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HILDAKOAK JAIOTZAK

EZKONTZAK

Maider Rekondo Salsamendi
(1997-12-03)

Kaleberri

Iñaki Lertxundi Beristain
(1997-12-09)

Kalezar

Ramon Aizpurua (Troia)
eta

Cintya Flores (Mexiko)
(1997-12-20)
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• Udala 37 19 51
• Udaltzaingoa 36 11 12
• Anbulategia 36 20 13
• Udarregi ikastola 36 12 16
• Agerialde ikastetxea 36 38 95
• Oiardo kiroldegia 37 24 98
• Zumarte musika eskola 37 15 94
• Etumeta euskaltegia 37 20 01

• Taxi geltokia 36 21 78
• D.Y.A. 46 46 22
• Gurutze Gorria 27 22 22
• Gure Pakea egoitza 37 32 28
• Gure Elkartea egoitza 37 17 51
• Arrate egoitza 36 63 40
• Eusko Tren informazioa 47 09 76
• Noaua! aldizkaria 36 03 21

1997-12-10
Luis Iribar Irure

69 urte
Kaleberri

1997-12-10
Gregorio Delgado Rivera

Olarriondo

Astelehenetik ostiralera

8.00-8.30 Lasarteko Osasun Zentrua

8.30-14.30 Usurbilgo Osasun Zentrua

14.30-17.00  Lasarteko Osasun Zentrua

Larunbata

9.00-9.30 Lasarteko Osasun Zentruan

9.30-10.30 Usurbilgo Osasun Zentrua

11.00-17.00 , Lasarteko Osasun

Zentruan

Larrialdiak

17.00-8.00 Hernaniko Osasun Zentruan

Telefonoak: Usurbil 361543 

Lasarte 361540 Hernani 557766

Osasun zerbitzua Osasun zerbitzua EUSKO TRENEN TREN ORDUTEGIA

06.27
06.57
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19.27
19.57
20.27
21.27
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Usurbil
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06.42
07.12
07.42
08.12
08.42
09.12
10.12
11.12
12.12
12.42
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17.42
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Donostia

06.42
07.12
07.42
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10.42
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15.12
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Zarautz

06.26
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15.57
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18.27
18.57
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19.57
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22.27
23.27

Usurbil
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Usurbil
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Donostia

ASTEGUNETAN ASTEBURUTAN
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er irizten?

Noaua!
Usurbilgo hamabostekaria

Argitaratzailea: Noaua!
Kultur Elkartea. Kale Nagusia,
37 - 20.170 USURBIL (Gipuzkoa)
Tlf.  eta  faxa  (943)  36 03 21.
e-mail:
mandio@redestb.es

Zuzendaria: Olatz Altuna.
Kazetariak: Ainhoa Azpiroz,
Idoia Torregarai, Josu
Aranberri, Garikoitz Udabe.
Kolaboratzaileak: Pedro Mari
Matxain, Ines Kamino, Leire
Atxega, Iñaki Labaka, Iratxe
Begiristain, Amagoia Mujika,
Xabier Arregi, Pako Agudo,
Alfontso Vidal, Nieves
Aranburu, Luis Aranalde, Zaloa
Arnaiz, Maribi Árrospide eta
Agurtzane Solabarrieta.
Administrazioa: Arantxa
Usarralde, Aitor Pikabea eta
Nerea Kamino. Erredakzio
Kontseilua: Olatz Altuna,
Garikoitz Udabe, Jose Jabier
Furundarena, Iñigo Azpiroz,
Idoia Torregarai, Josu
Aranberri, Ainhoa Azpiroz.

Maketazioa eta diseinua:
Susana Martin eta Aitziber
Elortza. Argazkia: Joxe Antonio
Labaien. Informatika: Pili Liza-
so. Banaketa: Mertxe Jimenez,
Txelo Vidal eta Iker Muguruza.
Elektrikaria: Iñaki Salsamendi
Sukaldaria: Joxe Mari Sarasola,
Tirada: 2.200 ale

Lege-Gordailua: SS-668-96

ISSN: 1136-6818

Inprimategia: Antza,
Industrialdea 1 - 2, 20.160
Lasarte-Oria.

Noaua! hamabostekariak
ez du bere gain hartzen aldiz-
karian adierazitako esanen
eta iritzien erantzunkizunik.

AZALA: Noaua! irakurriaz
ilustratzen dira gaur

egungo gazteak

Munduko zazpi herrialde
aberatsenek (G-7), Estatu

Batuek eta Eraikuntza eta
Garapenerako Europako
Bankuak egin zituzten promesak
nahiz hartu zituzten konprome-
zuak ahaztu dituzte ja. Ukraniako
gobernuak, Txernobilgo zentral
nuklearra ixteko bitarteko ekono-
mikorik gabe (krediturik gabe)
jarraitzen du. 

Momentu honetan, Txernobilen
erreaktore bat martxan dute eta
1986an izugarrizko hondamendia
sortarazi zuen erreaktorearen
arrastoak bertan jarraitzen dute,
egoera tamalgarrian gainera.
Egoera hau ikusita, zalantzarik
gabe, mundu guztiaren zuhurke-
ria planeta osoaren segurtasuna
arriskuan jartzen ari da segun-
duak aurrera doazen einean.

Erreaktore honen arrastoak
gorderik dauden sarkofagoa
estaltzeko 800 milioi dolar
(122.400 milioi pezeta) inguru
beharrezkoak direla kalkulatzen
dute adituek. 1996ko apirilean
munduko zazpi herrialde abera-
tsenek, honi aurre egiteko era-
bakia hartu zuten. Beraiek,
Ukraniako gobernuari  300 milioi
dolar (45.000 milioi pezeta) ema-
teko konpromezua hartu zuten.
Beste guztia, ordea, Ukraniako
gobernuak jarri behar zuen kre-
dituen bidezko finantziazioa era-
biliz. Kreditu hauek Eraikuntza
eta Garapenerako Europako
Bankutik bideratuko liratekeela
esan zuten, baina badakizue,
banku honen helburua errenta-

garritasuna ateratzea besterik ez
da. Jacques de Larosière banku-
ko zuzendariak zera dio: "banku
honek ezin du sarkofagoaren
konponketa  finantziatu, aparte-
ko bitartekoak emaen ez badiz-
kigute behintzat".

Honez gain, Ukraniak, Chmel-
nitski eta Rivneko erreaktoreak
ordezkatzeko energi iturri berriak
sortu behar ditu, baina honek
100 milioi dolarretako (15.300
milioi pezeta) gastua suposatzen
du. Munduko talde nuklear
indartsuenek, arriskua murriztu
beharrean areagotzen ari dira.
Ukraniak energi berriak izan
ditzan, zentral atomiko berriak
jartzea da beren helburua, eta
noski, adjudikatuak beraiek izan
daitezen borrokatzen dute.

Laburbilduz, orain dela hamai-
ka urteko istripuaren ondorioak
jasateaz gain, Ukrania, Bielorrusia
eta Errusiako federazioko biztan-
leak erreadioaktibitate dosiak
jasotzera zigortuta daude. Izan
ere, sarkofago hortatik erreadio-
aktibitate ugari zabaltzen ari da
egunero. Istripu berri baten ata-
rian egon gaitezke, 1986an hon-
datu zen erreaktorearen oinarri
nagusiak erortzean baitaude.

Bien bitartean, munduko agin-
tariek hitzegin besterik ez dute
egiten, eta bide batez Ukraniako
gobernua zentral berriak egitera
bultzatu. Argi dago, biztanleen
bizi baldintzei edo herrien segur-
tasunari begiratu beharrean,
hauek beraien poltsikoari begira-
tzen diote, 

TxerTxernobil berriz ernobil berriz eree

Manu Aranburu

Eguzkiko kidea

369369
bazkide ditu Noaua!k.

Zu ere egin zaitez
bazkideUsurbilgo Udalak

diruz lagundutako
aldizkaria

Kultura sailak
diruz lagundutako

aldizkaria

Gipuzkoako
 Foru Aldundiak
diruz lagundutako
 aldizkaria
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Eguberri eta
urte berri on!

MARKEL OLAIZOLA
ASEGURU AGENTEA / Zbk. 200009

Aritzeta, 1 Tlf: (943) 37 18 07
20170 Usurbil  (Gipuzkoa)

GENERALI
Aseguru Konpainia PINTXO BEREZIAK

ETA AUKERA ZABALA
Aritzeta, 2 Tel.: 37 10 42

BORDATXO
edaritegia

Urte berri onUrte berri on
 guztioi! guztioi!

Hasieratik Noaua!k argi ikusi zuen bere orrie-
tan irakurleek parte har zezaketen tarte bat

izan behar  zuela; bakoitzak pentsatzen duena,
gaitzetsi edota goraipatu nahi duena bertan azal-
du dadin. Hori dela eta, Ika-mikaren atal hau jarri
dugu zuen eskura alero-alero, partehartze hori
garrantzizkoa iruditzen zaigulako.

Baina egia esan, inor gutxi animatu da idaztera.
Beharbada zer esan haundiegirik ez dagoelako
izango da? Ez dugu uste, behin baino gehiagotan
entzun baititugu horrelako esaldiak: “hi, kontu hau
Noaua!n ateratzeko modukoa duk." Esan bai,
baina egin ez. Beraz, gure orri hauetatik berriro
gonbidatzen zaituztegu tarte honetan parte har-

tzera. Espero dezagun urte berriak idazteko
gogoa oparitzea. Hala bedi!

Ika-mika zuena da!!
xi
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B A Y M U E
Bainugelak,

 sukaldeko altzariak eta tresnak
 eta opariak

 36 57 42%

Etxetresna elektrikoak

Zubiaurrenea, 3

Eguberri eta
urte berri on!

Opari
aukera zabala

Atxegalde, 10 Tel. 36 65 42
Urte berri on!

AKATSAK ZUZENDUZ
// Aurreko aleko sail honetan izen bat gaizki

agertu zen. Arantza Illarramendiren ordez Itziar
Illarramendi jarri behar zuen. Bestetik, eskutitz
hori Kalezarko moja guztien izenean ere idatzi
zela  argitu behar da.

// 31. alean, ahaztu egin zitzaigun Joxe Luis
Zumetaren portadako eta erreportaiako argaz-
kiak Ibon Beristainenak zirela aipatzea.
Barkaiguzu!

Trakatan trakatan hiru
errege... baina nor da
hau? Zaldi gainean
dagoena ez da erre-
gea, baina erregea
baino ederkiago
dago. zaldi gainera
igo eta haunditan zal-
duna izan nahi duela
eskatuko ote zien erre-
gei? Ez dakit ba!



erriketan

Zer dela eta ez duzu baserrian bizitzeko asmorik?

Oso lotua delako, gauza bat ez bada bestea
dagoelako egiteko. Niri, berez, baserrian bizitzea
gustatzen zait, baina ez dut nahi nire bizitza ber-

tan egin. Udaran batez ere, oso gogorra da:
belarretara edota beste zereginen bat izaten

duzu beti. Gainera, lanean horren kontura izuga-
rrizko farreak egiten dituzte, zeren udan lanetik

libre nuen egun bakarrean beti belarretara joa-
tea tokatzen zitzaidan.

Eta non egiten duzu ba, lan?

Duela bi urte hasi nintzen Errekaldeko Txiki-Parken.
Lagun baten bitartez aurkeztu nintzen lanpostu

horretara eta lagun horrek esan zidan elkarrizke-
tarako mini-gona eta makilatuta joateko. Nik,

ordea, ez nion kasurik egin. Lanposturako hartu
behar baninduten naizen bezalakoa hartu behar-
ko nindutela uste bainuen. Eta noski, ez ninduten

hartu. Handik hilabete batzuetara, jende gehiago
behar zutela eta nire lagun horrek berriro nagu-

siari esan zion ezagutzen zuela neska bat lan
honetarako egokia zena. Eta oraingoan hartu

ninduten.

Eta zer egiten duzu zehazki?

Ba orain kafetegiko enkargatua naiz. Berri-berria
gainera, duela hilabetetik hona baitut postu hori.
Beraz, kafeak zerbitzeaz gain bertako paper eta
kontu guztiak ere eramaten ditut. Baina oso gus-

tora nago, nahiz eta (hori bai) orain ardura
gehiago izan.

Lan egiteaz gain, ordea, ikasi ere egiten duzu.

Beno, hasieran Bilbon Ekonomia ikasten hasi nin
tzen, baina kurtsoa pasa eta gero, ikusi nuen hura
ez zela nik nahi nuena. Oso ikasketa "hotzak" irudi-

tzen zitzaizkidan, eta nik beste zerbait behar
nuen; horregatik, karrera utzi eta urte bete lane-

an hastea erabaki nuen.

Non baina?

Donostian, senar-emazte heldu batzuen etxean.
Oso ondo moldatu ginen. Gainera, izugarri ikasi
nuen bertan, ordurarte ez bainekien ia ezer sukal-
deko kontuez. Hala ere nik banekiela esan nien
eta zerbait egin behar nuenean, etxekoandreari
esaten nion ea berak nola egiten zuen, eta gero
hala egiten nuen. Oso gustora zeuden gainera.

Baina gaur egun ikasten ari zara, ezta?

Bai, nik argi neukan zerbait ikasi behar nuela eta
hasieratik zekiten hori lan egiten nuen etxekoek.
Horregatik, magisteritza eskolan hasi nintzen, eta
gaur egun azken kurtsoa ari naiz egiten. Haur
hezkuntzako espezialitatea aukeratu dut gainera,
izugarri gustatzen zaizkidalako haurrak.

Eta praktikarik egin al duzu?

Bai, iaz hilabete eman nuen Udarregi ikastolan
lau eta bost urteko haurrekin, eta sartu behar
dugun urte honen hasieran ere beste hilabete
pare bat egingo ditut bertan. Seguruena, urte
bete gaztegoekin. Izugarrizko esperientzia izan da
hau eta nire ametsa Udarregi ikastolako irakasle
izatea litzatekeela argi daukat.

Eta beste ezertarako astirik ba al duzu?

Beno, astean behin Andoainera joaten naiz "saloi
dantzak" ikastera. Saltsa, runba eta txa-txa-txare-
kin gabiltza. Izugarri gozatzen dut gainera!

Abenduaren 31an beteko dituzu 22 urte. Nola
ospatzen dira urteak horrelako egun berezian?

Niretzat oso oso egun berezia izaten da, horrega-
tik nire lagunei hilabete lehenagotik hasten na
tzaie nire urteak gogorarazten. Batzuek esaten
dute garai honetan eginda oharkabeago izaten
direla urtebetetzeak, baina nik badakit egun hau
beti denentzat oso berezia dela, eta hori poz
bikoitza da niretzat.
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MAIDER MAKAZAGA BERISTAIN

Kalezarko "Buenabista" baserrikoa dugu 21 urte
besterik ez dituen neska hau, baina argi dauka

ez duela beti bertan bizitzeko asmorik.
Bestalde, haurrak izugarri gustatzen zaizkiola

aitortu digu.

JATETXEA

Txokoalde, z/g - Usurbil Tlf. 36 11 27 - 37 10 94

Eguberri eta
urte berri on1

TABERNA
Irazu kalea, 12
Tlf: 36 02 17

Urte berri on!



tar jantzita eta ondoren egin
zuten txistor jana ere ez zen
makala izan. 

URDAIAGA

Leire
Atxega

San Esteban txiki eguna
abenduaren 26an

Gabonekin batera, hutse-
gin gabe, San Esteban

txiki eguna ospatuko dugu
abenduaren 26an Urdaiagan.
Azken urteetako usadioari
jarraituz, eliza inguruan giro
polita sortuko da Urdaiaga-
tarron artean. Eguerdiko
hamaiketan izango den meza
nagusiaren ondoren, haragi
egosi eta txorizoa jan eta ardo
pixka bat edanez, bertsolari
eta trikitilarien doinuekin bero-
tu beharko dugu, iaz bezala,
hotz egiten badu behintzat.
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AGINAGA

Iratxe
Begiristain

Eskola txikien arazoaren
azken berriak

Aginagako eskola txikien
auzia pil-pilean da orain

ere. 31. alean Noaua!n agertu
zen moduan, eskolako gelen
egoera tamalgarria da eta
konponbidea beharrezkoa
dute. Joxe Antonio Altuna
alkateak, elizarekin betiko
egingo litzatekeen kontratua-
ren bidez, Arrate egoitza
dagoen eraikuntzara pasa-
tzea ikusten zuen irtenbide
posible bat.

Irailaren 25ean Arrate egoi-
tzako taberna eta eskola
publikoei dagozkien arazoak
konpondu nahian, udalak
idatzi bat bidali zion Arrate
egoitza eta parrokiko talde
zuzentzaileari. Hauek, orain
dela gutxi eman diote eran-
tzuna udalari.

Bertan, Arrate zaharren
egoitzako taberna, sukaldea
eta komunak udalari alokai-

ruan uztea proposatzen dute,
hileko 40.000 pezetaren truke.
Bestalde, Aginagak eskola
publikoak behar dituela eta,
parrokiko lokalak udalari
uztea proposatzen dute, hile-
ko 80.000 pezetaren truke.

Honela dago, ba ez,
Aginagako eskola txikien kon-
tua. Oraindik erabakirik ez da
hartu, baina hemendik laister
arazo guztiak konpondu eta
hainbeste urtetan gurea izan
dugun eskola txikiari irtenbide
azkarra ematea litzateke
onena.

ATXEGALDE

Amagoia
Mujika

Bazterrak garbitu
dituzte industrialdean

Usurbildik Aginagarako
bidea hartzen badugu,

edo eta Atxegaldetik zonalde
industrialera begiratzen badu-
zu, aldaketaren bat somatuko
duzu. Izan ere, inguruan zeu-
den sasi, belar, adar eta
horrelakoak kendu dituzte.
Orain, pabeloi haundiekin
batera, zelai antzekoa ikus
daiteke, eta hainbeste burni
eta hormigoiren artean ez
dator batere gaizki. 

Gabonak ere iritsi zaizkigu.
Azkar joan da urtea eta kon-
turatu gabe abenduaren
amaierara iritsi gara.
Ikastolako haurrak, ostiralean,
kantu-kantari ibili ziren baserri-

Irazu kalea, 3 -  Tlf. 37 00 13

TXIRIBOGA
TABERNA

Urte
berri on!Xabier Carbayeda eta Goyo Martin

Kale nagusia, 44- behea
LASARTE-ORIA TEL. 36 61 97

Kirol masajea eta masaje terapeutikoa
MASAJE LEKUA



baitugu Usurbilgo jendea
Zubietako plazan errebotean
jokatzen. Apusturen bat egin
nahian ote dabiltza?

KALEBERRI

Ines
Kamino 

Zaharren egoitza berria
laister bukatu behar dute

Urtearen amaiera gero eta
gertuago daukagu. Bi

aste besterik ez dira faltaurte-
zahar gaupasarako. Hau da
marka hau, 1998a ere haizeak
eraman du ziztu bizian.
Gabonak iritsi dira eta ekitaldi
ugari izango ditugu herriko
frontoian. Jaiotza dela, olen-
tzero dela, erregeak direla...
egun bat, beste bat eta beste
bat, beti frontoia jendez
betea.

Lehen aipatu dudan bezala,
urteberria aldamenean dau-
kagu. Aurten ere urtezahar
gaupasa antolatua dago.
Akelarre taldeak alaituko ditu
frontoi inguruak eta goizalde-
ra arte diskoteka egongo da

Udarregi zaharrean. Izango da
bai buila eta zalaparta inguru
hauetan.

Bestalde, gabonak alde
batera utzita, anbulategi
zaharraz ere zerbait esan
beharko dut. Izan ere, hilabe-
te batzuk pasa dira zaharren
egoitza egiten hasi zirenetik
eta laister bukatu beharko
dute. Ez dakit, urte amaierara-
ko amaituko duten. Bertara
hurbiltzen den edozeinek ikus
dezake hango panorama:
oraindik lan asko dago egite-
ko. Zer egingo diogu, ba,
amaitu arte itxaron behar.’

SANTUENEA

Alfontso
Vidal 

Bide berria irekitzeko
ordua iritsi da

Azkenean lasai joan ahal
izango dugu Santue-

neara. Bada ordua! Azken
hilabeteetan bidearen egoera
tamalgarria izan da, eta
kotxez nahiz oinez kontu haun-
diz joan beharra izan dugu.
Abenduaren azken egunekin
batera bide berria erabiltzea
espero dugu. Izan ere, ja
amaitu dutela dirudi. Asfaltoa
bota dute eta badaezpada
bi hesi jarri dituzte bidearen bi
hertzetan. Bide berria erabil-
tzerakoan alde ederra aurkitu-
ko dugu santueneatarrok.
Euria egitean putzurik ez ote
da sortuko!
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ZUBIETA

Xabier
Arregi

Zubietako mugaketa
garatzeko aurrekontuak

Donostiako udalak, Zu-
bietako mugaketa gara-

tzeko 6.000.000 pezeta aurriku-
si ditu 1998. urterako. Zubietan
Herri Batzarra eratu baino
lehen, behin-behineko mugak
jarri ziren arren, orain, muga
horiek zehaztu eta mugaketa
garatzeko asmoa dago.
Aranzadi Elkarteak aurkeztu
du aurrekontu hau eta
Donostiako udalak, horretara-
ko 6.000.000 pezeta bidera-
tzea erabaki du. Hori bai, hel-
buru berdina aurrera eramate-
ko, Usurbilgo udalak 3.000.000
pezeta aurrikusi beharko ditu
datorren urteko aurrekontue-
tan.

Erreboteko Endika Abril txa-
pelketa amaitu ondoren,
Zubieta Pelota Elkarteko pelo-
tariok entrenatzen jarraitzen
dugu. Hala ere, azken aldi
honetan, Usurbilen errebotea
modan jarri dela dirudi. Xextua
hartu eta guri aurre egiteko
entrenatzen hasi ote diren ere
pentsatzen hasi beharko
dugu. Azken aldi honetan,
behi baino gehiagotan ikusi 

a lej i ran

Irazu kalea, 9-11. Usurbil
Tlf. eta Faxa: 37 02 69 (Gipuzkoa)

Eguzkitako betaurrekoak %10, 15 eta 40ko deskontuan
Web,Vogart,Guess, Rochas eta Bollé markak

           

 

    

 

            

 



Ane Irazusta
Kalezar

Bai, Olentzerori idaz-
ten diot, baina

oraindik ez. Tamagotxi
bat eta galtzak eska-

tuko dizkiot. Ez dut uste ikatza eka-
rriko didanik, baina hala bada ezin
da ezer egin.
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Leire
Añorga

Atxegalde

Bai, baina
oraindik ez

diot Olentzerori idatzi.
Azkazalak margotzeko pin-
tura eskatuko diot. Etxean
jaiotza jartzen dugu guztion
artean, asko gustatzen zait.

Alejandro
del Río

Etxealdia

Ez diot inori
idazten, eska-

tu egiten dut.
Aurten Real Madrideko ate-
zainaren trajea eskatuko diet
erregeei. Eta uste dut ekarri-
ko didatela.

Estibalitz
Lazkano

Santuenea

Oraindik ez
diet eskuti-

tza idatzi, ez
Olentzerori eta ez erregeei.
Baina badakit etxeko zapati-
lak eskatuko ditudala.
Etxean, berriz, jaiotza jartzen
dugu ama, ahizpa eta hiru-
ron artean.

Eneko
Golderos

Santuenea

Ez diot idazten,
baina ederki

dakit Olentzerori
zer eskatuko diodan. Game -
boy bat eta bideojokoak.
Eguberrietan etxean apain-
tzen dugu; denen artean jar-
tzen dugu jaiotza.

David
Iglesias

Atxegalde

Nik ez diot inori
idazten, baina

opariak Olentzerok
ekartzen dizkit. Aurten gitarra ikas-
ten hasi naiz eta horregatik gitarra
klasiko bat eskatu diot. Bestetik,
etxea apaintzen dugu, jaiotza jar-
tzen dugu ama eta bion artean.

Eneritz
Olasagasti

Santuenea

Nik ez diot
Olentzerori

idazten, erregeei
baizik. "Kaixo erregeak" hasten
da gainera. Kotxe kapota eta
panpin bat eskatu diet, urtean
zehar oso ondo portatu naizela-
ko. Etxea dagoeneko apaindu
dugu.

Ugaitz
Agirre

Bizkarra

Bai, Olentzerori
idatziko diot.

Eta eskutitzean
jarriko diot nahi duena ekartze-
ko. Etxea, berriz, oso polita jar-
tzen dugu; zuhaitza jartzen
dugu. Gainera, ikastolan
Olentzero bat egiten dugu eta
bera egoten da gure partez
ikastolan.

Idazten al diezuIdazten al diezu
OlentzerOlentzero edoo edo
ErrErregeei? Etaegeei? Eta

etxea apaintzenetxea apaintzen
al duzue?al duzue?

erorrek esan

Zumartegi industrialdea
Aitzezarra kalea, 1

Tel.: 36 10 79  Usurbil

Ugaldea poligonoa 36 - 2  - Esk
Usurbil - Gipuzkoa

en 37 19 54
%

SERIGRAFIA
T A n PO G R A F IA

Eguberri eta
urte berri on!

Eguneko bazkariak
eta afariak

Nagusia,6
Tlf 36 27 25

Zorionak eta eguberri on!



Arizeta,1 / Tlf. 36 21 64

Eguberri eta urte berri
 jai zoriontsuak
opa dizkizuegu!

Haur
jantziak

Kale Nagusia, 2        Tel.  36 59 43

Eguberri eta urte berri
jai zoriontsuak
opa dizkizuegu!

GAZTE DENDA

Etxebeste kalea,3 - Tlf. 36 11 06

               

 

Noaua!Noaua!-ko bazkidetza-ko bazkidetza
Utz itzazu betiko opariak alde

batera. Aurten zure senitartekoei
urte osoan zehar eskertuko dizu-
ten opari bat egiteko aukera
duzu: Noaua!-ko bazkidetza.
5.000 pezetaren truke nahi duzun
tokira (Euskal Herrira edo atzerri-
ra) hamabostero Usurbilgo aldiz-

karia bidaliko diogu zuk nahi
duzun horri. Urtebetez bada ere,
izan zaitez orijinala!

Gainera, aldizkariarekin batera
bazkideei dagozkien abantailak
eskuratuko ditu: beherapenak,
kuadernazioak, Bazkide Noaua!
buletina...

Kanpoan bizi den senitarteko,
lagun edo ezagun usurbildarren

bat baduzu, bere datu eta helbi-
deak Noaua!-n utz ditzakezu.

Horrela, aldizkaria bidali eta elkar-
tea ezagutaraziko diogu.



Irrati
taberna

   

 

          

 

 

 

      

 

          

 

       

 

                

 

       

 

    

 

 

 

    

 

   

 

            

 

LE MANS
 ASEGURUAK

• Istripuak
• Autoak
• Etxeak
• Komertzioak...

• Prezio onean
• Eskatu aurrekontua
  konpromezurik gabe

Uzturre plaza, 8    LASARTE-ORIA    Tlf 37 11 18/37 19 97

PIKABEA AGENTZIA

Eguberri eta urte berri on!
Ana Olasagasti

Etxebeste kalea, 9 Tlf. 36 00 83

ASEGURUAK
Eguberri eta urte berri on!

Aritzeta 2 - 2 Usurbil
Zorionak
eta urte berri on!

arrate

Tlf. 36 63 40

zahar  egoitza

taberna-jatetxea

Aginaga

Eguberri jai zoriontsuak
opa dizkizuegu!

Urte berri on!

TXAPARTEGI
HARATEGIAAginaga

Tel. 36 19 07
Kale Nagusia, 9
Tel. 36 48 00

Eguberri jaiEguberri jai
zoriontsuakzoriontsuak

opaopa
dizkizuegu!dizkizuegu!

K a l e  N a g u s i a , 2  -  T e l :  3 7  2 7  9 5

Zapatak, Kanpinak,
Kremailerak (poltsak,
zamarrak, galtzak...)

Giltzak kopiatzen ditugu
NAGUSIA, 2 -Tlf 37 28 44 -20170  USURBIL (GIPUZKOA)

Eguberri jaiEguberri jai
zoriontsuakzoriontsuak

opaopa
dizkizuegu!dizkizuegu!

  Solarium
Depilazioa

Publizitatea



Joan den ekainaren 1ean
uholdeek Usurbilen, azpie-

gitura mailan eragin zituzten
kalteen konponketa egitas-
moa, eta aurrekontuak onartu
berri ditu Espainiako gober-
nuak. 

-Erroizpeko presa konpondu
eta bertatik ur horniketa egin
ahal izateko lanak.  51.620.568
pezeta.

-Kanposantuan erori zen
horma pusketa hormigoia
jarriz konpontzea. 1.543.556
pezeta.

-Puntapaxeko zubiaren ingu-
ruko konponketak, argiztatzea,
hodiak jartzea... 3.001.938
pezeta

-Etxealdiako plaza. 2.823.910
pezeta

-Txikierdin, Itxaskun, ur horni-
ketaren sare orokorra konpon-
tzea 621.561 pezeta.

-Txokoaldeko urbanizazio eta
bideen konponketa.
48.045.947 pezeta

-Harane futbol zelaian egin-
dako konponketa lanak.
3.218.125 pezeta.

Guztira 110.875.605 pezetako
dirulaguntza emango du
Espainiako gobernuak. 
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ZUMET A MENUAK
(Gutxienez 2 lagunentzat)

- Itsaski entsalada hozber oa trufa
  zaporez
- Zapoa txangurr oz beterik eta itsaski
  saltsaz
- Aspizuna patata pur e, onddo eta
 pikilo piperraz haragi saltsatan
- Etxeko azkenburukoen degustazioa
- Ardo berezia eta kafea

3.200 pta.

ZUMET A
JATETXEA

Txoko alde, Tel.: 36 27 13

GALARRAGA
GARRAIOAK

  LUR ONGARRIAK
  ZABOR BILKETA
  ZISTERNA BEREZIAK 37 01 46%

Z

Z

Z
Zorionak!

ontzeju txikia

Uholdeek eragindako kalteak konpontzeko dirulagun-
tzak onartu ditu Espainiako gobernuak

Usurbilgo Udalak, herriko merkataritzan euska-
raren plangintza aurrera eramateko oina-

rriak plazaratu ditu. Plangintza burutzeko, pertso-
na bat edo talde bat osatzen duten langileak
kontratatzea da oinarrien helburua

Lanpostu honetara aurkezteko zenbait baldin-
tza bete behar dira; besteak beste, Usurbilen
azken bost urteetan erroldatua egotea, soziolo-
gia alorreko ikasketak burutuak izatea, Usurbilgo
merkataritza arloan euskararen egoerari buruzko
eskuhartze plangintza aurkeztea, euskara-ezagu-
tzaren ziurtagiria aurkeztea...

Eskaerak udaletxeko idazkaritza nagusian aur-
keztu beharko dira abenduaren 31a baino lehen.

Usurbilgo merkataritzan euska-
ren plangintza egiteko oinarriak

N-1 errepidea eta A-8 autobidea lotzeko,
Aritzetatik Lasartera autobia egiteko obrak

aurrera doaz. Aurrekontuak onartu eta aspaldi
hasi ziren lanean, baina orain aldaketa batzuk
egin dira. Aldaketa horiek N-634 errepidearen
lotunean izango dira, Irubide aldean. Alde bate-
tik, Atsobakarren aurreikusten den merkataritza
guneak sarbide berria izan beharko du; bestetik,
Euskotrenek proiektuan duen trenbide bikoizketa
egin ahal izateko proiektuan aldaketa nabarme-
nak egin beharko dituzte.

Beraz, hasierako proiektuan aurreikusitakotik
nabarmen aldatuko da Irubide aldeko gune hori,
Obrak zuzentzeko laguntza teknikoa kontratatze-
ak, 112.200.000 pezetako aurrekontua izango du.

Aldaketa Aritzetako autobide
berria egiterakoan
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Urtea amaitzekotan
dagoenean, 26. alean
banatu genizuen inkes-

taren emaitzak esku artean
ditugu. Lehen alea atera
genuenetik urte eta erdi pasa
ondoren, Noaua! aldizkariari
buruzko zuen balorazioa azal-
duko dugu erreportai honetan.
Uste baino inkesta gutxiago
jaso ditugu, 49, baina Noaua!
duinago eta hobe baten
arrastoan sartzeko pista ugari
eman dizkiguzue. Grafikak eta
komentarioak, komentarioak
eta grafikak, hona hemen
zuen epaiaren islada.

Denetara 49 inkesta jaso
ditugu, emakumezkoenak 26
eta 23 gizonezkoenak. Adinari
dagokionez, 15 eta 44 urte
bitartekoak izan dira inkesta
gehien bete dituztenak, inkes-
ten %71a, hain zuzen ere.
Kaleberri eta Kalezarren bildu
dira gehienak, 15 lehenengo-
an eta 14 bigarrenean. Azke-
nik, inkestak egin dituzten 49

pertsonetatik 33 bazkideak
dira. Beraz, 370 bazkide ditu-
gula kontutan izanda, bazki-
deen %10ak, soilik, eman du
Noaua! aldizkariari buruzko iri-
tzia.

Euskararen ezagutzari dago-
kionez, guztiek ongi edo oso

ongi hitzegiten
duten arren, iraku-
rri edo eta idazte-
rakoan zailtasun
haundiagoak
dituzte. Zazpik eus-
karaz gutxi irakur-
tzen dutela esa-
ten dute eta 17
inkesta egilek ez
dute erantzuten
euskaraz idazten
duten ala ez.
Honekin lotuta,
%13a Noaua!rekin

hasi da euskaraz irakurtzen.
Guk erabiltzen dugun euskara
maila hizpide hartuta, oroko-
rrean euskara maila ona era-
biltzen dugula esaten da. Hala
ere, hiru irakurleren ustez gure
euskara erdipurdikoa da.
Honela, %85ak erraz ulertzen
du guztia eta %13ak birritan
irakurri behar izaten du
Noaua!.

Inkestaren arabera, gehie-
nek, %98ak, Noaua! irakurtzen
dute. Etxe bakoitzean bataz-
beste 3 pertsonek irakurtzen
dute eta  aldizkaria irakurtzen
ordu erdia eta ordu bete bi-
tartean pasa ohi dute (%53ak
ordu erdia, %36ak ordu bete).

Orokorki, aldizkariari buruzko
iritzi ona dute gehienek.
Inkesta egin duten %28ak iritzi
oso ona du, ona %65ak eta

Inkesta: Noaua! aldizkariaren epaia

Bideo eta Argazkiak
Usurbil tlf 36 14 87 oiartzun

Jai zoriontsuak igaro

Kale Nagusia, 2
Tlf. 36 40 58

           

 

Barruko arropa finak
eta etxeko arropak

Aritzeta, 1
Tel. 36 17 87

Zorionak eta
urte berri on!

Berriketan
Kalejira

Erreportaia
Inkesta

Gazi-Gozo-Geza
Porrusalda
Lehiaketa

Herriko taldeak
Agenda

Zer irizten?
Pil-pilean

Kirol agenda
Ika-mika

Kontzeju txikia
Izerdi patsetan

Kirol kopla
Gehigarriak
Txirrikitutik

Markesaneko petriletik
Komikia

Kirol emaitzak

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Gehien irakurtzen
dute

Gutxien irakurtzen
dute

INKESTINKESTA EGIN DUTENAK, AUZOKAA EGIN DUTENAK, AUZOKA
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7
3

2
11

14

10

13

13

16

12

11

11

11

6
6

6

6

2
4
5
5

3
2
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3
1

1
1
1
1
1

3
3
3
3
4
4

6
9
9
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11

18
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20
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aldizkariari erdipurdikoa dela
iritzi dioten 3 erantzun jaso
ditugu, %7a. Orain arte argita-
ratu diren gaiak epaitzerako-
an ados daude gehienak. Gai
interesgarriak jorratu direla
esaten du %94ak, baina
%6arentzat aspergarriak izan
dira bi urte hauetan argitaratu
ditugun gaiak. Honela, "gaiak
sakonago eta era arrazoitua-
go batean lantzea, interesga-
rriagoak egitea" proposatzen
duenik ere bada.
Egunerokotasunetik urrutiago
dauden gaiak, baserriko gaiak
eta gorabeherak, gazteriaren
arazoen azterketa... gai des-
berdinak jorratzeko proposa-
menak azaldu dira inkestan.
Bestalde, %95aren ustez,
Usurbilgo informazioa oso
ondo edo ondo jasotzen du
Noaua!k.

Sailez saileko azterketa egin
ezkero, berriketan, kalejira,
erreporataia, inkesta eta Gazi-
Gozo-Geza dira gehien irakur-
tzen diren sailak. Beste guztiei
alde dezente ateratzen diete.
Gutxien irakurtzen direnak,

aldiz, kirol agenda,
izerdi patsetan,
kirol kopla eta
lehiaketa ditugu.
Azken honekin
datu kuriosoa: 10
inkesta egileek
lehiaketa irakurtzen
dute eta 13k ez
dute irakurtzen.
Sailei buruz ekar-
pen ugari egin
dira: batzuen ustez,
kalejirako atala
zentzuzko albisteak
daudenean soilik
jarri behar da; besteek, berriz,
Gazi-gozo-geza diseinuz eta
agenda diseinuz aldatu eta
kirol agenda hobetu behar
dela esaten dute. Bestalde,
publizitate nahikoa dagoela
uste du lautatik hiruk, nahiz
eta gutxi dagoela dioen
%15ak eta asko %4ak.

Aldizkariari zer erantsiko
zeniokeen galdetzean iradoki-
zun ugari jaso ditugu. %8ak
dagoen bezala ondo dagoela
esan arren, aurrerantzean ber-
tsolaritza, sukaldaritza, sexuali-

tatea, jendea
zoriontzeko saila
jorratu beharko
genituzkeela esa-
ten dute askok.

Aldizkariaren alde
teknikoei dagokio-
nez, maiztasunaz
galdetzean
Noaua! aldizkariak
hamabostekaria
izaten jarraitu
beharko luke
%69aren ustez.
Astekaria izan

behar duela pentsatzen du
%15ak eta hilabetekaria %17-
ak. Orrialde kopuruarekin ez
dago kexarik. %65ak egokia
dela dio eta gehiago izan be-
har lituzke %17aren esanetan. 

Hamabostero-hamabostero
zuen etxeetan izaten da
Noaua! aldizkaria. Batzuetan,
etxeren batera iritsi ez direna-
ren kexak entzun behar izan
ditugu baina oro har normal-
tasunez iristen da Noaua! zuen
etxeetara. Inkesta egin duten
%94a, behintzat, iritzi horreta-
koa da.

33 ale argitaratu ditugu, bai,
baina hemendik aurrera ere
horretan jarraitzeko asmoa
daukagu. Asko dugu hobetze-
ko, esan beharrik ez dago,
baina poliki-poliki, zuen lagun-
tzaz, eta guztion lanarekin,
Noaua! hobea egingo dugu-
lakoan gaude.. Zorion ugari
jaso ditugu, kexak ere bai,
baina esaldi honekin geldituko
gara: "Animo Noaua! Kultur
Elkarteari horrela segi dezan,
eta ea bazkide izatera iristen
den herri osoa". 

Lore eta
lore landareak

URTINEA
LORATEGIA
Gabon

zoriontsuak
eta urte berri on!

San Esteban  Tlf. 36 22 55

xabier
eDaritegia

Aritzeta, 2 % 36 19 78

• Pintxo aukera bikaina
• Gosari bereziak
Urte zaharra

ondo bukatu eta
berria hobeto hasi.

Zorionak!
Aritzeta 2 - 2 1.A

Telefonoa: 36 19 51

Ileapaindegia
MISTOA

Solarium, depilazioa,
makilajea eta manikura

Eguberri eta
urte berri on!

GEHIEN IRAKURGEHIEN IRAKURTZEN DEN KALEJIRAKO KRONIKATZEN DEN KALEJIRAKO KRONIKA

Oso ona Ona Erdipurdikoa
0

5

10

15

20

25

30

%28

%65

%7

Aldizkariari buruzko eritzia

1212
1414

1010

6644
33
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orrusalda
Inaxio Arruti eta Koldo Lertxundi txapeldun

Inaxio Arruti eta Koldo Lertxundik irabazi dute aur-
ten ere Aitzaga elkarteak antolatzen duen eskuz

lau t´erdiko pelota txapelketa. Joan den abendua-
ren 13an jokatu ziren txapelketako azken partiduak
eta iazko txapeldunek ez zuten hutsegin, 22-17
nagusitu ziren Jon Sarasua eta Santxoren aurka.
Hirugarren postua Igor Uribe eta Iker Mujikarentzat
izan zen, 22-17 nagusitu baitziren Aintzi anaien aur-
kako norgehiagokan. Finaleko neurketan, bi bikote-
ek pelota guzti-guztiak lehiatu zituzten. Honela,
zabalera joan zen pelota bat jasotzera joan zenean,
Inaxio Arrutik sarien mahaia jo, eta txapeldunen eta
pelotari onenaren kopak apurtu zituen.

Autoenplegua irtenbide nagusia

Pasa den abenduaren 17an eta Usurbilgo Udalak
antolatuta, autoenpleguari buruzko hitzaldia eman

zuten Bultz-Lan Consulting enpresako Marisa Trueba eta
Jon Zubeldia teknikariek. Bertan, otsaila eta martxoa
bitartean herrian egingo den autoenplegu ikastaroari
buruz hitz egin zuten. Honela, ikastaro hau enpresa-ideia
duen edonori irekia dagoela azaldu zuten, nahiz eta lan-
gabetuei zuzentzen zaien lehenik. Bestalde, ikastaroa bi
zatitan banatuko dela ere esan zuten. Lehenengoan
produktua, merkatua, finantza arloa eta arlo juridikoa
landuko dira. Bigarren zatia praktikoa izango da, bertan,
enpresa sustatzaile bakoitzaren proiektua martxan jar-
tzen saiatuko dira.

Gabonetako pinua jarri dute

Gabonetan sartu garela nabari da Usurbilen.
Urtero bezala, aurten ere, ondo argiztatuta-

ko pinua egongo da Kaleberriko parkean gabo-
nak amaitu arte. Izan ere, joan den abenduaren
17an herriko langileek nahiko lan izan zuten pinu
haundi hau jartzerakoan. Kolore guztietako argiez
apainduta, giro berezia emango dio Kaleberriri.
Hiri haundietan, eta ez hain haundietan, kaleak
apaingarri ugariz josten dituzte. Hemen, Usurbilen,
urteroko pinuak argitzen ditu leku guztiak.

 36 13 18
%

      

 

        

 

Itxasku-berri baser ria
Usurbil

Kale nagusia, 10

Usurbil 37 00 08
%

Elkarri itsatsitako etxebizitzak eraikitzera goaz
- Lau logela
- Bi autorentzako garajea eta txokoa
- 200m ko lur saila

Kalitate oneko eraikuntzak - Zuzenean eraikitzailearengandik

Informazio gehiago obretan bertan
edo telefono hauetan: 58 09 66 - 64 39 14

AGINAGA
2

A
rg

: E
ka

itz



j a n a r i d e n d a

Borda berri, 3
Usurbil  36 57 92%

Ana

            

 

 

 

  

 

            

 

EAJ-PNVk Eguberri paketsuak
opa dizkizue

Eguberri eta urte berri on
herrian eta gogoz kontra

 kanpoan zaudeten
 usurbildar guztioi!

ARRANDEGIA

Gaztañazpi, 1 - Tel.: 36 63 56
USURBIL

K/ Nagusia, 25 - T el.: 37 10 98

BIDEO IKUSKA
Pelikula berriak eta azken nobedadeak zur e eskuera:

 "El santo", "Men in black",
 "Cámara sellada","Batman and Robin"...

Disney pelikulak eta jokoak salgai

Laister:
     "Speed 2", "El quinto elemento", "Breakroun",

"Mentiroso compulsivo", "Mr. Bean"...

Urte berri on!

Jai zoriontsuak!Kale nagusia, 27
T elefonoa: 36 11 10

AGIRREZABAL
    estankoa

okindegia
gozotegia

Gaztañazpi, 1 - Tel: 37 10 80

Eguberri eta urte berri on!

USURBIL
TLF.: 37 24 98

OIARDO
UDAL KIROLDEGIA

 Abenduaren 24, 25, 31 eta
urtarrilaren 1 eta 6an itxita

Urte berri on!Urte berri on!

Publizitatea
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ETXE-ALDIA, 1
TLF 36 27 70

20170
USURBIL

kafe berezia

Zorionak eta
urte berri on!

Kale Nagusia, 2
Tel. 37 33 48
      37 09 13

Gure aldizkariko orrietan
agertu zen orain dela

gutxi Hitza Jasoz taldearen
lana. Herriko hizkera eta isto-
rioak biltzeaz gain, ordea,
beste lantxo bat ere hartu
nahi du: elizako kanpai des-
berdinen doinua jasotzea.
Hau da, garai batean kan-
paiek zuten funtzio eta esa-
nahi guztiak bildu nahi dituz-
te.

Gai honetaz hitz egiteko,
Matilde Urkia parrokiko serora
baino hoberik ez da izango Ia
bizitza guztia pasa du eliza
eta elizako kontuez ardura-
tzen eta ardura horien artean
kanpaiak jotzearena ere
badago. Beraz, oso gustora
hartu du Hitza Jasozen pro-
posamena. Hala ere ezin
izango dituzte segituan gra-
batu kanpai doinu hauek:
“kanpai mota guztiak jotzeko
(lehen egiten zen bezala)
kanpandorrera igo behar
dut, kanpai batzuk eskuz jo
behar ditudalako. Gainera,
kontuan izan behar da guz-
tiak jotzeko 45 minutu inguru
beharko nituzkeela, eta urte
sasoi honetan hotz haundia
egiten du hor goian. Beraz,
eguraldi hobeak egiten
dituenerako utzi beharko
dugu oraingoz”.

Gaur egun ere kanpaiak
jotzearen ardura Matildek
darama. “Gaur egun kanpai
mota gutxiago jotzen dira
lehen baino. Garia batean 18
kanpai mota desberdin
jotzen nituen. Baina orain

horietatik zazpi hamar bat
inguru joko lirateke”, aipatzen
du Matildek. Izan ere, alda-
meneko orriko kanpai zerren-
da horietatik, gaur egun
Matildek jotzen dituenak
hauexek izango lirateke:
8etako kanpaiak (astegun
eta igande eta jai egune-
tan), angelusekoa, arimena,
urriko kanpaiak, hil kanpaiak
eta eskatu ezkero, su kan-
paiak ere bai. Besteak, zori-
txarrez, galdu egin dira.

Kanpandorrean bost kan-
pai daude guztira: bi kanpa-
na buelta (hauek jai haundie-
tan eta jotzen dira sokekin),
beste kanpai haundi bat
(Matildek elizatik bertatik txi-
rrin baten bidez jotzen
duena), erlojuaren kanpaia
eta txintxina deritzaiona, eliz-
mutilek (akolitoek) jotzen
zutena. Aipatu bezala,
Matildek bakarra jotzen du

normalean, baina Hitza
Jasozen grabaketarako erlo-
juko kanpaiari soka jarri
beharko zaio garai batean
jotzen zen bezala egiteko.

Matildek gazte-gaztetatik
ezagutu izan du eliza eta
parrokiko martxa. Izan ere,
afizio edota ofizio hau fami-
liatik datorkio: “Ni 13 bat urte-
rekin hasi nintzen izeba
Gertrudisi elizan laguntzen.
Eta bera faltatu zen egunean
nik hartu nuen ardura hori.
Nire izeba ere, nire moduan
laguntzaile bezala hasi zen
lan honetan. Bere aurreko
serora uste dut Joxpantoni
izeneko amon xahar bat zela.
Eta haren laguntzaile hasi zen
bera ere”.

Kanpaiak protagonista izan-
da, ondoren doakizue graba-
ketan jasoko diren kanpai-
hots desberdinen zerrenda:

Din dan... kanpai hotsa ezagutuz

arkesaneko
      petriletik

Kanpaiak komunikabide oso garrantzitsuak izan dira herrietan, eta
zenbait kasuetan, oraindik ere izaten jarraitzen dute.
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Bizkarre, 6  /  Usurbil
Tlf 36 60 19 / 36 34 60

Sintasola, moketa, kortxoa
eta tarima jartzen dira

FERNANDO
     

 

          

 

ZORIONAK!
Olarrondo kalea, 1 20170 USURBIL TLF 37 04 62Olarrondo kalea, 1 20170 USURBIL TLF 37 04 62

Eguberri eta urte berri on!Eguberri eta urte berri on!

SOLARIUNSOLARIUN
bono bereziakbono bereziak

Aingeru kanpaiak

Gizonezkoen hil kanpaiak

Angeluseko kanpaiak

Meza erdiko kanpaiak

8etako kanpaia igande/jai
egunetan

Zortzietako kanpaia

Trumoi ezkila igande eta jai
egunetan

Trumoi ezkila

Argi ezkila igande eta jai
egunetan

Argi ezkila

Elizakoak

Urriko kanpaiak

Misio kanpaiak

Arima kanpaiak

Kristoren agonia

Su kanpaiak

Apaizen hil kanpaiak

Emakumezkoen hil kanpaiak

Amabirjinari egiten zaion otoitza. Udan goizeko
5.00etan neguan 5 .30etan, 12.00etan eta 20.00etan.

Aurrekoaren berdina baina igande eta
jai egunetan.

Goizean lanera joateko abisua eta 14.00etan
ateratzekoa.

Aurrekoaren berdina igande/jai egunetan. Hiru
kanpai eta gero kanpai azkar asko.

Aurrekoaren berdina baina igande eta
jai egunetan.

Argi ezkilaren ondoren jotzen dena. Trumoien
aurkakoa.

Gaixoari komunioa eta azken igurtzia emateko
jendeari abisua emateko. Bertara joateko.

Urrian, amabirjinaren hilabetea. 19.30ak baino
lehenago Errosariora deituz.

Aste Santuan. 15.30-16.00etara. 9 kanpai eta itxaron
eta gero beste 9... ordu erdiz. Mezetara deituz.

Apaiza ogia eta ardoa sagaratzen ari denean
otzen direnak.

Egunero 20.00etan. Purgatorioko arimen alde. Hiru
kanpai eta gero beste 33 mantxo-mantxo.

12.00etan. Argi ezkilaren barnean. Amabirjinaren
omenez.

Ostiralero 15.00etan jotzen ziren 33 kanpaiak

Sute bat denean jotzen dira. Kanpaiak oso bizkor
eta segidan jotzen dira.

Komunioa egin gabeko haurrentzat. Hauei
ez zaie agonirik jotzen.

Hiru aldiz tan-tan hasieran eta gero agoniakoak,
 mantxo mantxo.

Bi  aldiz tan-tan eta gero agoniakoak,
mantxo-mantxo.

Tan-tan hasieran eta gero agoniakoak,
mantxo-mantxo.

EzaugarriakKanpai motak

arkesaneko
      petriletik



KIROLAK
 JOSTAILUAK

Lourdes

Gaztañazpi, 1
Tel: 37 03 90

Eguberri jai
zoriontsuak opa

dizkizuegu!

     

 

    

 

     

 

Eguzkitza, 6 36 29 70%

Eguberri eta urte
berri jai

zoriontsuak opa
dizkizuegu!

Eguberri

Erdiko kalea, 2
Tel:37 34 81

JANTZIAK
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on!
Zorionak!

EGUNEKO BAZKARIAK

etxebeste
jatetxea

Aginaga (Usurbil) Tel. 36 27 40

Eguberri eta
urte berri on!

1997ko URTE ZAHAR
GAUPASA

Usurbil
Egitaraua:

12etan. Urte zaharrari agurra eta berriari
ongi etorria kanpaiekin batera.

- Kanpaiak
- Mahats jatea
- Txanpain edatea
- Txalaparta
- Bertsolariak

2etan AKELARRE taldearekin dantzaldia

Ondoren Diskoteka

SARRERA DOHAINIK
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BEREZITASUNAK
Txerrikumea,

Txuleta eta Arraia
Aginaga

     36 27 73% SEKAÑA

Eguberri eta
urte berri on!

Kale Nagusia, 25 Tlf. 36 25 60

ZENDOIA-ENEA
TABERNA

Goizeko 7tatik irekia
Gosariak, hamaiketakoak,

eguneroko menuak eta
bokatak

Gabonetan ere
agur berezi bat

herrian ez daudenei!

    

 

    

 

   

 

     

 

        

 

Buru-azalar en zainketa
Ile-apainketa

Etxebeste , 3             Tel. 37 16 85

i

zerdi patsetan

Ivan Nogales karateka

Ivan Nogales karateka
usurbildarra indarrean

dabil azken aldi honetan.
Sei Sin Ryu karate eskola-
ko kideak, Gipuzkoako
txapela lortu zuen, orain
dela hilabete batzuk, pro-
moziozko txapelketan.
Gipuzkoako karate txapel-
keta ofizialean partehar-
tzeko txartela esku artean
zuen, baina istripu batek
borroka horretatik kanpo
utzi zuen usurbildarra.

Ivanek, 18 urte dituen
arren, zazpi urte darama-
tza karatea egiten. "Aitak
sartu ninduen mundu
honetan. 11 urte nituene-
an kirolen bat egiten hasi
behar nuenez, karateka
izatea erabaki nuen.
Hasieran Agerialden ibil-
tzen ginen orain udaltzai-
na den Mikelekin". Han bi
urte egin ondoren, kirolde-
gira pasa eta azken lau
urteetan Koitxi Yaezakura
arte martzialen maisua da
bere entrenatzailea. 

Momentu honetan gerri-
ko urdina du Ivan Noga-
lesek, baina bere helburua
gerriko beltza izatera iris-
tea da. Horretarako asko
entrenatu behar duela
badaki eta bere lagunek
esandakoaren arabera
entrenamenduetara ez du
hutsegiten. "Maiatzetik
hona ez dut entrenamen-
du bat bera ere galdu.
Beno, istripua izan nuene-
an ezik. Astean bi egune-
tan entrenatzen dut, egu-
nean ordubete". 

Datorren urtean gerriko
marroia ateratzea da bere
helburua, hemendik bi
urtera gerriko beltza
gerrian lotuta eduki ahal
izan dezan. Karatea izuga-
rri gustatzen zaio eta au-
rrerantzean gogor entre-
natzen jarraitzeko asmoa
du. Noiz arte? Berak ere ez
daki, baina norbaitek
aldamenetik eman dio
erantzuna: andreak debe-
katu arte.

Aurreko alean aurreratu
genizuen moduan, Andoni

Aizpurua 1997-1998 denboraldi-
ko etorkizuneko kirolari izendatu
du Gipuzkoako Foru Aldundiak.
Joan den abenduaren 17an
jaso zituen Andonik, gainontzeko
45 kirolariekin batera, Foru
Aldundiak ematen dituen diplo-
ma eta erregaliak.

Oiardo kiroldegiko abonoa
berritzeko ordua iritsi da.

1998. urteko abonoen prezioek
igoera nabarmena izan dute.
Izan ere, Buruntzaldeko udal
kiroldegien abonua berdindu
nahi izan dute. Urteko abonua,
familiarra bada, 21.300 pezeta-
koa izango da; 14.000 pezeta
ordaindu beharko dute banaka-
koek eta 8.800 pezeta gazteek.
Sei hilabeteko abonuei dagokio-
nez, 12.700 pezeta balio du
familiarrak, 8.400 banakakoak
eta 5.300 pezeta gazteen abo-
nuak. Abonu aldaketak (abonu
mota, abonua helbideratzeko
kontu korrontea, helbide aldake-
ta...)egiteko azken eguna urtarri-
laren 15a izango da.

pp

pp



Aburuza C.B. - ADG diseinu grafikoa - Agerialde herri ikastetxea - Aginaga etxebizitzak - Aginaga sagardotgia -
Agirresarobe, Maite - Agirrezabal estankoa - Aitzaga K.E. - Aitzaga taberna - Aizpurua okindegia - Aizpurua
Unanue, Jose (igeltseritza) - Alamandegi jatetxea - Aldamu oinetako konponketak - Aldatz kiroldenda- Alkartasuna
kooperatiba - Alkorta harategia- Ana janaridenda - Andatza karrozeria - Andoni pinturak - Andres Bruño e hijos S.L.
- Angulas Mayoz S.L. - Añorga mertzeria - Antxeta taberna - Araeta sagardotegia - Aranburu landareak -
Aranzazistroki, Andres (igeltseritza) - Argilan elektrotresnak- Arrate taberna - Arratzain sagardotegia - Arregi erlo-
juak - Arruti ardoak - Arruti harategia - Atxega arrain eta mariskoak - Aulki - Bar Usurbil - Baratza frutadenda -
Baymue elektrotresnak - Benta taberna - Bereziartua zurgindegia - Bixen ileapaindegia - Bordatxo edaritegia - Bugati
zalditegia - Caja postal - Coisa-Isasa - Donostiako Udala - EGA auto konponketak - Egioleta sagardotegia - Eiza
denda - Ekaitz argazki denda - Elduaien hizkuntz eskola - Elexpe ileapaindegia - Elexpe, JoseLluis - Elorza Lizaso,
Jose Antonio (eskaiola) - Errazkin C.B. (igeltseritza) - Errekondo zerrategia - Errota altzarien berritzea - Esnaola dro-
geria - Etxebeste taberna- Euskadiko Kutxa - Ezker Batua - Fernando pinturak- Funeraria Gonzalez - Galarraga
garraioak - Garai bat musika banda - Gipuzkoa Donostia Kutxa - Gonsabi S.L. (aroztegia) - Gorriti taberna - Ikuska
bideodenda- Ikutza aroztegia - Illunbe sagardotegia - Mendigain inmobiliaria - Iosu serigrafia - Irrati taberna - Iruin
sagardotegia - Izagirre Ibargoien, Mikel (elektrizitatea) - J.R. Ibargoien zurgintza - Juan Materola e hijos S.A. -
Juantxo burdindegia - Kalezarra karrozeria - Kima masaje lekua- Kinkildegia - Kukubiltxo - Labe-txiki opil-okinde-
gia - Lanbide eskola - Larrañaga plastikoak - Lasarte-Oriako Batxiler institutua - Lataillade iturgintza - Laurok liburu
denda - Lizardi liburudenda - Lourdes kirolak - Lurdes frutak - Mahuka arropa denda - Manso aroztegia - Mapfre
aseguruak - Mari janari-denda- Martin Mujika - Mary okindegia-gozotegia / Rich - May-Kar jatetxea - Mikel arrande-
gia - Mur errotulazioak- N-I ileapaindegia - Noriega Diez, Eugenio - Oiardo kiroldegia- Olasagasti zurgintza - Optika
Usurbil - Orbegozo iturgintza - Orbeldi aseguruak- Orkoi oinetakoak - Osakidetza - Ostape iturgintza- Passport hiz-
kuntz akademia - Patri jatetxea - Pauma haur jantziak - Pello arraindegia- Pikabea agentzia - Portularrume iturgintza -
Ramon harategia - Roiz, Pedro (iturgintza) - Sagasti taberna - Saioa ileapaindegia - Saizar sagardotegia - Saltxipi jate-
txea - Seguros Bilbao - Sekaña erretegia - Telesforo ardoak - Tragoxka jatetxea- Truke jantziak - Txapartegi harategia
(Aginaga) - Txapartegi harategia (Kaleberri) - Txaro ileapaindegia - Txiriboga taberna- Txitxardin beltxa jatetxea -
Txurrut taberna - Udarregi ikastola - Ugarte erretegia - Urdaira sagardotegia - Urtinea elkartea - Usurbil autoak -
Usurbil autoeskola - Usurbilgo EAJ/PNV- Usurbilgo Eusko Alkartasuna- Usurbilgo Herri Batasuna - Usurbilgo Hortz
Klinika - Usurbilgo Udala - Xabier edaritegia - Zabala Loyarte, Jose Mari (igeltseritza) - Zabala-anaiak janaridenda -
Zabalea nekazal turismoa - Zendoia-enea taberna - Zumeta jatetxea - Aburuza C.B. - ADG diseinu grafikoa -
Agerialde herri ikastetxea - Aginaga etxebizitzak - Aginaga sagardotgia - Agirresarobe, Maite - Agirrezabal estankoa
- Aitzaga K.E. - Aitzaga taberna - Aizpurua okindegia - Aizpurua Unanue, Jose (igeltseritza) - Alamandegi jatetxea -
Aldamu oinetako konponketak - Aldatz kiroldenda- Alkartasuna kooperatiba - Alkorta harategia- Ana janaridenda -
Andatza karrozeria - Andoni pinturak - Andres Bruño e hijos S.L. - Angulas Mayoz S.L. - Añorga mertzeria -
Antxeta taberna - Araeta sagardotegia - Aranburu landareak - Aranzazistroki, Andres (igeltseritza) - Argilan elektro-
tresnak- Arrate taberna - Arratzain sagardotegia - Arregi erlojuak - Arruti ardoak - Arruti harategia - Atxega arrain
eta mariskoak - Aulki - Bar Usurbil - Baratza frutadenda - Baymue elektrotresnak - Benta taberna - Bereziartua zur-
gindegia - Bixen ileapaindegia - Bordatxo edaritegia - Bugati zalditegia - Caja postal - Coisa-Isasa - Donostiako
Udala - EGA auto konponketak - Egioleta sagardotegia - Eiza denda - Ekaitz argazki denda - Elduaien hizkuntz esko-
la - Elexpe ileapaindegia - Elexpe, Jose Luis - Elorza Lizaso, Jose Antonio (eskaiola) - Errazkin C.B. (igeltseritza) -
Errekondo zerrategia - Errota altzarien berritzea - Esnaola drogeria - Etxebeste taberna- Euskadiko Kutxa - Ezker
Batua - Fernando pinturak- Funeraria Gonzalez - Galarraga garraioak - Garai bat musika banda - Gipuzkoa Donostia
Kutxa - Gonsabi S.L. (aroztegia) - Gorriti taberna - Ikuska bideodenda- Ikutza aroztegia - Illunbe sagardotegia -
Mendigain inmobiliaria - Iosu serigrafia - Irrati taberna - Iruin sagardotegia - Izagirre Ibargoien, Mikel (elektrizitatea)
- J.R. Ibargoien zurgintza - Juan Materola e hijos S.A. - Juantxo burdindegia - Kalezarra karrozeria - Kima masaje
lekua- Kinkildegia - Kukubiltxo - Labe-txiki opil-okindegia - Lanbide eskola - Larrañaga plastikoak - Lasarte-Oriako
Batxiler institutua - Lataillade iturgintza - Laurok liburu denda - Lizardi liburudenda - Lourdes kirolak - Lurdes fru-
tak - Mahuka arropa denda - Manso aroztegia - Mapfre aseguruak - Mari janari-denda- Martin Mujika - Mary okinde-
gia-gozotegia / Rich - May-Kar jatetxea - Mikel arrandegia - Mur errotulazioak- N-I ileapaindegia - Noriega Diez,
Eugenio - Oiardo kiroldegia- Olasagasti zurgintza - Optika Usurbil - Orbegozo iturgintza - Orbeldi aseguruak- Orkoi
oinetakoak - Osakidetza - Ostape iturgintza- Passport hizkuntz akademia - Patri jatetxea - Pauma haur jantziak - Pello
arraindegia- Pikabea agentzia - Portularrume iturgintza - Ramon harategia - Roiz, Pedro (iturgintza) - Sagasti taberna
- Saioa ileapaindegia - Saizar sagardotegia - Saltxipi jatetxea - Seguros Bilbao - Sekaña erretegia - Telesforo ardoak -
Tragoxka jatetxea- Truke jantziak - Txapartegi harategia (Aginaga) - Txapartegi harategia (Kaleberri) - Txaro ilea-
paindegia - Txiriboga taberna- Txitxardin beltxa jatetxea - Txurrut taberna - Udarregi ikastola - Ugarte erretegia -
Urdaira sagardotegia - Urtinea elkartea - Usurbil autoak - Usurbil autoeskola - Usurbilgo EAJ/PNV- Usurbilgo Eusko
Alkartasuna- Usurbilgo Herri Batasuna - Usurbilgo Hortz Klinika - Usurbilgo Udala - Xabier edaritegia - Zabala
Loyarte, Jose Mari (igeltseritza) - Zabala-anaiak janaridenda - Zabalea nekazal turismoa - Zendoia-enea taberna -
Zumeta jatetxea 

Eskerrik
 asko

Eskerrik
 asko

guztio
i!

guztio
i!
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ehiaketa

Aurreko zenbakian jolas parkea nongoa
zen galdetzen genuen eta guztiok asmatu
duzue: Zubietako ikastetxe publikokoa da.

Zozketako Patri jatetxeko afaria oraingoan
Alaitz Artola zubietarrari egokitu zaio.

Zorionak Alaitz eta beste guztioi Eguberri
eta urte berri on!

Iaz bezala aurten ere Noaua!-ko bazkide eta
publizitatea egiten dutenentzat eguberri zozke-

ta mundiala prestatu dugu. Herriko produktuez
osatutako hiru “xexto” zozketatuko ditugu. Xexto
bakoitzean produktu hauek daude: Saizarko
sagardoa eta Belmont sagardoz-a, Kandiko
ardoa, Markel Olaizolaren Etxeko patxarana, Joxe
Mari Arrutiren txorizoak, Galardiko piperminak,
Joxe Mari Alduntzinen eztia, Juan Joxe
Arrozpideren onttoak, Aitzagako txanpaina,
Andrés Bruño e hijos-en mariskoak, intxaurrak,
urrak eta txakolina.

Bazkideok zuen zenbakiarekin eta publizitate
etxeok banatu zaizuen zenbakiarekin parte hartu-
ko duzue zozketan. 1998ko urtarrilaren 1ean egin-
go da zozketa. Saridunen izenak urteko lehenen-
go Noaua!n argitaratuko dira.

Gabonetako oparia
goiz iritsi zaio Ramon
Rezolari! Antxeta
jatetxera hurbildu eta
afari mokadu ederra
egiteko parada izan-
go du. "Gustura asko
etorriko naiz bai
andrearekin".
Aprobetxatu bada
Noaua!-ren kontura
afaltzeko!

TABERNA
JATETXEA

Egukitza, 4 Tel. 37 03 44
              

 

H A R A T E G I A

Atxega Alde, 34  36 57 42%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kale nagusia, 2-2-2D
Tlf. Denda 36 46 37
       Etxea 36 52 99

BAINUKO
ALTZARIAK

Zorionak eta
urte berri on!

ITURGINDEGIA
BAZKAR IAKBAZKAR IAK
 ETA AFARIAK ETA AFARIAK

Santuenea 23Santuenea 23
Tlf. 36 27 34Tlf. 36 27 34

Zorionak!Zorionak!

Bizkarre, 3
Usurbil  37 23 68%

 Eguberri eta
urte berri on!

Telesforo
Ardoak

Okindegia
Telf. 36 12 20

Kale Nagusia, 25

Jai hauetan ere
zure mahaia ondo
hornituko dugu!

ALPERROBURU KALEA-BEHEA
20170 USURBIL TLF 36 34 48

Jai zoriontsuak
opa dizkizuegu!
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genda
ABENDUAK 22 astelehena

Gaur Udalaren urteko azken plenoa
egingo da. Bertan, 1998. urteko
aurrekontua onartuko da. Udarregi
zaharrean, arratsaldeko 19.30etan.

Euskal Herria askatu!-ren konzentra-
zioa arratsaldeko 20.00etan erroton-
dan.

ABENDUAK 24 asteazkena

Parrokiak eta katekistek antolatuta,
jaiotza aterako da urtero bezala
auzoz-auzo gabon kantak abesten.
Parroki-etxearen aurrean, arratsal-
deko 16.00ak aldera.

Usurbilgo Amnistiaren Aldeko
batzordeak antolatuta, presoen
aldeko olentzeroa aterako da arra-
tsaldeko 16.00etan frontoitik.
Ondoren, 18.30etan manifestazioa
egingo da.

ABENDUAK 26 ostirala

San Esteban txiki eguna. 10.30ak
aldera meza nagusia ospatuko da
eta ondoren pintxoak banatu.
Ondoren, herriko bertsolariak antzu-
teko aukera ere izango dugu

Senideak-en manifestazioa.
Arratsaldeko 20.00etan.

Larrua Truk taldeak kontzertua izan-
go du Ekon taldearekin batera
Lasarten, ikastoletan.

ABENDUAK 29 astelehena

Euskal Herria askatu!-ren konzentra-
zioa arratsaldeko 20.00etan erroton-
dan.

ABENDUAK 30 asteartea

Gestorak antolatuta, Gudari hilei
omenaldia egingo zaie datorren
asteartean, hilak 30 frontoian, arra-
tsaldeko 19.30etan.

ABENDUAK 31 asteazkena

Urte zaharrari agur esan eta 1998.a
umore eta alaitasunez hasteko,
Akelarre taldea izango dugu fron-
toian. Ondoren,  distotekan dantza
egiteko aukera izango dugu.

URTARRILAK 5 astelehena

Euskal Herria Askatu!-ren konzen-
trazioa errotondan. Arratsaldeko

20.00etan.

Larrua TRukek kontzertua eskainiko
du Burlatan Anestesiarekin.

URTARRILAK 12 astelehena

Euskal Herria Askatu!-ren konzentra-
zioa errotondan. Arratsaldeko
20.00etan.

OHARRAK

Pertsona euskaldun atsegin batekin
benetako adiskidetasuna trukatu
nahi izanez gero, deitu 27 16 06 tele-
fonora. Izaskun.

Andatza KKEk gogorazten die bere
bazkideei federatu txartela atera-
tzeko epea hilaren bukaeran amai-
tzen dela. Dirua Kutxako 6622369
zenbakian sartu.

Kate bat galdu da. Bertan, "Beñat,
1990-9-2" jartzen du. Deitu 37 26 75
telefonora.

Pisu bat alokairuan daukat.
Interesatuok deitu 36 20 88 telefo-
nora.

LANPOSTUAK

Neska euskaldun bat behar da
haur bat zaindu eta etxeko lanak

egiteko. Interesatuak deitu 37 27 76
telefonora.

Behemendi elkarteak traktorista-
Makinista bat behar du. Euskaraz
hitz egiten eta idazten jakin behar

du, erremolkedun-traktorea eta
retro-exkabadora erabiltzen jakin
behar ditu eta traktorearen mekani-
kari buruzko oinarrizko ezagupenak
behar ditu. Interesatuok bidali kurri-
kuluma: Behemendi. Landetxe
etxea z/g. 20180 Oiartzun. Edo 49 02
19 zenbakira deitu. Epea: urtarrilaren
14.

Tolosako Udalak tronpa, tronpeta,
xirula eta biolontxeloko irakasleak
behar ditu. Eskaerak aurkezteko
epea urtarrilaren 8an amaitzen da.
Informazio gehiago GAOko 234.
zenbakian.

Oñatiko Udalak aerobic monitore
bat behar du. Eskaerak aurkezteko
epea abenduaren 24an amaitzen
da. Informazio gehiago GAOko 219.
zenbakian.

Anoetako Udalak gizarte-kultur sus-
pertzaile bat behar du. Eskaerak
aurkezteko epea abenduaren 24an
amaitzen da. Informazio gehiago
GAOko 225. zenbakian.

Oiartzungo Udalak itzultzaile/adm-
nistrari bat, udaltzain bat, eta zere-
gin anitzeko ofizial bat behar ditu.
Eskaerak aurkezteko epea aben-
duaren 26an amaitzen da. Infor-
mazio gehiago GAOko 226. zenba-
kian.

Antzuolako Udalak idazkari-kon-
tuhartzaile bat behar du. Eskaerak
aurkezteko epea abenduaren 26an
amaitzen da. Informazio gehiago
GAOko 226. zenbakian.

Elorrioko Udalak operari bat behar
du. Eskaerak aurkezteko epea urta-
rrilaren 5ean amaitzen da. Informa-
zio gehiago GAOko 232. zenbakian.

ABENDUAK 22 astelehena

ABENDUAK 24 asteazkena

ABENDUAK 26 ostirala

ABENDUAK 29 astelehena

ABENDUAK 31 asteazkena

ABENDUAK 30 

URTARRILAK 12 astelehena

URTARRILAK 5 astelehena

OHARRAK

LANPOSTUAK
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K/ Etxebeste, 1 Tel. 36 11 15

LIZARDI
LIBURUDENDA

Zorionak
eta urte
berri on!

Laguntzaileak eta zuzi-era-
maleak lagunduta, beste
urte batez ere urtarrilaren
5ean ekialdetik etorriko dira
Meltxor, Gaspar eta Baltazar
erregeak. Frontoira 19.00 edo
19.30ak aldera azalduko dire-
la uste da; hala ere, badaki-
gu goxoki asko ekarriko dituz-
tela.

kanpo
kooperatiba

Kale Nagusia, 24 Tel.: 36 11 14

ALKARTASUNA

Eguberri eta
urte berri on
opa dizuegu
herritar guztioi!

USURBILGO HORTZ KLINIKA

Tlf. 37 08 78
K. Nagusia, 2 1.C4

FERNANDO PEREZ-MOSSO NENNINGER
ANTONIO BERNAL RUIZ DE OÑA

20170
USURBIL

Urte zaharra
ondo bukatu

eta berria
hobeto hasi!
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i ro l  agenda

Areto futboleko partidua
(m): Xabier Edaritegia- C.M
Gurrutxaga. Oiardo kirolde-

gian 8.45etan

Bigarren nazionaleko esku-
baloi partidua (2N): Usurbil-
Pasaitarra Arratsaldeko
18.00etan Oiardo kirolde-
gian.

Eskubaloi partidua jubenil
mailan (m): Trapagaran-
Usurbil. Trapagaranen. 

Eskubaloi partidua kadete
mailan (m): Trapagaran-
Usurbil. Trapagaranen.

Futbol partidua bigarren
erregional mailan (m):

Urnieta- Usurbil F.T. Urnietako
futbol zelaian

Futbol partidua kadete mai-
lan Lasarten,  Michelingo fut-
bol zelaian(m): Lasarte Oria-
Usurbil F.T. 

Saskibaloiko partidua (M):
C.D. Kostkas- Usurbil S.T.
Egiako kiroldegian arratsal-
deko 20.15etan hasita.

Futbol partidua (n): Bergara
K.E.- Usurbil F.T.. Bergarako
futbol zelaian.

Futbol partidua jubenil mai-
lan (m): Usurbil F.T- Urnieta.
Harane futbol zelaian

ABENDUAK 14 IgandeaABENDUAK 20 larunbata

ABENDUAK 20 larunbata

AZAROAK 30 igandea

ll

ll

ll

ll
ll

ll

ll

ll

ll

FUTBOLA

ESKUBALOIA

SASKIBALOIA

ARETO FUTBOLA

Abenduak 13-14Abenduak 13-14

Abenduak 13-14Abenduak 13-14

Usurbil F.T 2 - Roteta "B" 1 (2.R)
Usurbil F.T 0 - Urki 7 (ju.)
Urnieta 2 - Usurbil F.T 0 (ka.)
Bergara 5 - Usurbil F.T 0 (n.)

Usurbil 28 - Arrasate 27 (2.N.)
Loiola 32 - Usurbil 29 (ju.m)
Loiola 14 - Usurbil 24 (ka.m)
Usurbil 17 - Urnietako 16 (ju.n)

Salesiarrak 39 - Usurbil S.T 24

Xabier Edar. 2 - Iraurgi kirolak 2

4´TERDIKO TXAPELKETA.

HONDARTZAKO FUTBOLA

Meca Rapid 2-Aginaga Sagar. 1

R.: errejionalak
N: nazionala
ju.: jubenila

ka.: kadeteak
n.: neskak 
m.: mutilak

Laburdurak

EE M A I T Z A KM A I T Z A K

3. eta 4. postua
Igor Uribe-Iker Mujika 22
Aintzi anaiak 17 
Finala
Inaxio Arruti- Koldo Lertxundi 22
Jon Sarasua-Santxo 17

Abenduaren 28an Usurbil F.T.ak antolatzen duen gabonetako
torneoa jokatuko da Harane futbol zelaian. Usurbil F.T.eko errejio-

nal taldeak eta jubenil taldeak eta Aginaga Sagardotegiak
parte hartuko dute.



500 gr.ko mixera bat
1 kg.ko zentoilo bat
1 kg.ko txangurro bat
4 nekora
12 langostino
200 gr.ko kamaroi gorria
500 gr.ko karrakela
Ardo txuri botila bat

BANDEJABANDEJA
7.000 pta.7.000 pta.

A. BRUÑO e HIJOS, S.L.A. BRUÑO e HIJOS, S.L.
Gabonetan zure mahaia ongi hornitu

nahi baduzu...
EZ GALDU AUKERA HAU!

Menu ezberdinetarako aurrekontuak egiten ditugu

Egin ezazu zure
eskaera telefonoz:

37 27 88
ORDUTEGIA:

Goizez 10.00-13.00
(egunero)

Arratsaldez 16.00-19.00
(igandetan ezik)

Zumartegi industrialdea
Legarda kalea
Tel.: 37 27 88

Komaztegi etxea
Tel.: 36 11 26 - 36 15 73
Aginaga


