




NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
atarikoa

Frontoiko sarreran aurkituko duzue edalontzia erosteko postua.

Iaz ere gorakada nabaritu zuten, bai-
na aurtengo edizioak aspaldiko parte 
hartze marka hautsi du. Igandean os-
patuko dugun 38. Sagardo Egunean 
41 postu egokituko dituzte Sagardo 
Egunaren Lagunak taldekoek fron-
toian, eta Dema zein Askatasuna 
plazetan. Jatorri deitura dutenak 
izango ditugu, inguruko baserrie-
takoak, herrikoak nahiz Gipuzkoako 
txoko desberdinetakoak dastatu 
ahalko ditugu, bolondres lanetan ari-
ko diren zerbitzarien eskutik. Metro 
gutxiko eremuan sagasti anitzetako 
uztaz gozatzeko aukera ederra izan-
go da. 

Frontoiko sarreran izango duzuen 
postuan edalontzia eskuratu eta bar-
neratu zintzurra bustitzeko festan!

INOIZKO POSTU GEHIEN

BERTAKOAK ETA KANPOKOAK 
Jatorri deitura
Astarbe, Bereziartua, Iparra-
girre, Lizeaga, Petritegi, Sai-
zar, Satxota, Izeta, Urdaira, 
Aburuza, Añota.

Baserriak
Agerre Azpi, Aizperro, An-
buru, Gorosti, 3 Arima, Lei–
tzarran, Dranbaenea, Ibin-
dox.

Eta gehiago…
Aginaga, Alberro, Araeta, 
Artola, Astiazaran, Baleio, 
Elutxeta, Calonge, Irigoien, 
Oianume, Otegi, Otsua-enea, 
Rufino, Zabala.

Arratzain, Aialde Berri, 
Akarregi, Begiristain, Eguz-
kitza, Goiko Lastola, La-
rre-Gain, Mizpiradi.

Baso baten truke, hamaika sagardo 
dastatzeko aukera izan ohi da.



NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
pil-pilean

Udaberriarekin batera hasi da “Terraza garaia, Euskal Sagardo garaia” izeneko kanpaina.

‘Terraza garaia, Euskal Sagardo ga-
raia’ da. Egitasmo honek jatorri dei-
tura duten sagardoen kontsumoa 
sustatzea du helburu. Maiatzaren 
26ra arte, Gipuzkoako 32 jatetxek eta 
tabernek Euskal Sagardoa eskainiko 
dute haien establezimenduetan, pin-
txo edo errazio batekin batera. Das-
tatze saio bereziak ere iragarri dituz-
te. Usurbilen urrian egingo da. 

Euskal Sagardoa jatorri deiturak, Gi-
puzkoako Ostalaritza Elkarteak, HAZI 
Fundazioak eta Eusko Jaurlaritzak 
iazko ahalegina berritu dute eta “Te-
rraza garaia, Euskal Sagardo garaia” 
kanpaina abiarazi dute. 

2017ko uztaren milioi bat 
litro saldu ziren
Proiektu berria da Euskal Sagar-
doarena, poliki poliki hazten ari 
dena. “Bai kopuruan, bai kalitatean, 
bai irudian eta baita merkatuan ber-

tan ere”.
   Salmenta datuen arabera, 2017an 
milioi bat litrotik gora saldu ziren. 
Saltokietan Euskal Sagardoa ikus-
garritasuna lortzen ari den seina-

EUSKAL SAGARDOA ESKATZEKO GARAIA DA

EUSKAL SAGARDOAREN BEREIZGARRITASUNAK
Jatorri-deitura duen sagardoa %100 
bertako sagarrarekin egina dago 
eta kalitate bermea du.  Sagardoak 
Euskal Sagardoa Jatorri Deiturako 
zigilua eta numerazioa izan ditzan, 
analitikak eta panel organoleptiko 
bat pasa beharra dauzka eta horrek 
bertakoa eta kalitatezkoa denaren 
bermea eskaintzen dio kontsumi–
tzaileari. Prozesu osoa HAZI Fun-
dazioak ziurtatzen du, hasi sagas-
titik eta botilara arte.

le. “Datozen urteetan, ostalaritzan 
presentzia areagotzea izango da 
helburu nagusietako bat”, kanpai-
naren sustatzaileek adierazi dute-
nez. 

Dastatze saio bereziak egingo dira hainbat 
herritan. Usurbilen, urria partean.

Euskal Sagardoen dastatzeak
‘Terraza garaia, Euskal Sagardo ga-
raia’ promozioaz gain, ostalariei eta 
bezeroei zuzendutako Euskal Sagar-
doen hainbat promozio antolatu dira 
herriz herri:
n Maiatzak 18: Hernani, 
Uztaberri Eguna.
n Iraila: Astigarraga.
n Urria: Usurbil.
n Azaroa: Tolosa.
n Abendua: Donostia.





NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
elkarrizketa

38. Sagardo Eguna ate joka dugun 
honetan, azken urteetan antolatu 
diren lehiaketak ekarriko ditugu go-
gora. Usurbilgo Herriko Etxea Sa-
riak hirugarrenez banatuko zaizkie 
sagardogile onenei. Joan den bi ur-
teetan Urdaira Sagardotegiko Patxi 
Azkonobietak irabazi du lehen saria. 
NOAUA! berarekin izan da saria ira-
bazteko sekretuaren bila.

NOAUA! Usurbilgo Herriko Etxea 
Sariaren lehen bi edizioetan lehen–
engo saria eskuratu zenuten. Zer 
du Urdairako sagardoak besteek 
ez dutena?
Patxi Azkonobieta. Momentuan 
bertan zortea ere behar da. Sa-
gardoaren puntua eta zortea, 
biak behar dira. Ez da eskultura 
bat bezala egiten den zerbait, saia-
tu egin behar da eta gero zortearen 
faktoreak du garrantzia berezia.

N. Aurten ere parte hartu eta ira-
baziko duzue?
Parte hartzeko asmoa bai, txapelke-
taren berririk ez dut izan oraindik, 
baina egiten bada bertan izango 
naiz. Ahal bada, irabaztera joango 
naiz. Urtero ez dugu irabaziko, bali-
teke besteren batek zortearen fakto-
re hori alde izatea. 

N. Gomendioren bat eman ahal 
izango bazenie beste sagardogileei 
zein izango litzateke?
Saiatzen jarraitzeko, urteen ondo-
rioz asko ikasten dela. Sagardogile 
profesionalei esango nieke irabazi 
egingo diedala.

PATXI AZKONOBIETA:
“MOMENTUAN ZORTEA ERE BEHAR DA”

“Ez da eskultura bat bezala egiten den zerbait, saiatu egin behar da 
eta gero zortearen faktoreak du garrantzia berezia”.

Usurbilgo 
Herriko Etxea 
Sariaren lehen 

bi edizioak 
irabazi ditu 

“LANA ONGI EGIN DUGU ETA EGURALDIAK 
ERE LAGUNDU DU TXOTX GARAIAN”
NOAUA! Amaitzear da Txotx 
denboraldia. Zer moduzkoa izan 
da aurtengoa?
Patxi Azkonobieta. Ondo, oso 
gustura gaude. Lana ongi egin 
dugu eta eguraldiak ere lagundu 
du. 
   Sagardotegian bertan ere jen-
dea mugitu da eta pozik horre-
kin ere.

Patxi Azkonobieta oso gustura dago txotx 
garaiak eman duenarekin.



NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
pil-pilean

Iazko edizioko lehiaketara 18 sagardo aurkeztu ziren. Patxi Azkonobieta, Josu Furundarena 
eta Nerea Uriberen izenean aurkeztutako sagardoak izan ziren sarituak, hurrenez hurren. 

Maiatzaren 19ko 38. Sagardo Egunez 
ospatuko diren 3. Egurrezko Sagar-
do Lehiaketan eta estreinakoz anto-
latu den Sagar Muztio Txapelketan 
parte hartzeko epea zabaldu du Sa-
gardoaren Unibertsitateak, Usurbilgo 
Udalarekin, Alkartasuna Baserritarren 
Kooperatibarekin, Usurbilgo Sagardo 
Egunaren Lagunekin, Gipuzkoako Sa-
gardogileen Elkartearekin eta Bizi Sa-
gardoarekin elkarlanean.

Adi, ostiral honetarako, maiatzaren 
17ra arteko epea dago, sagardo edo 
muztio botilak eguerdiko 12:00ak baino 
lehen Alkartasuna Baserritarren Koo-
peratiban (Atallu industrialdea, 36) aur-
kezteko. Ordutegi honetan zabaltzen 
dute Alkartasuna: astelehenetik ostira-
lera 9:00-13:00 artean eta 16:00-19:30 
artean. Baita larunbat goizetan ere. In-
formazio gehiagorako: 943 361 114 /
alkartasuna@usurbil.com

EGURREZKO SAGARDO ETA SAGAR MUZTIO 
TXAPELKETETARA AURKEZTEKO AZKEN EGUNAK

HIRUNA SARI EGONGO DIRA JOKOAN
Euskal Herriko edozein sagardo-
gile edo muztioegile lehiatu ahal–
ko da, “lanbide duenak edo ez, 
sagardotegietakoak bezala etxe-
rako egiten duenak ere”. Hiruna 
sari egongo dira jokoan; 800 euro 
eta Usurbilgo Herriko Etxea sari 
nagusiaren ziurtagiria txapeldu-
narentzat; bigarren saria, sagar-
dogintza materialetan xahutzeko 
250 euroko txartela eta sariaren 
ziurtagiria; hirugarren saria, 100 

Modalitate batean edo bestean parte 
hartzeko sei botila aurkeztu beharko 
dira, “denak kalitate berekoak”. Botila 

garbiak izan beharko dute, “ez dute 
inolako arrastorik edo etiketarik izan 
behar”. 

euroko txartela sagardogintza ma-
terialetarako eta sariaren ziurtagiria.

Sari banaketa, maiatzaren 19ko 38. 
Sagardo Egunaren baitan ospatuko 
da, frontoian, eguerdiko 12:30ean. 
Adi antolakuntzaren oharrari. “Sa-
ria eskuratzen duen sagardogilea 
edo muztiogilea bertan izango da, 
bestela hurrengoari emango zaio”. 
Lehenago, pilotalekuan bertan sa-
gardo eta muztiook dastatzen ariko 

da epaimahaia. “Lehen dastaketa 
batean, azken dastaketara iga-
roko diren sagardo edo muztioak 
aukeratuko ditu, gainontzekoak 
lehiaketatik baztertuz”. Dastake-
tan erabili ez diren edariak antola–
tzaileen esku geratuko dira. Azken 
dastaketa horretan erabakiko dira 
sarituak izango diren edariak. “Era 
berean, dastaketa horretara iritsi 
diren sagardo edo muztio guztien 
sailkapena egingo da”. 



NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
pil-pilean

Donostia nahiz Oriorako busak hartzeko, San Inazioko biribilguneko geltokira jo beharko da.

Urteroko oharrak diren arren, gogoan 
izatekoak. 38. Sagardo Egunak he-
rri erdigunea bereganatuko du, eta 
honenbestez, ibilgailuen joan eto-
rria mugatua izango da ohi bezala, 
Kaxkoaren bueltan. 

Trafiko mozketak
Usurbildarren jai egun nagusia fron-
toia, Dema, Askatasuna eta Mikel 
Laboa plazetan ospatuko da. Jai ere-
mu hau inguratzen dituzten kaleetan 

IBILGAILURIK 
GABEKO 
JAI EREMUA

izango dira trafiko mozketak. Adi be-
raz. Aukera onena ibilgailua etxean 
utzita bertaratzera festa gunera; bes-
tela kontuan izan, jai eremutik urrun-
du beharko dela autoa aparkatzeko.
Ibilgailuen joan etorrirako zenbait 

kaleren itxierak autobus zerbitzuen 
geltokietan ere eragingo du urtero 
moduan. Donostia nahiz Orio alde-
rako autobusak hartzeko, San Ina-
zioko biribilguneko geltokira jo behar-
ko da maiatzaren 19an. 





Bizimodua ofizio ala ofizioa bizimo-
du?

Bizimoduak ofizio bihurtzen dira 
batzuetan; ofizioak bizimodu bes-
teetan. Familiak gizarte estruktu-
raren oinarri nagusi izan dira men-
deetan zehar; eta sagardogintzaren 
kasuan langile taldearen bermea 
ekarri izan dute hainbat gizalditan. 
Familia izan da bizia aurrera atera–
tzeko lantaldea gure oinarrian dau-
den baserrietan.

Baserrietako ofizio honek hainbat 
alor jorratu izan ditu eta egun 
ere halaxe dirau: lurra, fru-
tagintza, baratza, gana-
dua eta hainbat produk-
turen ekoizpena. Tartean, 
sagardoa. Etxekoen la-
narekin ateratzen zitzaion 
egunari errendimendua. Eta 
familia hori izan da ofizioa au-
rrera eraman duena.

Plazari dagokion eremua gizonena 
izan dela diogu askotan. Hein handi 
batean hala da, askotan jarri ditu-
gu adibide gisara bertsolaritza eta 
herri kirolak. Plazaz gain, etxetik 
kanpoko ordezkaritza ere gizonak 
eraman izan du hainbat espaziotan, 
izan beste baserri eta sagardote-
gietako sagardo dastatzean, argaz-
kietan edota sektorearen bileretan. 
Plazako salmenta, etxeko kupela-
ren zerbitzatzea eta diru kontuak, 
berriz, emakumeen eremuak izan 
dira.  

SAGARDOA, FAMILIAREN GINTZA, EMAKUMEAREN 
ETA GIZONAREN LANGINTZA

“Baserrietako ofizio honek hainbat alor jorratu izan ditu eta egun ere halaxe 
dirau: lurra, frutagintza, baratza, ganadua eta hainbat produkturen ekoizpena”.

Eta espazio hauek hala mantendu 
dira urte luzez, nork bere lekua zein 
zen jakingo balu bezala, ulertu edo 
errespetatzen ez duena ero edo sis-
temaren aurka egongo balitz bezala, 
historian anekdota eta errebelde mo-
duan gordeta geratuko dena, ahaz-
tarazi ez bada bederen. Bakoitzaren 
nahia eta egin nahia garrantzitsua ez 
balitz bezala; ordena kultural, publi-
ko eta erlijiosoak arautzen zuenaren 
arabera. Bakoitza bere lekuan, txin-
txo eta konforme.

Konforme egoteari uzten zaionean, 

ordea, kaosa. Gizakiak duen joera 
ohikoa: ulertzen ez duena errefusa–
tzeko beharra, espazioak konpartitu 
beharrean botere harremanak erai-
kitzeko beharra, ordena mantentze 
aldera. Eta hor hasten da saltsa. 
Etxean lanean ari zena fabrikara 
ateratzen da, etxeko lanei eusten 
dien bitartean. Krisiak langabeziaz 
jantzi du gure lurra eta kanpoan la-
nean ari zena etxera itzuli da, etxeko 
zaintzara? Kontziliazioa hitzaren ezi-
negona, feminismoaren borroka eta 
bide berean berdintasun eta pareki-
detasun hitzen lanketa. Eta sagardo-

“Familia 
izan da 

sagardoaren 
ofizioa aurrera 

eraman 
duena”

NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
zer diyo?



SAGARDOA, FAMILIAREN GINTZA, EMAKUMEAREN 
ETA GIZONAREN LANGINTZA

gintza, hainbat euskal ofizio bezala, 
katilu berean dantzan. Generazio 
aldaketak eta formazioak lagunduta, 
gizon-emakumeez osatutako familia 
egiturak eta lanerako moduak ondo-
rengotza parekidetasunean lantzen 
segitzeko aukera ematen du. Hau 
da, maiorazkotik haratago, etxea 
semeari uztetik haratago, uzten du-
tenen eta hartzen dutenen nahiak 
ulertu eta familia egituraren jarraipe-
na, enpresa izaeraren eta nork bere 
zoriontasunaren eta bizitza kalita-
tearen bermea bilatuz. 

Kaosa pasatzen ari da, lan-
broak oraindik argi bide 
zuzenik erakusten ez 
badu ere. Espazioen mu-
gak pixkanaka hautsita, 
nork bere lekua gaitasu-
nen arabera bila lezake, 
sexutik haratago. Eta orain, 
pausuak aurrera eramanez, 
baldintza egokiak bilatzeko bideak 
hasi gara lantzen, nork bere postuan 
dagozkion baldintzak izan ditzan, 
gizon ala emakume izatea kontutan 
izan gabe.
 
Eta hori ikusten dugu apurka-apur-
ka sagardo dastatzeetan, sagar-
dotegietan, otorduetan, taberne-
tan, argazki zein irudietan, hainbat 
eremu eta diskurtsotan.  Lehen 
emazte edo alaba zena, etxe ba-
teko halako dugu orain. Funtsean, 
naturala izatea da garrantzitsuena. 
Egoeraren argazki erreala egiten 
jakitea, parean dugunaren nahiak 

galdetzea, emozioak identifikatzea 
eta ondorengotza modu osasun–
tsuan lantzea.  Hitz egitea. Komu-
nikatzea. Komunikazioak lagun die-
zaguke errealitatea begiak zabalik 
entzuten, lagun diezaguke sagar-
do kontsumitzaileak hainbat garela 
ulertzen. Hainbat eta anitzak gara, 
emakumeek eta gizonek gozatzen 
dugun edaria dela.

Sagardogintza ez genuke ezagu-
tuko gizaldietan emakume eta gi-
zonek elkarrekin lan egin ez balute. 
Eskerrak haiei denei urte luzez bi-

“Sagardogintza ez genuke ezagutuko gizaldietan emakumeek eta gizonek 
elkarrekin lan egin ez balute”. Argazkiak: Sagardoaren Lurraldea.

“Gizon ala 
emakume izan, 

nork bere postuan 
dagozkion 

baldintzak izan 
ditzala”

zimodua ofizio eta ofizioa bizimodu 
bihurtu zutelako. Guri, egun gabil–
tzan gizon eta emakumeoi egun-
go ohitura eta aldaketak ulertzea 
dagokigu, naturaltasunez jokatuz 
orainean zein etorkizunean gurea 
den produktu honen bertuteak, ka-
litatea eta irrika lantzen segitzeko. 
Sagardoak elkar gaitzan gure txoko 
kuttunetan.

Olatz Mitxelena Garmendia,
Gipuzkoako Sagardogileen Elkartea

NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
zer diyo?



NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
txiritik

Usurbilen Nahi Ditugu bilguneak iragarri 
duenez, “Xua gurasoekin etxera” dinamika 
antolatzen hasi dira Orioko eta Zarauzko 
lagunekin batera.

Sagardo Egunean herrian falta dire-
nak oroitu eta bizi duten egoera bi-
degabea salatzeko tartea hartuko da 
urtero moduan. Usurbilen Nahi Ditu-
gu bilguneak deituta, euskal presoak 
etxeratzeko mobilizazioa deitu da 
iganderako 13:00ean, Ernai Usur-
bilek Mikel Laboa plazan antolatu 
duen txosna gunean. Elkarretara–
tzea lehenik, giza-katea eta presoen 
eskubideen aldeko txotx-hitzordua 
borobiltzeko. 

Oro har oraindik orain indarrean den 
salbuespenezko legedia, eta disper–
tsioa salatuko da; modu berezian, 
jada Usurbilen behar luketen hiru he-
rritarrek bizi duten egoera. Gugandik 
600 kilometrora, Valentziako Pica–
ssenteko espetxean baitira oraindik, 
Olatz Lasagabaster, Patxi Uranga 
eta haien haur Xua. Usurbilen Nahi 
Ditugu bilguneak apirileko azken os-
tiraleko elkarretaratzean ohartarazi 
zuenez, are gehiago urrundu di–
tzakete laster. “Berriki jakinarazi die-
te Picassenteko amen moduloa ixte-
ra doazela eta handik beste espetxe 
batera eramango dituztela. Segurua 
ez den arren, litekeena da oraindik 
urrunago eramanak izatea”. Gerta 
daitekeenarekiko, “jakina, kezka eta 
urduritasuna areagotu egin die bai 
berari (Olatzi), bai senideei. Berriro 
leku berri batera moldatzea, umea 
espetxetik ateratzen dutenean bal-
dintza ahalik eta egokienetan izate-
ko beste etxebizitza bilatu beharra 
eta abar eta abar”.

10 urte espetxean 
Gerta daitekeenaren zain, etorkizun 

TXOTX EGITEKO DEIA, 
PRESOEN ESKUBIDEEN ALDE

hurbilean ere bestelako aldaketarik 
biziko dute Olatzek, Patxik eta Xuak. 
Datorren urtarrilean Lasagabaster 
eta Urangaren haurrak hiru urte be-
teko ditu eta gurasoekin partekatzen 
duen espetxetik irten eta ama zein 
aitarengandik urrundu beharko du. 
Egoera bidegabea da noski, kontuan 
izanik, Xuarekin batera, Olatzek eta 
Patxik jada kalean behar zutela, 
Usurbilen, espetxe zigorraren hiru 
laurdenak beteak baitituzte. Baina 
gaurkoz, aipatu moduan, Picassen-
ten dituzte preso. Ekainean 10 urte 
beteko dituzte espetxean. Gaurkoz 
2021eko ekainerako finkatua dute 
irteera data.

“Xua gurasoekin etxera” dinamika 
Usurbilen Nahi Ditugu bilguneak 
apirileko azken ostiraleko elkarreta-
ratzean iragarri zuenez, Olatz, Patxi 

eta Xua etxeratzea exijituko duen 
“Xua gurasoekin etxera” dinamika 
bat antolatzen ari dira Orioko eta 
Zarauzko lagunekin batera. Dinami-
ka honen gaineko xehetasunak las-
ter ezagutzera ematekoak dituzten 
arren, gogorarazi zutenez, “hilabete 
batzuk barru Xuak hiru urte betetzen 
dituenean ezin izango du gurasoe-
kin espetxean bizitzen jarraitu. Eten 
hori, ordea, ekidin daiteke Olatz eta 
Patxiri espetxe politika arrunta apli-
katuko baliete baldintzapeko askata-
sunean atera daitezkeelako”. 
Dinamika honen atarian, “zuen 
elkartasunarekin batera, lanean ja-
rraitu beharko dugu sufrimendurik 
gabeko eszenatoki bat lortzeko. 
Hurrengo hitzordua Sagardo Egu-
nean”. Igandean 13:00ean Mikel La-
boa plazan herritarrak mobilizatzera 
deitu ditu Usurbilen Nahi Ditugu bil-
guneak. “Euskal preso, iheslari eta 
deportatuak etxean eta bizirik nahi 
ditugu”, exijitzen dute. Gogoan izan, 
mobilizazio honekin batera, presoen 
eskubideen alde ariko direla lanean 
bazkal ordura arte talogileak, ohi 
bezala, Ernaik egokituriko txosnagu-
nean. Jai giroari kontzertuek eman-
go diote segida arratsaldean.

Presoak txotx! txosna gunea
n Mikel Laboa plazan.
n 11:00 Txoznaren irekiera.
n 13:00 Preso eta iheslarien aldeko 
kalejira eta txotxa.
n Preso eta iheslarien aldeko talogi-
leak egongo dira eguerdira arte.
n 17:00 Lendakaris Puerkos.
n Ondoren, Dj Jotatxo.
Antolatzailea: Ernai Usurbil.





NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
pil-pilean

Animatzen zaretenok, igandean goizeko 
8:00ak aldera agertu plazan.

Aspaldiko sagardo postu gehien izan-
go du 38. Sagardo Egunak. Postuokin 
batera, pintxoak zerbitzatzeko gunea 
egokituko da Askatasuna plazan eta 
frontoiaren bueltan. Sagardoa eda-
teko edalontziak ere banatuko dira. 
Zeregin guztiotarako noski, usur-
bildarren jai egun kuttunenak ezin-
bestekoak ditu bolondresak. Hortxe 
beraz, Sagardo Egunaren Lagunak 
taldekoen gonbita; jaialdi hau egoki 
ospatzea ahalbidetzeko auzolanera 
batzera deitzen gaituzte. 

BOTATZAILEAK BEHAR DIRA
“Ez ahaztu Sagardo Egunerako 
egoki jantzita agertzea” 
Zereginotara animatzen zarete-
nok igande goizeko lehen orduan, 
8:00ak alderako frontoira gertura-
tu jai gunea prestatzen laguntzera. 
Gero, 11:30etako irekiera ekital-
diaren ostean, postuetako batean 
zerbitzari lanak egitea litzateke egin 
beharrekoa. 
   Ohar garrantzitsua; ez ahaztu 
Sagardo Egunerako egoki jantzita 
agertzea!





NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
etxeko berri

Maria Jesus Izagirre Alkortari Aialde Berrira 
joateko bi gonbidapen tokatu zaizkio.

SAGARDOZ BUSTITAKO BAZKIDEEN TXOKOA
NOAUA!ko bazkide izateak saria 
dakar! Baita hilabeteotako txotx bo-
lada honetan ere. Aginaga, Usurbil 
eta Zubietako sagardotegien lagun–
tzaz sagardoz bustitako hainbat otor-
du zozketatu ditugu NOAUA! kideon 
artean. Azkenak sarituok dituzue:
n Saritua: Joseba Arzak Iriondo. Sa-
ria: 2 lagunentzako otordua Aginaga 
Sagardotegian.
n Saritua: Maria Jesus Izagirre 
Alkorta. Saria: 2 lagunentzako otor-
dua Aialde Berri sagardotegian.
n Saritua: Jose Luis Arrastoa Za-
bala. Saria: 2 lagunentzako otordua 
Saizar Sagardotegian.

Joseba Arzak Iriondok Aginaga sagardotegira 
joateko aukera izango du. 





NOAUA! GEHIGARRI BEREZIA
agenda

Maiatzak 19, igandea
n 11:30 Sagardo Egunaren 
Irekiera. Baserriko, “Euskal 
Sagardoa” Jatorri Izendapen 
duena eta Gipuzkoako elkarte-
ko sagardoa dastatzeko auke-
ra. Honetaz gain, pintxo auke-
ra zabala.
n 12:00 Egurrezko Sagar-
doaren Lehiaketa, Muztio Le-
hiaketa.
n 14:30 Sagardo dastaketa-
ren itxiera.

EGITARAUA

n 18:00 ElektroPatxarangare-
kin kalejira.

n Antolatzailea: Usurbilgo 
Sagardo Egunaren Lagunak.






