea 
ez dugu guk bakarrik osatzen, kanpora bidali behar 
diren aldizkariak posta kutxara eramateaz Txelo 
Vidal eta Iker Muguruza arduratzen baitira.

Honelaxe iristen da Noaua! aldizkaria herriko 
txoko guztietara. Hemendik aurrerakoa zuen 
lana da, etxean, tabernan edo dendan herriko 

gertokizunen berri jakiteko aukera zuen eskura jartzen 
baitugu hamabostean behin. Noaua! guztiona izan 
dadin nahi dugu, eta gairen bat proposatu edo ida- 
tziren bat sartu nahi baduzue Noaua! Kultur Elkarteak 
Bordaberri 3n (lehengo Zaharren Egoitza) duen egoi- 
tzara gerturatu zaitezkete. Badakizue, alea ostiralean 
banatzen boda ere, guk asteartean eramaten dugu 
inprentara. 100 ale hauetan hankasartze bat baino 
gehiago egin dugula badakigu, baina tira, ea 
aurrerantzean gero eta gutxiago diren!

Noaua/!
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Amagoia Mujika: “Aldizkariaren modura, elkartea ere 
herriko erreferentzia garrantzitsu izatea lortu behar dugu”

H
alako hitz potolorik? Kultur 
dinamizatzailea. Baina zein 
da benetan honek egiten 
duen lana? Garai batean Inaxio 

Usarralderen izena agertzen zen hitz 
potolo honen goialdean. Duela ia 
urtebete, ordea, Amagoia Muji- 
karena azaltzen zaigu. Ea, bada, zer 
kontatzen digun Amagoiak.

Dinamizatzailearen postua duela 
bi urte inguru sortu zen Noaualn. 
Zein beharrei erantzuteko sortu zen?

Noaua! hamaboskaria sortzean, 
Kultur Elkarte bat osatzea izan zen 
lehenengo pausua, aldizkariak 
euskarri legal bat behar baitzuen. 
Hasiera hartan elkartearen zeregin 
nagusia eta ¡a bakarra aldizkaria 
argitaratzea zen. Behin aldizkaria 
nahiko finkatuta zegoenean, 
Noaualk, Kultur Elkarte gisa, 
bestelako lanak egin zitzakeela ikusi 
zuen eta horretarako kultur 
dinamizatzaile bat kontratatzea 
erabaki zuen.

Eta zeintzuk dira bestelako lan 
horiek?

Orokorrean herriko kultur 
mugimenduan parte hartu eta hau 
dinamizatzea. Hori modu askotara 
egin daiteke; Liburuak argitaratuz, 
hortxe dago Zubietako liburua, 
edota herriko beste taldeekin 
elkarlanean ekitaldiak antolatuz. 
Momentu honetan dagoeneko 
nahiko finkatuta dauden bi egitarau 
ditugu eskuartean. Batetik 
udaberrian izan zen "Plis, pías, txalo 
ta jolas" haurrentzako egitaraua eta 
bestetik, Tabernarian Elkartearekin 
eta Udalarekin elkarlanean aurrera 
daramatzagun ekitaldi ezberdinak: 
trikibertsoa, kontzertua, ipuin- 
kontalaria,...gauzatxo batzuk egin 
ditugu dagoeneko.

Dinamizatzailearekin bilatzen ziren 
helburuak lortu al dira?

Ñire ustez helburu batzuk lortu dira, 
baina oraindik lan asko dago 
egiteko. Gainera, herritar askok 
aldizkaria bakarrik dauka buruan 
eta, agian, jakin ere ez daki

bestelako lanak ere egiten ditugula. 
Aldizkaria herriko erreferentzia 
garrantzitsua den moduan, elkartea 
ere hala izatea lortu behar dugu.

Aldizkaria, argitalpenak, kultur 
ekitaldiak...nondik ateratzen du 
Noaualk horrentzat guztiarentzat 
dirua?

Kasu bakoitzean diru-iturria 
ezberdina da. Adibidez, Zubietako 
liburua Zubietako Herri Batzarrarekin 
elkarlanean eginiko zerbait da, 
beraz, gastuak ere banatu egin 
genituen. Udala eta tabernariekin 
antolatzen ditugunetan ere, guk 
antolatzaile lana egiten dugu eta 
dirua beraiek jartzen dute. Hala ere, 
gure elkarteak bost diru iturri nagusi 
dauzka: Udala, bazkidetza, 
publizitatea, Foru Aldundia eta 
Eusko Jaurlaritza.

Eta nork erabakitzen du diru hori 
ñola erabili?

Urtean behin bazkideen Batzar 
Orokorra izaten da. Bertan, aurreko 
urteko balantzea eta datorren 
urterako egitasmoak aurkezten dira, 
aurrekontu eta guzti. Gainera, 
Zuzendaritza Batzordea nortzuk 
osatuko duten erabakitzen da eta 
urtean zehar hartu beharreko 
erabakiak batzorde honek hartzen 
ditu. Esan beharra dago Batzar 

Orokorrera bazkide oso gutxi 
azaltzen déla eta positiboa litzateke 
bazkide gehiago azaltzea, bazkidea 
benetan elkarteko "zati" sentí dadin.

Baina, honetan guztian zehazki 
zein da zure lana?

Aurretik aipatutako kultur-ekitaldi- 
etan koordinatze lana edo egiten 
dut. Elkarte ezberdinekin bildu, eki
taldi bat egiteko proposamena egin 
eta baiezkoa ematen badute, eki- 
taldia antolatu. Dirulaguntzen kontu
an, dirulaguntza horiek eskatu, hau 
da, Aldundiari eta Jaurlaritzari gure 
egitasmoak aurkeztu eta baita ur
teko balantzea ere, egitasmo horiek 
bete diren edo ez azalduz. Batzar 
Orokorra, Zuzendaritza Batzordea 
eta halako bileretan, deialdia egin 
eta gai zerrenda prestatzen dut.

Orain hamaika burukomin ¡zango 
duzu azaroaren 4ko festatxoarekin, 
ezta?

Bai, batez ere azalduko den jende 
kopurua kalkulatzerakoan. Hala ere, 
ilusio berezia egiten dit festa honek, 
hainbestetan teiefonoz hitz egin 
dudan kronistekin lasai egoteko 
aukera ¡zango dut, adibidez. Beti 
lanerako deitzen diogu jendeari, 
hau edo bestea eskatzeko. 
Pozgarria da behingoz festarako 
deitzea ere.

Noaua//



Pintxoak, bokatak, plater 
konbinatuak,... prest 
ditugu Noaua egunerako!

lU EiKaíioriiílteí !

skal preso 
etxera!

ALTZARIAK AUKERAN
1.000 metroko erakusketa- Prezio harrigarriak 

Punta-puntako markak %50ean: Altzari-trinko, lastaira eta 
lastaira-azpikoen aukera haundia

Sofa eta besaulkiak, logelak, aulkiak, mahaiak
Ehundaka altzairu %50ean

Mailatu txikiekin eta gabekoak





Barrura begira
2000ko azaroaren 10a

Gurean badira egi
Halaxe da. Gure etxe haundi honetan bada 

beti zer egitekorik, armalruak txukundu, 
bazkaria egin, loreak ureztatu,...eta, zorionez, 

bada nork egina ere. Hor aritzen da jende 
mordoa lanean ixil-ixil, xume-xume eta ¡zkutuan, 
¡nork gutxik jakin gabe. Iritsi da, ba, hauen berri 
emateko garaia. Jakin dezala herriak nork 
mantentzen duen txukun gure egoitza, nork 
apaintzen duen gure aldizkaria, nork eramaten 
dituen etxeko kontuak, nork antolatzen dituen 
gure armairuak, nork ematen digun jaten gure 
bilera luze horien ostean...

Maketatzaileak

Gure aldizkariak, hasi zenetik, jantzi gero eta 
dotoreagoak izan ditu. Hasiera hartan Susana 
Martinek lan txukuna egin zuen, berak erabaki 

baitzuen gure aldizkariaren itxura. Gainera, Susanari 
begira orduak eta orduak emanez guk ere asko ikasi 
genuen. Ondoren, esku askotatik pasa da gure 
aldizkaria. Artista ugari izan dugu, egutegiak, 
urtekariko azala, kartelak, postalak... hamaika lan 
eman diegu herriko disenatzaileei: Olatz Goenaga, 
Mertxe González, Zaloa Arnaiz, Ibón Beristain, 
Aitziber Elortza...

Mantenimendua

Ezagutzen al duzue gure egoitza berria? Hala ez 
bada merezi du ezagutzea. Askotan, 
gehiegitan agían, ez dugu oso txukun izaten, bateko 

paperak eta besteko zigarrokinak direla medio. Hala 
eta guztiz ere, ezagutzen duen orok egoitza ederra 
déla pentsatzen du, hala baita. Lekua soberan eta 
baita argitasuna ere. Honetan guztian, herriko 
"txapuzero" askok badu zeresanik. Egoitza zaharretik 
berrira aldatu ginenean, bazen lanik: dokumentazio 
guztia ekarri, aprobetxatzeko moduan zeuden 
altzariak lekuz aldatu, lokal berria 
pintatu...badakizue, etxez aldatzeak berarekin 
dakartzan lan neketsu horiek guztiak. Orduan esku 
asko izan genituen laguntzeko, izenen zerrenda 
ematea luze joan daiteke, baina izan zirenak 
badakite benetan eskertzen diegula egin zuten lana.

Orain, berriz, Iñaki Salsamendi arduratzen da 
lokala txukun mantentzeaz: "Iñaki, eta hemen 
apaltxo bat jarriko bagenu?" eta Iñaki, mailua eta 
iltzeak eskuan, beti lanerako prest. Gainera, gure 
egoitzako landareak "goxatzeaz" ere bera 
arduratzen da.

Honez gain, herrian eskuzabal asko dago. 
aldizkaritegi ederra, mahai dotorea, ordenagailu 
bat...ez gaude kexatzeko moduan.

Dokumentazioa eta argazki artxiboa

Gauza garrantzitsua da dokumentazioa 
eta artxiboa txukun-txukun mantentzea, 
kazetariei, daturen bat bilatzeko orduan, oso 

lagungarri baitzaie informazio guztia txukun 
sailkatuta izatea. Alor honetan lan 
garrantzitsua egin dute Garikoitz Udabe, Idoía 
Agirre, Aintzane Aizpurua eta Nagore 
Gonzalezek. Eta ñola ez? ez ditugu ahaztu 
nahi lan paregabea egin duten bi artista:
Leire Unanue eta Leire Mujika. Ikusi besterik ez 
dago gure argazki artxiboa!

Kale Nagusia, 10 Telf; 943 36 60 50

PORTULARRUME 
ITIJRGINDEGIA

Bainuko altzarietan aukera zabala!

Kale Nagusia, 2-2-2D Telf; Denda 943 36 46 37
Etxea 943 36 52 99
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eko hamaika lan!
Bazkidetza Zuzendaritza Batzordea

Gure familia hau haundituz joan da sortu 
ginenetik. Gaur egun bostehun bazkidetik gora 
ditu Noaua! Kultur Elkarteak eta hau ez da 

kasualitate hutsa izan. Kopuru honen atzean jende 
askoren lana dago: 96ko Sagardo Egunean, oraindik 
¡nork gutxik proiektu honetan sinesten zuenean, 
bazkideak "harrapatzen" aritu zen taldetxoa, 
ondoren Arantxa Usarralde, Aintzane Aizpurua orain 
eta ahoz aho bazkideak erakarri dituen jende hori 
guztia.

Administrazioa

Elkarteko diru-kontuak egunean eramatea oso 
gauza garrantzitsua da, dirurik gabe ezer gutxi 
egin baitaiteke. Haseratik Aitor Pikabea izan dugu 

administran lanetan eta duela gutxi Aintzane 
Aizpuruak hartu zuen lekukoa. Hala ere, berandu 
baino lehen beste norbaiten izena emango 
dizuguelakoan gaude. Hala bedi!

Bitartean, milesker gure etxeko diruzainei, ez da lan 
erraza eta!

Informatika teknikariak

Gure burukomin latzenak sendatzen 
dituztenak ere ez ditugu ahaztu 
nahi. Bateko sarean jarri behar direla 

ordenagailuak, besteko traste 
berriarekin ezin asmatu gabiltzala, Oskar 
Angulo, Pili Lizaso eta Xabier Arregi beti 
izan dira laguntzeko prest. Euren bizitza 
lanpetuetan beti izan dute txokorik gurí 
laguntzeko eta, bidé batez, zedozer 
erakusteko, esan beharra baitago traste 
berri hauekin beti ez garela oso ondo 
moldatzen. Eta ezin ahaztu Karlos 
Aizpurua ere, bera izan baitzen gure 
web orria internet izeneko sare 
amaitezin horretan zabaldu zuena.

Hauxe da Noaualren aita, edo ama, bakoitzak 
nahiago duen bezala. Hilean behin bildu eta 
elkarteko erabaki garrantzitsuenak batzorde honen 

esku izaten dira. Berak erabakitzen du gure elkarteak 
zein norabide jarraitu behar duen, zein egitasmori 
eutsi behar dion. Momentuan elkarteak dituen 
gabezi edo hutsuneak konpontzeko bideak ere 
batzorde honetan erabakitzen dira. Haseratik hona 
batzorde honek kide ezberdinak izan ditu, batzuk utzi 
eta beste batzuk lekukoa hartu baitute. Momentu 
honetan honako hauek osatzen dute Zuzendaritza 
Batzordea: Andoni Sagarna (lehendakaria), 
Amagoia Mujika, Idoia Agirre, Pili Gimeno, Iñaki 
Salsamendi, Josu Aranberri, Saioa Fernandez, Olatz 
Altuna, Garikoitz Udabe, Agurtzane Solaberrieta, 
Aintzane Aizpurua, Jakoba Errekondo eta Inaxio 
Usarralde.

Guztioi, milesker

Jakin badakigu garen guztiak ez gaudela orrialde 
hauetan. Gainera, ¡zen guztiak jartzen hasita ere, ziur 
baten bat ahaztuko zitzaigula. Milesker gure bilera luzeak 

bazkari ederrekin goxatu dituzuenei, milesker gure 
egoitzara hau edo beste kontatzera etorri zaretenoi, 
milesker kajoiaren txoko horretan gordeta zenituzten 
argazkiak ekarri dizkiguzuenoi,...

TRRCOXKR
JRTCTXCR

X Bazkariak
X flfariak

ZORIONAK!
Santuenea, 23

Telf; 943 36 27 34



Txiriboga Taberna

Noaua Egunean ere 
presoak etxera!

Pintxoak, bokatak 
plater konbinatuak...

USURBILGO UDAL KIROL
PATRONATUAk beste ehun aletan 

hórrela jarraitzea opa dizue!

FAX: 943 37 14 93TEL: 943 37 24 98Irazu kalea, 3 -Telf: 943 37 00 13



S X 4 K B D O T E G 1X
Noaua egunean dastatu 

herriko sagardoa 

Ondo ibili!

/ Txox garaian eguerditan 
irekita eta igandetan itxita
Noaua egunean herriko

sagardoa dastagai

Ondo ibili!
Zubieta Telf; 943 36 12 29Aginaga, Telf; 943 37 26 91
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TXOKOALDE
Iñaki Labaka

Noaua! aldizkarian Txokoalde- 
ko kronista izateko proposa- 
mena egin zidatenean zalantzan 

¡bilí nintzen. Oso konbentzituta ez 
nengoen, baina norbaiten beha- 
rra zegoenez hastea erabaki nu- 
en. Lehenengo aleetan ñire bu- 
rua Noauatn agertzeak lotsa ez, 
baina "zera" bat ematen zidan. 
Orain, berriz, ez zait horrelakorik 
gertatzen.

Zenbait garaitan Txokoaldeko 
kronika idaztea ez da lan samurra 
izaten. Haseran zer jarria ¡zaten 
nuen, baina gero aurrez esanda- 
koa ez errepikatzeko nahikoa ere 
bai. Txokoalden ez da gertakizun 
askorik ¡zaten, eta horrez gain berri 
batzuk jarri edo ez zalantzak iza- 
ten ditut baten bat haserretuko 
den beldurrez. Askotan ñire buru- 
ari zera galdetu izan diot: "orain 
zer jarri behar dut?". Hala ere, 

arazo hau au- 
zo guztietako 
kronistei 
gertatzen 
zaigula usté 
dut.

Lehenengo 
zer jarri 
pentsatu eta 
gaia erabaki 
ondoren nahikoa erraz ¡dazten 
dut. Gero, ordea, bueltak ematen 
dizkiot ea ondo idatzi dudan 
¡kusteko, hiztegian begiratu...

Orain lehen baino lasaiago 
ibiltzen naiz. Izan ere, hasera bate
an ni nintzen Txokoaldeko kronista 
bakarra eta konturatzerako berriz 
kronika idatzi beharra ¡zaten nuen. 
Gero, ordea beste hiru kronista 
berri sartu ziren eta azken bi urte 
hauetan bi hilabetetik behin 
¡dazten dut. Hala ere nahi baino

azkarrago pasatzen dirá, bai, bi
hilabete horiek. "Denbora 
baterako bakea badut" pentsa- 
tzen dut nirekiko, baina, keba, 
laster pasatzen dirá bi hilabeteak.

Hala ere, gustora nabil lan 
honetan, eta jendeak nik 
jarritakoa irakurtzen duela usté 
dut. Auzoan bai behintzat, 
batzuetan niri ez bada 
ingurukoren batí kronikan 
azaldutako zerbaiti buruz zerbait 
komentatzen baitigute.

AGINAGA
María Angeles Arruti

Berria naiz lanbide honetan, 
baina gustora nabil, orain 
artean bai behintzat. Idazten ez 

naiz oso iaioa eta formula berezi 
bat aurkitu dugu hori konpontze- 
ko: nik ahoz kontatzen dizkiet esan 
nahi ditudanak eta beraiek 
idazten dute. Eta egia esan oso 
ondo josten ditu, Amagoiak usté 
dut, nik esandakoak. Modu 
honetara gainera kronika egiteak 
ez dit lan askorik ematen.

Lehen Izaro Aizpuruaren lagun- 
tzailea izaten nintzen. Berak gairik 
ez zuenean niri deitu eta laister 
antolatzen genituen azaldu beha- 
rrekoak. Izan ere, Aginaga aldean 
bada zer kontatua. Kritika gehiehi 
egiten dítudala edo beti zerbait 
eskatzen ari naizela pentsatuko 
dute batzuk, baina denetik jartzen 
dúdala iruditzen zait; norbait 
zoriondu egin behar denean 

zoriondu egiten 
dut eta zerbait 
ondo ez dagoela 
esan behar 
denean hori 
esatea gustatzen 
zait.

Orain lagun- 
tzaile ugari ditut. 
“Bidé hau honela 
zegon, hua gaizki zegon, 
hurrengoan beste hau esan 
ezazu..." honelakoak esaten dizki- 
daten auzoak ditut. Egunero gure 
ibilalditxoa egitera joaten garen 
andre koadrilakoek ere ez dute 
aukerarik galtzen, zerbait duten- 
ean hor dute Mari Anjeles 
Noaualkoa.

Aginagan lau kronista garenez 
bakoitzak bereak kontatzen ditu. 
Ni, behintzat, Intxaurreta aldean, 
aparteko bailaran gelditzen naiz,

baina bueno, kontatzeko zerbait 
izaten dut beti, biztanle dexente 
ez ote gareneko susmoa hartzen 
ere hacia naiz dagoeneko. 
Bestela, kaxkoko nondik norakoak 
jakiten ditut handik eta hemendik.

Bestalde, Noaua! aldizkaria 
jende dexentek irakurtzen duela 
usté dut, hasieran baino gehiago 
esango nuke nik. Nik zerbait 
idazten dudanean, behintzat, 
gehienetan zerbait esaten didate: 
oso ondo zegon jarri dezuna edo 
hl, zer jarri den...

Noaua/I
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Ehungarrene

I
eup! Bazan garaya. Ehun 
alelan eztiate utzi, baño 
azkenian lortuet. Azkenian 
utzidiate hitzeiten. Behinguatik, 

periodisten hatzaparretatik 
kanpo, neonen kaxa hitzein 
dezaket zuekln. Ondo al gea? 
Ni Noaua! naiz. Bueno, 
pentsatzet ezautuko nazuela. 
Enaiz alperrik ehun aldlz allatu 
zuenea. Eta gaur, nere historiya, 
eta jayonintzanekua, eta 
ondorengua kontatzeko utzi 
dizkiate orri hauek. Gauza asko 
kontatu nahi dizkizuet, beaz, 
lenbailen hastiare txarra ez. Eta, 
nundik hasi bihar det? Onena 
hasieratik hastia izangoa!

Zuetako askok jakingo eztezu- 
en zerbait kontatu bihar dizuet: 
Nike, baittut afta eta ama. Hoi 
bai, zuek bakoitzetik baña dittu- 
zuen bezela, nik geyo. Eta, ha- 
yek kontatu izan diatenez, ta
berna zulo batían ezautu ornen 
zian, eta zerbeza eta kalimotxo 
artian pentsatu ornen zuen ni 
usurbilla ekartzia. Pentsatu eta 
iñ. Eta ñola iñ gañea.

Igual pentsatukozue, klonaziyo 
eta jenetikako inbento hoik de
nak gauza berriyak diala ezta? 
Ba, ezta ba oaingoxekua. Bost 

Aldizkariaren ¡zena bazkari baten ondoren aukeratua izan zen

urte atzea iñezkeo, Usurbilla je
netikako manipulaziyua allatuba 
zeola kontuatuko giñake. Neoni 
ejemplu earra: estrena, zortzi orri 
letrez beteta ¡zango nittula 
pentsatu ornen zuen. Urtian sei 
bat aldiz ateatziakin naikua 
ornen nun. Usurbillen naiko 
kontu eongo ez ote zan bildurrez 
alajaina! Geo ordia, bayetz, ze 
kontatuba ¡zango zala, eta igual 
hilabetian behin ateatzeko 
añakua banitzala. Eta kontubak 
hortantxe geatu bihartzula 
ematezunian, zast! Ezetz. 
Hamabostian behin ateatzen 
ezpanitzan, ez nula merezi 
mundubonta etortzia eta 
halakoxia ¡zatia deziditu zuen!

Kiiotane zenbateko pixua ¡zan
go nun seittun pentsatu ornen 
zuen: momentun, 24kilokua iza- 
tía. Halare, kontuatuko ziñaten 
bezela, gizendure earki gizendu 
naiz bost urtiautan, baina tira, 
nik bentaja bat beintzat baet: 
zenbat eta kilo geyo izan, ordun 
da osasuntsugo naola. Ezta zure 
kasuba ezta? Ze ingoyou ba. 
Bentajan bat ¡zan biharkou 
herriko rebista batek!

Handik aurrea etorri ornen zian 
ordia komerik. Aurrena, ze itxura 

¡zan biar nun pentsatu biar. Eta, 
ñola ez, erlauntza batían erre- 
giña bat baño geyo dagonian 
gertatzean bezela, ezin dea- 
kuerdo jarri. Tamañan, nobenta 
sesenta nobenta ¡zan biar ote 
nun, azalan koloriane batzuk 
txuri beltzan aldekuak, bestiak 
kolore geixio biarko nittula. Hoi 
kanpotik noski. Barrukaldian bes- 
te hainbeste: nere fotografik 
gutxinez hainbesteñokuak ¡zan 
biartzuela, publizidadiak azpin 
jun biartzula, baño separatuba... 
azkenian behintzat, bastante 
iñomentzuen deakuerdo jartzia- 
kin. Bakizue, denak deaukerdo 
jartziare ezta errexa izaten.

Etzian ordia hor istilluk bukatu: 
gauza importantia falta zitzaian. 
Izena. Eta ideak, herriyai eska- 
tzia izango zala onena pentsatu 
omentzuen: lareundik gora izen 
jaso ornen zittuzten. Bat aukera
tu biar ordia. Eta hortakore, ota
ya inbiar (beiratu bestela foto- 
grafiyai). Hoitamar launetik gora 
juntatu omentzian sozidadian. 
Eta behin barrenak ondo asen- 
tatuta, demokratikoki botaziyua 
iñ ornen zuen. Lista hartan 
zeuden ¡zen batzuk goatziak 
oaindik olio ipurdik jartzeizkit. 
Azkenian ordia, Noaualk eaman 
ornen zittun botu geyenak, eta 
harekinxe geatu naiz.

Ayuntamentuak siaska eman 
omentzian: korreos zanekua. 
Ordun bai hasi zala benetako 
lana. Eunerokua alegiya: batzuk 
temak jartzen, bestiak eskribitzen, 
publizidadea salduz mordoska 
bat, eta bazkide billa beste 
hainbeste.... kontubak kontu, 
iritxi zan euna: 96ko juniyoko 28 . 
eunian atea nitzan kalea. "...san 
juanakjoan dira, santixabelak 
badatoz" ¡zan ometzian nere 
aurreneko hitzak.

Esan biarrik ezto, hitzeitene 
seittun hasi nintzala. Kontubon-

Noaua !i
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tan ordia, kontuz ¡bilí biarrian no, 
ze, euskeran meikuk eztia alpe- 
rrik ¡bilí botika eman eta botika 
eman. Jayo bezin pronto proibi- 
tu ziaten hola hitzeitia. Alegiya, 
eukara batuz deittutako hortan 
aitzia zaia xuxenena. Hoi bai, 
gauza batzuk ez errespetatzeko 
permisua ere emantziaten: 
haundia esaten uzten ziatela, 
pilotalekuaren partez frontoi 
erabiltzeko, eta halakuak. Eta 
iruditzen bazaizue, euskeran 
meikuk haserretu aurretik, 
euskera batuaz kontatuko 
dizkizuet hemendik aurrerakoak.

Egia aitortzea nahi baduzue, 
jaio nintzen egunetik, ez naiz 
¡noiz bakarrik sentitu. Beti izan 
dut esku bat botatzeko pronto 
zegoen jendea ondoan. Ni sor- 
tzeko aurretik egin behar izan zi
ren lan guztiei beldurrik izan ez 
zieten haietatik hasi, eta bost ur
te hauetan ondoan, zeregin ez- 
berdinetan izan ditudan guztie- 
taraino: hau idatzi beharra 
egon, eta egiteko prest zegoela 
esanez etorri direnak. Honi buruz 
¡ritzia eman nahi zutenak eta ñi
re orrialdetan lekuren bat egin
go nien eskatuz etorri direnak. 
Aspaldiko argazki hauek, nahi 
¡zotera erabiltzeko esanez etorri 
direnak. Etxeko txiki edo zahorra 
zoriontzeko ni bitartekari izatea 
aukeratu duen jende mordoa. 
Berarekin hitzegin nahi nuela 
esan eta oztoporik jarri ez dida- 
tenak. Auzoan gertatutakoa kon
tatu didatenak. Ñire hobebeha- 
rrez, gaizki esandakoak zuzen- 
tzera etorri direnak.... eta beste 
asko eta asko.

Esan didatenez, hasiera hartan 
jende askok ez zuen niregan 
sinesten. Gutxienez, ñire 100 ale 
aterako zirela esan izan bailóte 
askori, hauek barre algaraka 
erantzungo zuketen "hl erotuta 
hago". Baina ezkorrak baino 

gehiago izan 
ornen ziren 
aldekoak. Eta 
batez ere, ñire 
merezimendu 
eta esker 
beroena eman 
nahi diet, bost 
urte hauetan 
bazkide egin 
diren guztiei. 
Niregan sinestu 
dutelako, gaur, 
100. alean, 
hizketan ari 
natzaizue.

Seguru izan 
ordea, oraindik 
beste ehun 
gehiago 
aterako direla. 
Hasi besterik ez 
naiz egin. 
Gazte tzear 
dagoen ume 
txiki bat besterik 
ez naiz. Pentsa, 
urtarriletik 
aurrera arropa 
berriak jantzita 
azaltzekotan naiz! Gainera, 
hara, esklusiban gauza bat 
kontatu behar dizuet: ba al da- 
kizue ñire jostunak zer ari diren 
diseinatzen? Larrosa koloreko 
traje bat. Ez al nintzateke polita 
egongo? Eta ze gozatua hartu
ko zenuketen zuek hauek ira
kurtzen? Argazki eta guzti noski!

Horiek ordea aurreragoko kon- 
tuak dira. Eta hori da hain zuzen 
egin behar duguna. Aurrera 
begiratu. Behin ehungarrena 
pasata, urrengoan eta ondoren- 
goan zer kontatu, eta ñola era
baki beharra daukat. Eta bidé 
batez, datozen urteei ñola aurre 
egin pentsatzea ere ez legoke 
batere gaizki. Igual astero 
zuenean ¡zango naizeneko 
eguna ere ez dago hain urrun?

Edo, usurbilen langabezian 
dauden ñire lehengusu irrati eta 
telebista ere jardunean hasten 
diren eguna usté baino gertu- 
ago igual dago? Batek daki.

Nik behintzat, zuenera insten 
jarraitu nahi nuke. Eta orain arte 
bezala, lagun askorekin, taber
nan, sukaldean, komunean edo 
kalean, besapean, maletón edo 
patrikan, eguteran eta itzalean, 
atzera eta aurrera ¡biltzen jarrai
tu nahi nuke. Eta izan seguru, 
beste ehun aletan behintzat hori 
hala ¡zango déla. Eta berrehu- 
netan, hirurehunetan, 
bosteunetan....

Kontrako desafiorik ¡nork egin 
nahi?

Ni neu neoni

Noaua !l
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Txanpaina eta gero...

Noaua! aldizkariaren lehenengo 
alea bukatzerako gauerdia 
zen. Optiko batean grabatu genuen 

eta hurrengo goizean inprimategira 
eramatea besterik ez zen falta. Hori 
ospatzeko Aitzaga tabernara joan 
eta txanpainarekin topa egin 
genuen lana amaitzen gelditu 
ginenok. Hurrengo eguna, ordea, ez 
zen nolanahikoa izan. Inprimategitik 
deitu ziguten argazkiak gaizki 
eskaneatuta zeudenez berriz 
eskaneatu behar genituela esateko. 
Guk, ordea, eskaneatzen jakin ez 
eta ordu dexente pasa genituen 
orain ordubetean egiten dugun lana 
egiteko Xabier Eizagirrek programa 
horren azalpenak irakurtzen zituen 
bitartean.

Argazkiak atera ezinean

Ez zen erraza izan lehenengo 
alerako inkesta egitea. Jende 
askok ez zekien Noaua! aldizkaria 

ateratzekotan ginela eta Juan Luis 
izeta argazkia ateratzen hasten 
zenean ¡hes ere egin ziguten 
batzuk. Asteazkenetan Udarregi 
zaharraren atzeko aparkalekuan 
egiten zen azokan hor ¡bilí ginen 
jendearen atzetik zerbait egin 
nahian, baina jendearen iritziak 
grabatu eta argazkiak ateratzen 
denbora dexente pasa genuen. 
100 ale hauetan gauza bat argi 
gelditu da: ez da erraza Usurbilen

Noagoa, Noagua...

Ez dakigu aldizkariaren 
izenarekin asmatu genuen 
ala ez, baina azken bost urteetan 

Usurbilen Noaua hitza askotan 
erabiltzen déla konturatu gara. Ez, 
ordea hemendik kanpo. Gure 
aldizkariaren edo elkartearen 
izena ematerakoan oso zaila 
egiten zaie hitz hori ondo 
ahozkatu edo ¡daztea. Noagoa 
batzuetan, Nuoaua besteetan 
nahikoa lan izaten dugu hizkiz hizki 
gure aldizkariaren izena ñola den 
esateko.

Kontrolaü

Aldizkariaren lehen alea 
kaleratu genuenetik 
erreportaia ugari egin ditugu. 35. 

alean, adibidez, Usurbilen garai 
hartan Polizia Nazionalak nahiz 
Goardia Zibilak herrian egindako 
kontrolen berri eman genuen. Baina 
ñola lortu argazkiak? Kontrolen batí 
argazkiak ateratzeko erabakia hartu 
genuen, baina ezinezkoa egin z¡- 
tzaigun hauek ateratzea. "Eta orain 
zer?" Egin egunkarira joan eta 
kontrolen argazki batzuekin Usurbila 
zetorrela Polizia Nazionalaren kontrol 
bat pasa behar izan zuen Hernaniko 
bidean. Eskerrak ez zutela gelditu, 
bestela...

Lagun berezia
A lbaua/ko lehenengo egoitza 
f Vez zen nolanahikoa.

Argitasun gutxikoa, goizean 
eguraldi onarekin sartu eta 
txarrerako aldaketa ematen 
bazuen gu ez ginen konturatzen. 
Leihoetan zeuden txirrikituetatik 
ere ederki sartzen zen haize hotza. 
Gu askotan kexatzen ginen, baina 
bazen ezkutuan goxo-goxo 
egoten zen xagutxo bat. Gu 
lanean ari ginen bitartean han 
ibiltzen zen alde batera eta 
bestera.

Josetxo

Agurtzaneri ere behin ederra 
gertatu zitzaion. San 
Juanetako gehigarria egiten ari 

ginen eta gehigarrietan egin ohi 
dugun bezala, auzotako 
publizitatea lortzen saiatzen gara. 
Ikutza aroztegiko publizitatea lortu 
nahi, eta hara zein agertzen zaion 
telefonoaren bestaldean; gure 
Josetxo laguna. Berarekin telefonoz 
hamar minutu inguru hitz egin 
ondoren, konturatu zen Josetxo zela 
eta ez Joxe Mari Ikutza. Eskerrak, 
bestela Ikutza aroztegiak orri oso 
bat koloretan hartuko luke, izan ere, 
Josetxok publizitate haundiena nahi 
baitzuen eta marrazki askorekin.
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ABURRUZA, JOXE / ABURUZA, CELESTINO / AGINAGA SAGARDOTEGIA S.L. / AGIRRE, ANE / AGIRRE, INAZIO / AGIRRE, JESUS / AGIRRE, JOKIN 
AGIRRE, IDOIA AGIRRE, JOSE JAVIER / AGIRRE, EDORTA / AGIRRESAROBE, MARIA JOSEFA / AGIRRESAROBE MAITE / AGIRRESAROBE, IÑAKI 
AGIRRETXE, EDURNE / AGIRREZABAL, AITOR /AGORRETA, GARIKOITZ / AGUDO, PAKO / AIERBE, GORKA / AIERZA, M. KARMEN / AISA, NEKANE 
AITZAGA KULTUR ELKARTEA AIZPEOLA, ANDONI AIZPURUA, JUAN CARLOS /AIZPURUA, AINTZANE / AIZPURUA, FELIX / AIZPURUA, LURDES 
AIZPURUA, ANA ISABEL / AIZPURUA, EDURNE / AIZPURUA, IDOIA / AIZPURUA, IÑAKI / AIZPURUA, IÑAKI MIRENA / AIZPURUA, MERTXE 
ALDALUR, BALENTIN / ALDASORO, JUAN / ALDUNTZIN, JOSE MARI / ALDUNTZIN, NEKANE / ALDUNTZIN, JOSE MARI / ALKORTA, MIKEL 
ALKORTA, PEDRO M / ALKORTA, PAKO / ALKORTA, JOXEPI / ALKORTA, M PILAR / ALKORTA, AITOR / ALKORTA, ARANTXA / ALKORTA, JUAKINA 
ALMANDOZ, IÑAKI / ALMANDOZ , IMANOL / ALTUNA, JOSE ANTONIO / ALTUNA, KOXKI / ALTUNA, Ma ANGELES / ALTUNA, ANA 
ALTUNA, OLATZ / ALZAGA, M° MILAGROS / ALZUGARAl, IBON / AMAS, ROSARIO / AMNISTIAREN ALDEKO BATZORDEA / ANDATZA ELKARTEA 
ANDATZPE ELKARTEA / ANGULO, OSKAR / AÑORGA, M MILAGROS / ARANALDE, LUIS / ARANBERRI, AITZIBER / ARANBERRI, JOSU 
ARANBURU, ARANTZA /ARANBURU, GARBIÑE / ARANBURU, ARANTZAZU / ARANTZAZISTROKE, OLATZ / ARANTZAZISTROKI, IBON
ARANZADI, ARANTXA / ARIZTI, AGUSTINA / ARNA1Z, ZALOA / AROZENA, JAIME / ARRASTOA, IKER / ARRASTOA, JOSE LUIS / ARREGI, EDURNE 
ARREGI, XABIER / ARREGI, JOSE MARI / ARRIAGA, MIKEL / ARRIAGA, JON / ARRIOLA, FERNANDO / ARRIZABALAGA, JOSEBA
ARROJERIA, KANDIDO / ARRONA, IÑIGO / ARRONA, JOSE RAMON / ARROSPIDE, JOSE MARI / ARROSPIDE, JUAN JOSE / ARRUTI, JESUSA 
ARRUTI, INAXIO / ARRUTI, AITOR / ARRUTI, INAZIA / ARRUTI, ANTONIO / ARRUTI, ARANTXA / ARRUTI, IÑAKI / ARRUTI, JOSU / ARRUTI, MIREN 
ARRUTI, ISIDRO / ARRUTI, JAVIER / ARRUTI, M° ANGELES / ARRUTI, JUAN M° / ARTOLA, MIKEL / ARTOLA, JOSE LUIS / ARZALLUS, MERTXE 
ARZALLUS, JOSE MARI / ASTIASUINZARRA, IÑAKI / ASTIAZARAN, JUAN LUIS / ASTIGARRAGA, M.JESUS /ASTIGARRAGA, ANASTASIO 
ATXEGA, GURUTZE / AZKONOBIETA, PATXI / AZKONOBIETA ETXEBERRIA, JOSE JUAN / AZKUNE LIZASO, LURDES / AZPIROZ , AINHOA 
AZPIROZ , IÑIGO / AZPIROZ , PATXI JAKOBA / AZURMENDI J. FRANCISCO / BALDA, ALEX / BALERDI, BAUTISTA / BARREDA, ROSARIO 
BEGIRISTAIN, M DOLORES / BEGIRISTAIN, JOXE MIEL / BELDARRAIN, M DOLORES / BELLABAZO, ARANTXA / BENGOETXEA, AMAIA 
BENGOETXEA, FELIX / BENGOETXEA , JOAKIN / BENGOETXEA, M° JESUS /BENGOETXEA, MIKEL / BENGOETXEA, LUIS MARI / BENGOETXEA, NIKO 
BENGOETXEA, ANTONI / BENGOETXEA, ISIDRO / BENGOETXEA, JOSE MARI / BENGOETXEA, JUAN MARI / BENGOETXEA, JULIAN
BEREZIARTUA, M JOSE / BEREZIARTUA, JOSE MANUEL / BERISTAIN, IBON / BERRIOZABAL, JOSEBA / BORDA, IBON / BORDA, JOXE MANUEL 
BOTA PUNTTUBA BERTSO ESKOLA / BRUÑO, ALBARO / BRUÑO, BLANKA / CARBAYEDA, JON / CID, MAITE / DEL PICO, M.JESUS / DIAZ , JAVIER 
DOMINGUEZ , PAULINO / DORRONSORO, ITZIAR / EGILETA, PREXEN / EGIZABAL, EMILIO / EIZAGIRRE, J. MARI / EIZAGIRRE A. ISABEL / EIZAGIRRE, IÑAKI 
EIZAGIRRE, JOKIN / EIZAGIRRE, XABIER / EIZAGIRRE, MIREN NEKANE / ELEXPE, J. LUIS / ELEXPE, KONTXI / ELEXPE, MARIA JESUS / ELEXPE, MIKEL 
ELIZEGI , MARIA ROSARIO / ELIZONDO, MARTINA / ELKARRI / ENCINAS, IDOIA / ERAUSKIN, FELIPE / ERRASTI, MARIA LUZ / ERRASTI, MIKEL 
ERRASTI MAITERE / ERRAZKIN, JOSE ANTONIO / ERRAZKIN, IÑAKI / ERREKONDO, JEXUX MARI / ERREKONDO, IÑAKI / ERREKONDO, JAKOBA 
ERREKONDO, XABIER MIKEL / ERRO, SAIOA / ESKUDERO, EDURNE / ESNAOLA, AINGERU / USURBILGO JUDO K.E. / ETUMETA AEK EUSKALTEGIA 
ETXABE, J. BAUTISTA / ETXEBERRIA, M. ANTONIO / E HE / EZKER BATUA / FERNANDEZ, SAIOA / FURUNDARENA, B1TTORIANO
FURUNDARENA, JOXE JABIER / FURUNDARENA, J. RAMON / GALARRAGA, MANUEL / GALARRAGA, MILAGROS / GALARRAGA, GURUTZE 
GALBETE, SANTI / GALLEGO , JON / GARCIA DE EULATE, IÑIGO / GARDOKI, CIRILA / GARMENDIA, M” LUISA / GIMENO, PILI / GOENAGA, JOSE 
GOENAGA, MIKEL AINGERU / GOENAGA, JASONE / GOENAGA, OLATZ / GOENAGA, JOSE KRUZ / GOIA, ANARTZ / GOLDARAZENA, M JESUS 
GOMEZ , JUANJO / GONZALEZ , NAGORE / GORRITI, M PILAR / GORRITI, AGUSTIN / GORRITI, BEATRIZ / GUERRA, Ma DE LA SOLEDAD 
GURASO ESKOLA / HARREGUY, HARITZ / HARTO, HERRI /HUEGUN, IÑIGO / HUIZI, ENRIKE / IBARGOIEN, JOSE RAMON / IBARGUREN, LUIS 
IKUTZA, JOSE MANUEL / ILLARRAMENDI, JORDAN / ILLARRAMENDI, ANA ISABEL / ILLARRAMENDI, SANTI / ILLARRAMENDI, ITZIAR / INGEMAR S.A. 
IPARRAGIRRE, PATXI / IPARRAGIRRE, USOA / IPARRAGIRRE, JOSE LUIS / IPARRAGIRRE, RAMON / IRAOLA, ANTONIO / IRASTORZA, JOSE MIGUEL 
IRASTORZA, JOSE MARIA / IRASTORZA, LURDES / IRASUEGI, BEATRIZ / IRAZUSTA, JUAN JOSE / IRAZUSTA, AITOR / IRAZUSTA IRIBAR, JEXUX 
IRAZUSTA, JOXE MARI / IRIBAR , ARANTZA / IRIBAR, JUANJO / IRIBAR, KARMELE / IRIBAR, MAIXUX / IRIBAR, SANTI / IRIBAR, XABIER 
IRIBAR, IRATI / IRIBAR, BEGOÑA / IRIBAR, JOSUNE / IRIONDO, INAXIO / IRURETAGOIENA, M° PILAR / ITURRALDE, TOMAS / ITURRALDE, ANGEL 
ITURRALDE, PATXI / ITURRALDE, ISIDORO / IURRAMENDI, IÑAKI / IZAGIRRE, M°.JESUS / IZAGIRRE, J. MARIA / IZAGIRRE, ITZIAR / IZAGIRRE, MIGUEL 
IZAGIRRE, NATI / IZETA, RIKARDO / IZETA, IMANOL / IZETA, JOSE RAMON / JAUREGI, HARITZ / JAUREGI, SOR MERTXE / JAUREGIBERRI, JUAN Ma 
JIMENEZ, M° ISABEL / JIMENEZ, MERTXE / KAMINO, EUKENE / KAMINO, XABIER / KAMINO, RAMON / KAMINO, XELE / KAMINO, LURDES 
KAMINO, ALAITZ / KASTRESANA, ASUNCION / KORTA, ISABEL / KORTA, LOLI / LABAIEN, JOXEAN / LABAKA, IÑAKI / LABAKA, KORO 
LABAKA, ANA / LANBERRI, ROMAN / LARRAÑAGA, MARTIN / LARRAÑAGA, ANDONI / LARRAÑAGA, IÑAKI / LARRAÑAGA, BEÑAT 
LARRETA, MARIA JESUS / LARRETA, KONTXI / LARRETA, MIRARI / LAZKANO, ALAZNE / LEIVA, REYES / LEONET, ALBERTO / LEOZ, MARTIN 
LIZASO, AGUSTIN / LIZASO, MARIA / LIZASO, IKER / LIZASO, PILI / LIZASO, KOLDO / LIZEAGA, LUIS / LOIDI, ANE / LOIDI, UNAI / LOIDI, JOXE 
LORENZO, JOSE / LORENZO, PLACERES / MAEZTU, ARAITZ / MAIOZ, MIREN / MAIZ, LOLI / MAIZ, DANIEL / MAIZ, JOSEFA / MAIZ, ANGEL 
MAIZ, IZASKUN / MAIZ, IGOR / MAKAZAGA, MAIDER / MAKUSO, INTZA / MANTEROLA, ARANTXA / MANTEROLA, ROMAN
MANTEROLA, MARIA JESUS / MANTEROLA, BIXENTA / MANTEROLA, TOMAS / MANTEROLA, IÑAKI / MANZANOS, CESAR / MANZISIDOR, ARGITXU 
MARTIARTU, ELENA / MARTIJA, JOXE / MARTIJA, KORO / MARTIN, SUSANA / MARTINEZ , MARIA JOSE / MATXAIN, MIKEL / MATXAIN, JUANA 
MATXAIN, ANGEL / MATXAIN, J. MANUEL / MATXAIN, KARMELE / MATXAIN, M° SOKORRO / MATXAIN, PEDRO M° / MATXAIN, IZARO 
MATXAIN, NEREA / MATXAIN, OLATZ / MENDEZ, MARI CARMEN / MENDIKUTE, PELLO / MENDIZABAL, ARANTZA / ZUBIMENDI, MUKEL 
MITXELENA, M. CARMEN / MUGIKA, IKER / MUGIKA, AMAGOIA / MUGURUZA, IKER / MUGURUZA, ARANTXA / MUJIKA, IÑAKI
MURGA, ANDONI / MUXIKA, KARMELE / ODOL EMAILEEN ELKARTEA / ODRIA, MIREN / ODRIOZOLA, INAZIO / ODRIOZOLA, ANDONI 
OLAIZOLA , J. JOSE / OLAIZOLA , MERTXE / OLANO, XABIER / OLANO, J. JOSE / OLASAGASTI, JESUS MARI / OLASAGASTI, PELIX / 
OLAZABAL, ANDONI / OLIVA, IÑAKI / ONDARRA, LORENZO / ORBEGOZO, ANTONIO / ORBEGOZO, JUAN / ORBEGOZO, LEIRE 
ORBEGOZO, JABIER / OTAEGI, ARANTXA / OTAEGI, ITZIAR / OTEGI, KORO / OTXAGABIA FAMILIA / PADRONES, MONTSE / PAGOLA, MANOLO 
PAGOLA, MILAGROS / PAGOLA, PATXI / PAGOLA , IMANOL / PEÑA, JOSE / PENALONGA, RITA / PEREZ, ARITZ / PEREZ, ARKAITZ / PEREZ, EDORTA 
PIKABEA, AITOR / PIKABEA, MARIA JESUS / PIKABEA, MIKEL / PIKABEA, MERTXE / PIKABEA, EBARISTO / PORTU, JOSE MARIA / PUERTAS, PATXI 
PULIDO, ALOÑA / REKONDO, JUSTE eta MIREN / REKONDO, IOSU / REKONDO, KERMAN / REKONDO, MIKEL / REKONDO, IÑAKI 
REKONDO, JAIONE / RETEGI, EIDER / REZOLA, ARANTXA / REZOLA, JOSE MARI / REZOLA, OLATZ /RODRIGUEZ, JON / ROLIN PATRICIA 
ROTETA, INAXIO / ROTETA, JUAN / ROTETA, JULENE / ROTETA, Ma JESUS / ROTETA, ESTEBAN / RUIZ, INTZA / SAGARDIA, PATXI / SAGARDIA, ELIAS 
SAGARDIA, JOSE LUIS / SAGARDO EGUNAREN LAGUNAK ELKARTEA / SAGARNA, ANDONI / SALEG1, IÑAKI / SALSAMENDI, M° SOKORRO 
SALSAMENDI, MIREN GARBIÑE / SALSAMENDI, JOSE Ma / SALSAMENDI, AMAIA / SALSAMENDI, IÑAKI / SAN SEBASTIAN, M° PILAR 
SAN SEBASTIAN, JOSE LUIS /SANCHEZ , MARTXELO /SANCHO EL SABIO FUNDAZIOA / SANSIÑENA, JUAN BAUTISTA / SANTOS, IÑAKI 
SARASOLA, GREGORI / SARASOLA, PATXI / SEGUROLA, ANA / SEGUROLA, BAKARNE / SEGUROLA, KORO / SEGUROLA, NEKANE 
SEGUROLA, KINTIN / SENIDEAK / SOLA, MARIAN / SOLABERRIETA, RAMON / TAPIA, GILLERMO /TELLERIA, AMAIA / TORREGARAI, JOXE 
TORREGARAI, IDOIA / TORREGARAI, J. MARIA / TORRES, PILI / TXAPARTEGIL ARANTXA / UDABE, JUAN Ma / UDABE, M° ANGELES / UDABE, IÑAKI 
UDABE, ELIXABETE / UDABE, GARIKOITZ / UDARREGI IKASTOLA / UGARTE, INAKI / UGARTE, ARANTXA / UGARTEMENDIA, ANA / ULI, ENRIKE 
ULI, ANGEL M° / ULI, IÑAKI / UNANUE, AITZIBER / UNANUE, ARANTXA / UNDIANO, JOSE / URANGA, ARANTZA /URDANGARIN, AGUSTIN 
URDANPILLETA, M° KARMEN / URDANPILLETA, KARMELE / URKIA, MARIA / URKIA, ARANTXA / URKIA, IÑAKI / URKIJO, JULIAN / URKIJO, IÑIGO 
URKIJO, M° JESUS / URLA, JACKELINE / USABIAGA, OIDUI / USARRALDE, INAZIO / USURBIL INTSUMITUA! / USURBILGO FUTBOL TALDEA 
USURBILGO PILOTA ELKARTEA / VIDAL, ALFONSO / VIDAL, TXELO / ZABALA , MQ ANGELES / ZABALETA, EUSTAKIO / ZALAKAIN, JESUS 
ZALDUA, MARIA ELENA / ZAPIRAIN, ARAN /ZIORTZA ELKARTEA / ZUBELDIA, HAIMAR / ZUBELDIA, LURDES / ZUBELDIA, MAITE / ZUBELDIA, PELLO 
ZUBELDIA, IMANOL / ZUBIAUR, J. RAMON /ZUBIAUR, HARITZ / ZUBIETAKO HERRI BATZARRA / ZUBIETAKO PILOTA ELKARTEA / ZUBIMENDI, JESUS M" 
ZUBIMENDI, M’.TERESA / ZUBIMENDI, MILA / ZUBIRIA, M° PILAR / ZUBIRIA, LONTXO / ZUBIRIA, PELLO / ZUBIZARRETA, MILAGROS / ZUBIZARRETA, 
JUANITA / ZUDAIRE, XABIER / ZUGASTI, MIGEL / ZULOAGA, ARANTZA /ZULOAGA, JOSUNE /ZULOAGA, KORO / ZUMARTE /ZUMETA, PATXI 
ZUMETA, MIKEL / ZUMETA, PELLO / ZUMETA, JOXE / ZUMETA, EVA / ZURIARRAIN, M° ARANZAZU /ZURIARRAIN, MAITANE / ZURIARRAIN, ANA

Hoaua/f



Beheko kalea,4 Telf: 943 36 57 42
Atxegaide

lentzeria eta perfune denda

Zubiaurrenea, 10 Telf: 943 36 03 37

Nazio Eraikuntzaren

Euskal Herritarrok

bidean, euskalgintza 
da o'

Zorionak 
Noaua!

EH
Usurbilgo 

Euskal Herritarrok



USURBIL RUTORK

JVMHUKA
/IRROP/I DEJVD/l

Zumartegi Poligonoa Telf; 943 36 10 79
Aitzezarra kalea, 1 Faxa: 943 36 62 92

Udazkeneko 
arropa hemen 

aurkituko duzu! ¡
Orain larunbat W 

arratsaldetan ere irekita i
■

Zorionak Noaua!
Etxebeste kalea, 3 - Telf; 943 36 11 06



AEK Korrika - Aginaga sagardotegia - Agirrezabal estankoa - Aialde berri sagardotegia- Aitzaga K.E. - Aitzaga 
taberna -Aizpurua Autobusak - Aizpurua okindegia - Aizpurua Unanue, José (igeltseritza) - Alamandegi jatetxea - 

Aldamu oinetako konponketak - Aldatz kiroldenda- Alkartasuna kooperatiba - Alkorta harategia - Algodón 
Informal- Alual aluminiozko aroztegia - Ana janaridenda - Andatza karrozeria - Andoni pinturak - Andrés Bruño e 
hijos S.L. - Angulas Mayoz S.L. - Añorga mertzeria - Antxeta taberna - Araeta sagardotegia - Aranburu landareak - 
Arantxa akademia - Aranzazistroki, Andrés (igeltseritza) - Argiaren lagunak - Argilan elektrotresnak- Arrate taberna 

- Arruti ardoak - Atxega arrain eta mariskoak - Atxega jatetxea - Ayestaran- Azpiroz Harri Lanak - Bar Usurbil - 
Baratza frutadenda - Barazar ostatua - Baymue elektrotresnak - Branch- Benta taberna - Berantz akademia - 

Berasategi kafeak - Bereziartua zurgindegia - Bix.en ileapaindegia - Bordatxo edaritegia - Caja postal Eusko 
Alkartasuna - Euskal Herritarrok - Eiza denda - Ekaitz argazki denda - Elduaien hizkuntz eskola - Elexpe 

ileapaindegia - Elorza Lizaso, José Antonio (eskaiola) - Errazkin C.B. (igeltseritza) - Esnaola drogeria - Etxebeste 
taberna- Euskadiko Kutxa - Eusko Alderdi Jeltzalea - Fernando pinturak - Forum- Galarraga garraioak - Gonsabi 

S.L. (aroztegia) - González ehorztetxea - Gorriti taberna - Ikuska bideodenda- Ikutza aroztegia - Illunbe 
sagardotegia - Intza ileapaindegia - Iñaki Oliva iturgintza- Ion pinturak - Iosu serigrafia - Ipotx - Irrati pub - Iruin 

urgintza - 
lekua- 
sarte- 

^Trutak - 
£kk - Mari janari- 

Mur errotulazioak - 
¡urgintza - Optika Usurbil - 

sagardotegia - Intza ileapaindegia - Iñaki Oliva iturgintza-Ion pinturak
sagardotegia - Izagirre Ibargoien, S|ikel (elektrizitatea) - José Antonio Elorza eskaiola - J.R. Ibarg^j 
Juan Materola e hijos S.AÍ - Juantxo burdindegia,? kalkos kopisteria - Kalezarra karrozeria -Ki
Kinkildegia - Kribetzi lentzeria - Labe-Goxo opil-okindegia - Lanbide eskola - Larr
Oriako Batxiler institutua - Lataillade iturgintza - Laurok liburu denda ¿.LizardJüjur

Mahuka jantzidenda -Maite Borda, osasun zerbitzua - Manpel - Manso arozt^í
denda - Mary okindegia-gozotegia / Rich - May Kar jatetxea - Mikel

Naturgas - N-I ileapaindegia - Noriega Diez, Eugenio - Oiardo kirolde
Orbegozo iturgintza - Orbeldi aseguruak - Ostape

Pello arraindegia- Pinturas Ion- Pikabea agentzia 
harategia - Sagasti taberna - Saioa ileapa 

Mankomunitatea - Sekaña erretegia - Set;
Txapartegi harategia (Aginaga) -

- Txikilino -'Tximinia altzariá
Unipapel - Urdaira sa

Usurbilgo
janaridi 
jatetxea
okindegi 

kiroldenda-
karrozeria - Andoni pinturak - Andrés Bruño e hijos S.L. - Angulas

taberna - Araeta sagardotegia - Aranburu landareak - Arajxtxa^^de
Argiaren lagunak - Argilan elektrotresnak- Arrate taberna ?
jatetxea - Bar Usurbil - Baratza frutadenda - Barazar 

akademia - Berasategi kafeak - Bereziartua zurain 
Eusko Alkartasuna - Euskal Herritarrok - 

ileapaindegia - Elorza Lizaso. JosejX 
taberna- Euskadiko Kutxa - Ei 

(aroztegia) - Gorriti taberna - Ik 
pinturak - Iosu serigrafia - Ipotx 

Ibargoien zurgintza - Juan Materola
Kinkildegia - Kribetz lentzeria - Labe-Goxo opil-okindegia - Lanbide eskola - Larrañaga plastikoak - Lasarte - 
Oriako Batxiler institutua - Lataillade iturgintza - Laurok liburu denda - Lizardi liburudenda - Lurdes frutak - 

Mahuka jantzidenda - Maite Borda osasun zerbitzua - Manpel - Manso aroztegia - .Mapire aseguruak --Mari janari- 
- Mary okindegia-gozotegia / Rich - May Kar jatetxea - Mikel anandegia - Mur errotulazioak - Naturgas - 

__ apaindegia - N ortega DiezJEugenio -•óiardoKirotdegia - Olasagasti zu^intza - Optika Usurbil - Orbegozo

..arraindegia- Pikabea agentzia - Pojtul arrume iturgintza - Ramón harategia - Sagasti taberna - 
SuiíniiSAcn - Sótaflacr,-elegía- , a .

iturgintz

kg’inaga sagardotegia - Agirrezabal estankoa - Aitzaga 
;rüa"Unanue, José (igeltseritza) - Alamandegi jatetxea - Akl^ 

^itasüna kooperatiba - Alkorta harategia- Alual aluminiozko ar

r jatetxea - Pauma haur jantziak - 
.e iturginffF^Ramon Barceñilla pinturak - Ramón 

•dotegia - Saltxipi jatetxea - San Markos 
lesforo ardoak - Tragoxka jatetxea- Truke jantziak - 

('KJHeberri) - Txaro ileapaindegia - Txikierdi autoen garbiketa 
berria - Txurrut taberna - Udarregi ikastola - Ugarte erretegia - 

. igeltseritza”- Urtinea elkartea - Usurbil autoak ^Usurbil autoeskola - 
¡¿bilg^uTata - Usurbilgo Hortz Klinika - Usurbilgo Udala - Xabier edaritegia - Xabi 

Zabalea nekazal turismoa - Zendoia-enea taberna - Zubeldia kirolak - Zumeta
- Aitzaga taberna - Aizpurua 
tako konponketak - Aldatz 

v na janaridenda - Andatza 
a mertzerid - Antxeta 

okT. Andrés (igeltseritza) - 
za arrain eta mariskoak - Atxega 

^Totresnak - Benta taberna - Berantz 
udegia - Bordatxo edaritegia - Caja postal 

£azki denda - Elduaien hizkuntz eskola - Elexpe 
zkin C.B. (igeltseritza) - Esnaola dróféna- Etxebeste 

!?- Fernando pinturak - Galarraga garraioak - Gonsabi S.L. 
ikutza aroztegia - Illunbe sagardotegia - Intza ileapaindegia - Ion

- Iruin sagardotegia - Izagirre Ibargoien. Mikel (elektrizitatea) - J.R. 
.A. - Juantxo burdindegia - Kalezarra karrozeria - Kima masaje lekua-

deuda
N-l ileapaindegia -

-i u | K(j¿ tfz. kJiuuvj viví i D Ti vJmOSj Q FIO PCHTijD TTQSTiQ vi.iltxipi jatetxea - Sekaña erretegia - Sctabií S. L - Tandy - Telesforo ardoak - Tragoxka

Patri^jhtetxea - Pauma haur jantziak - Pello
- Saioa ileap^idegia -

____ „„c______o.„ „ .,........„ „........_______________ _. _______
jatetxea- Trukejantziak - Txapartegi harategia (Aginaga) - Txapartegi harategia (Kaleberri) - Txaro ileapaindegia -

Txikierdi autoen garbiketa - Txikilino - Tximinia altzariak - T.xiriboga taberna- - Txurrut tabernil - Udarregi

- Úsurbilgo Herri Batasuna - y.susurbilgoHerri Batasuna- Usurbilgo udalarTlsuipi 120 Hoitz Klinika - Usurbilgo Udala - Xabier edaritegia -
- F¡ k *WiW)ra9ii<sQmTia - 'Zuoeldia kirolak - Zumeta jatetxea

y.su


LIDER DEL
BUEN SERVICIO

1996

ELDUAIEN

Zubiaurrenea, 6-behea 
Telf. eta faxa: 943 37 14 02

30

INGELESA, FRANTSESA ETA ALEMANA

LO]
THEARCH OF EUROPE 

GOLD STAR AWARD 
FOR QUALITY

Udazkeneko a 
dagoeneko sa

Telf; 943 37 34 81

URGILAN
Etxetresna elektrikoak

Zorionak Noaua!
Erdiko kalea, 2 Kontzeju zaharra, 13 Telf; 943 36 1 3



TXAPARTEGI
fe»9 HARATEGIA Aginaga

Tel. 36 19 07

CX inkildegia
Lentzeria, gizonezkoentzat arropa, haurren 

janlziak, etxerako behar dituzunak

Aritzeta, 1 behea 943 36 1 7 87

BEREZITASUNAK:
- TXERRIKUMEA

-TXULETA
- ARRAIA

Zorionak 
Noaua!

) Tel. 943 36 59 43

Nagusia’2

Udazkeneko_ 
dagoeneko salgai!

AGINAGA
Telf; 943 36 27 73

RAMON 
HARATEGIA

LIZARDI

Ondo ibili 
Noaua egunean!

Bordaberri, 3 Telf; 943 36 29 70

LIBURUDENDA
X Maila guztietako testu liburuak 
X Cb eta liburaetan aukera zabala 
X Fotokopiak. enkuadernaketak,...

7. q r f g rr c k i Telf; 943 36 11 15

Giro eta musika 
atsegina!

San Esteban kalea, 1 
Telf; 943 36 00 80

1LD1MV

Giltzak kopiatzen 
ditugu 

ZAPATAK, 
KANPINAK, etab.

Kale Nagusia, 2
Telf: 943 37 27 95



USURBILGO 0FIZI0AK ZURE
ESKURA DITUZU

T geltseritza

Bizkarra 1, l.esk.

Pintora kalea, 1 - 3.A 
LASARTE-OR1A 
Tel.: 36 17 83

JOSE AIZPURUA UNANUE
Igeltseritza eta pintura

Pinturak

Igeltseritza eta pintura
Juan José enea, 6 

K 3 I c z 3 r
« 943 36 05 50- 606 37 21 05

Muña Lurra, 20 - l.B 
USURBIL
Tel.: 943 36 37 67

'Gasa Ber°ku

RAMON 
BARCENILLA

Mobi a: 629 46 09 66

Aginaga

. Pintura- anak orohar

LATAILLADE

INSTALAKUNTZAK

Mugikorrak: 649 43 54 75
649 43 54 76

® 943 363370- 361439

IGELTSERIÍZA OROKORRA

Kale Nagusia, l
■b 943 37 26 79 g 36 51 25

/Santuenea g 629 42 05 65/

J roztegiak

Eg urrezko eta 
aluminioegurrezko

JOSE RRffiOíl
IBRRGOIEÍ1

Neurriko altzariak 
Errotaberri kalea, 3 Osinalde 
■b 943 36 14 4« - 36 31 24

MARI 
r Z A

ligarte, 4 Kalezar

Telf eta faxa: 943 37 12 21

fui

Jturgintza Enpapelaketak eta pinturak 
orokorrean

Telf: 943 36 60 19- 36 34 60

IN AKI

Iturgintza gas eta berogintza . Pikor pintura eta gotele lanak 
. Papereztatze-lanak

J O S E B
\ A R A N G U R

943 36 43T6

Iturgintza
Iturgintza orokorrean
Berokuntzak
GaSa Mobila: 600 024 825

P skaiola


