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Txerrimunik ordainetan

Zorionak Eider!

Apirilaren 15ean
17 urte egin
zituen. Zorionak
eta muxu haundi
bat etxekoen
partez!

Zorionak Korito!

Apirilaren 14ean 10urte
egin zituen Koritok.
Zorionak eta egun ona
pasa!
Muxu haundi bat etxe-
koen partez!

Zorionak Ainhoa!

Apirilaren 23an 14
urte egingo dituzu,
beraz, besarkada
bat etxekoen par-
tez eta egun ona
pasa!!!

Aupa Jose!

Ondo ibili urte
honetan mexikon,
eta gogoratu gu
joaterako tekila
prestatuta izan
behar duzula.
Lagunak, Jabi eta
zure arreba.

Zorionak Marijose!

Apirilaren 21ean zure
urtebetetze eguna
dela eta, zorionak!
Manoli zure lagunaren
partez, muxu handi
bat!
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17
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Mario Rodriguez
Roman

2002-III-28

San Esteban

Amaiur Caballero
Eizagirre

2002-IV-10

Aizperrenea kalea

Carla Sambade
Andujar

2002-IV-10

San Esteban

Mariana Lasagabaster Belategi

2002-IV-11

Txokoalde

Hildakoak Jaiotzak

• Udala 37 19 51
• Udaltzaingoa 36 11 12
• Obrak eta Zerbitzuak 37 01 48
• Anbulategia 36 20 13
• Udarregi ikastola 36 12 16
• Udarregi (Kalezar) 36 45 00
• Agerialde ikastetxea 36 38 95
• Oiardo kiroldegia 37 24 98
• Zumarte 37 15 94
• Etumeta 37 20 01
• Taxi geltokia 36 21 78
• D.Y.A. 46 46 22
• Ertzantza 112
• Suhiltzaileak 112
• Larrialdiak 112
• Anbulantziak 112
• Posta Kutxa 36 28 49
• Gure Pakea 37 32 28
• Gure Elkartea 37 17 51
• Arrate egoitza 36 63 40
• Eusko Tren 47 09 76
• Noaua! aldizkaria 36 03 21
• Bake epaitegia 37 23 36
• Oa farmazia 36 12 17
• Iturralde farmazia 36 33 95
• Zubietako Herri Batzarra 37 20 77
• Argindarra (Iberduero) 47 09 76

ai, esan Kexaren bat
baduzu, kritika-
ren bat eskuar-

tean badabilkizu edo eta herri-
ko zerbaitetaz hitz egin nahi
baduzu guk ikamikan toki bat
egingo dizuegu.

Eskutitzak izengoiti batekin
sinatu daitezke, baina Noaua!n
argitara emateko guk zuen
izen-abizenak jakitea ezinbes-
tekoa da. Testuak 2000 karakte-
re baino gutxiago izan beharko
ditu.

Eskutitz horiek Noaua! Kultur
Elkartearen egoitzara eraman
edo postaz bidali besterik ez
duzue egin behar.

Astegunetan

6.00/22.00

Asteburu eta jaiegunetan

7.00/22.00

Gainontzeko orduak telefonoz.

Atea itxita aurkitzen baduzu
deitu telefono honetara

943-361112

U d a l t z a i n g o a r e n
o r d u t e g i a

Noaua! aldizkaria
Bordaberri, 3

Usurbil
noaua.k.e@euskalnet.net

Hona hemen edonor zoriontzeko tartea. Bere urtebetetze
eguna delako, ezkondu egin direlako edota tituluren bat lortu
duelako dohainik, bazkide direnek nahiz ez direnek tarte hau

erabili dezakete. Ekarri beharrekoa, testua eta argazkia.

Hurrengo alea: maiatzak 3.         

Ekartzeko azken eguna: apirilak 26.
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Euskal Herrira!

Euskal presoak

Gipuzkoako
Foru Aldundiak

diruz lagundutako
aldizkaria

Kultura sailak
diruz lagundutako 

aldizkaria

er irizten?

Justizia Palestinarentzat

Jose A. Piñas
Komite Internazionalistak

AZALA
Zazpi herrialdeetako ordez-

karik bat egingo dute
Usurbilen. 

Iazko abuztuan Hego Afrikan
Xenofobia eta Arrazismoari
buruzko Konferentziaren ingu-

ruan egin zen foro alternatiboak
honako hau baieztatu zuen: “Isra-
elgo Estatua estatu arrazista da
eta apartheid politika egiten
duena”.

Palestinar lurraldeetan osatu
den Israelgo estatua justifikatzeko
oinarri nagusia idelogia sionista
da. Honako hau da erabilitako
argudioa: “judutarrak herri bat
dira eta Palestina judutarren lurral-
dea izan zen eta hala izaten
jarraitzen du”. Beraz, Israel juduta-
rren herritzat hartzen da eta ez
israeldarrena. Horregatik, Itzulera-
ren Legearei helduz, judutar guz-
tiek Israelen ezartzeko eskubidea
dute. Premisa hauetatik abiatuta
egiten dira palestinar lurraldeen
txikizioak, bertako hiritarren asesi-
natzeak... Horrela eman zen
1948an “diaspora palestinarra”.
Gaur egun, lau milioi dira errefu-
xiatuak eta Israelek ez die euren
etxeetara bueltatzeko eskubiderik
errekonozitzen. 

Ariel Sharon, 1982an Libanoko
Sabra eta Chatiban errefuxiatu
palestinarren aurka  eginiko
sarraskien ardurdauna eta egun
Israelgo lehen ministroak (Likud
alderdi sionistaren eskutik) palesti-
narren aurkako genozidioari ekin
dio egun hauetan: herri eta hiri
palestinarrak okupatu ditu militar-
ki, Arafat agintari gorena konfina-
tu, Jenin eta Balatako errefuxiatu-
eremuen aurka egin, etxeak era-
sotu, 2.000tik gorako atxilotuak
torturatu, osasun laguntza ukatu...

Ariel Sharon gudu-kriminal
moduan epaitu beharko lukete.

Nazioartean, Israelek AEBen
babes ekonomikoa eta militarra
jaso du bi arrazoi nagusiengatik:
EABak Israel aliatutzat jotzen du
zonaldea eta herri arabiarren kon-
trola ziurtatu ahal izateko. Eta bes-
tetik, judutarrek EABen barruan
duten indar ekonomikoa, alderdi
politikoen kanpainen finantza-
menduan, esate baterako.  Ez da
harritzekoa Bush Israel “herri
lagun” moduan definitzea. 

Bestetik, herri arabiarrek herri
palestinarra babesteko dituzten
zailtasunak ikustea etsigarria da.
Egipto, Jordania eta Arabia Sau-
diren kasuan AEB taloien bidez
neutralizatuak direlako, eta beste
batzuetan (Siriaren kasuan) zonal-
dea kontrolatzeko borrokatzen
dutelako. 

Baina interes guztien gainetik
(geoestrategikoak, ekonomikoak,
politikoak, militarrak...) herri pales-
tinarrarekiko  Justizia eta elkarta-
suna daude. Justizia eta elkarta-
suna okupatua den herri bat izan
dela kontuan hartuz. Estatu Pales-
tinarrean hezurmamitu behar
duten baloreak dira. Euren lurral-
detatik kanporatuak izan diren 4
milioi errefuxiatuek etxera itzultze-
ko duten eskubidea errekonozituz,
judutar kolonoen asentamenduak
eraitsiz, zonalde palestinarrengan
eragina duten diskriminazio politi-
ka sistematikoak desagertaraziz...

Dirudienez, Israelgo Gobernua-
rentzat euren mugen segurtasuna
ziurtatzea bi aukera baino ez ditu:
herri palestinarrarentzat Justizia
edota palestinarren  garbiketa.
Sharonek eta sionismoak palesti-
narren garbiketaren alde egin
dute.
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erriketan

Aurten ez da anguletara atera. Dena den, ala
zain du oraindik noiz bueltatuko den esperoan.

Mitxelinen 37 urte lanean egin eta gero, Benitok
baserriko lanetan igarotzen ditu eguneko

orduak. 

Aurten ez  zara anguletara atera. Pena al duzu
horregatik?

Ez, angularik ez dagoelako. Jateko atera nahi
izaten baitugu. Lehen, ordea, asko ateratzen

genuen. 

Etxerako, baina garai batean saltzeko adina
ere bilduko zenuten, ezta?

Bai, laguntza ona izaten zen. 8 urterekin hasi nin-
tzen anguletara joaten, aita zenari laguntzen.

Hiru ala erabiltzen genituen orduan.

Dena den, anguletara irten  bai baina lanera
ere joan beharko zenuen, ezta?

23 urterekin hasi nintzen Mitxelinen lanean. Bizi-
kletan joaten 20 urte egin nituen. Baina azken

urteetan enpresak autobus bat jarri zuen langi-
leentzat. Guztira 37 urte egin nituen kubiertak
egiten. 60 urterekin jubilatu egin nintzen arte.  

Ordutik baserriko lanetan egiten dituzu eguneko
orduak. Hala ere, Oria ibaiaren bidezidor guz-

tiak ondo ezagutuko duzu?

Jesus! 71 urtetan pentsa, makina bat buelta

eman ditut. Aitarekin hasi eta gero semeekin
jarraitu nuen. Zortzi seme-alaba ditut eta neske-
kin ere atera izan naiz anguletara. 

Ala duen bakarrenetakoa izango zara. Garai
batean gehiago izango ziren, ezta?

Beste batzuk ere badira. Lehen 200 bat ala
bazebiltzan. Denentzako bazen eta baita
sobratu ere! Aginagakoak, San Estebangoak...
Oriotik ere asko etortzen ziren. Hemen aginagar
gehienak bi edo hiru ala bazituzten. Guk hiru
genituen. 

Angulak asko jeitsi dira. Kutsadurak ere zerikusi-
rik izango du. 

Urarengatik ez da bakarrik. Japonesak aingira
asko harrapatzen dute eta orain bat bera ere
ez dago hemen. Eta motorrak baldin badabiltza
hemen aingirarik ez da izango. Gu gazte gine-
nean 30-40 kilo aingira ateratzen genuen. Aingi-
ra handiak, librakoa eta kilokoak ere bai. 

Beste garai bateko kontuak dira horiek. Dena
den, oraindik alarekin ibiltzeko ohiturarik ba al
duzu?

Tarteka ateratzen naiz. Bestaldean terrenoak
dauzkagu; sagastiak, intxaurrak... Joan den
udan hiru balde sagar bildu eta bizilagunen
artean partitzen ibili nintzen.

Benito Aranburu
Oria Ibaia oso ondo ezagutzen

du Benito Araburuk. 70 urte egin
baititu alarekin gora eta behera.
Kiloa bost durotan ezagutu zuela
aitortu digu. Gaur egun egoera
bestelakoa da, prezioek gora
eta angulen presentzia behera

egin duelako. 

MASAJE LEKUA

Kale nagusia, 44- behea
LASARTE-ORIA

Kima
Kirol masajea eta masaje terapeutikoa

TEL. 36 61 97

. Pikor- pintura eta
 gotele lanak
. Papereztatze-lanak
. Pintura-lanak oro har

Aristitxo, 8-5.a 20170 USURBIL
MOBILA: 629 46 09 66

RAMON
BARCENILLA
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++

Ugaldea poligonoa 36 - 2  - Esk
Usurbil - Gipuzkoa
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Alfontso VidalSANTUENEA

Azken kronikan Agustin
Esnaolak aipatu bezala,

herriko arau subsidarioak alda-
tzeko urtea da aurtengoa. Urte
hauetan guztietan egin denaz
eta egin ez denaz kontatzeko
herriko zinegotziak izan ziren
gure auzoan, auzotarron iritzia
jasotzeko. 

Auzotar ugari gerturatu zen
orduan aipatu tertulira. Ireki
duten eztabaida prozesu hone-
tan herritarrek ere parte har-
tzea da helburua, iritziak eman
eta ekarpenak egiteko. Hori
dela eta, beste tertuli bat izan-
go da maiatzaren 7an Zahar
Egoitzan, arratsaldeko zazpi ter-
dietan.  

Hiru gai jorratuko dira: batetik,
Batasunak kaleratu berri duen

Bake Proposamena aurkeztuko
da eta egungo egoera politiko-
aren irakurketa egingo da. 

Bestetik ere,
lehen aipatu
bezala, arau
subsidiarioen
gaia landuko
da; eta, azkenik,
auzoko egoera-
ren errepasoa
ere egin nahi
da. Iritziak elkar-
trukatu eta
auzotarrak eta
udalaren arteko
harremanak are-
agotu eta
sakondu nahi
dira. 

Beraz, aukera

ederra dugu gure iritzia emate-
ko. Ea ba jende asko azaltzen
den!

Zinegotzien bisita

URDAIAGA Alazne Begiristain

Apirila

Iritsi da udaberria, baina
Aste Santuan eguraldi zora-

garria egin duen arren, azken
egunotako eguraldiak ez du
urtaro honi dagokion egural-
diarekin zerikusirik. Euskal
Herrian eguraldiarekiko lotura
sakona, beste inon ageri bada,
atsotitz eta erranairu zaharre-
tan, hainbat errefrau dotore
horietan datza. 

Apirilak berarekin hainbat
esaera zahar dakartza, hona
hemen horietako batzuk: Apiri-
lian euria goi ta behean; Apiri-
lian, milla ebi; Apirilean trumoia
jotzen badu, berri ona da; Api-
rilean trumoia, 40 eguneko ber-
datia; Apirila haizetsuak neka-
zaria pozten du; Apirila euritsu,
maiatza ihitsu, ekaina errautsu,

orduan da laboraria urgulutsu.
Ikusten duzuen bezala, asko
dira hilabete honi erreferentzia
egiten dioten atsotitzak. 

Nekazariei mesede egingo
dio euriak, baina sarri beste
hainbat gauzetan kalterako
ere izan ohi da. Izan ere, egin
dituen euri zaparradak direla
eta, gure auzora doazen erre-
pide bazterrak ez baitaude oso
txukun. Euriaren ondorioz, lur-

jauzi txiki batzuk egon dira eta
ubideak ere nahiko narratsak
daude. 

Eguraldi txarra eta atsotitzak
alde batera utziz, auzoko fes-
tak izango ditut hizpide orain-
go honetan. 

Sanestebanak nahiko urrun
dauden arren, denbora pixkat
bada, jai batzordea biltzen
hasi dela. Auzotarrak animatu
nahi ditugu auzoko jaietako
antolaketa lanak egiten lagun-
tzera. Beraz, laguntzeko prest
bazaude, zure ideiaren bat
aportatu nahi baldin baduzu,
lasai kontatu batzordeko kide-
ren bati edota zu zeu azaldu
jai batzordeko bileretara. Gus-
toz hartuko zaitugu. 
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Eguneko Zentroak uda oste-
an zabalduko ditu ateak.

Obrak martxa onean dihoaz
eta laster egoitza eder bat
izango dute hirugarren adina-
koek. 

Udarregi Ikastolaren egoitza
izan zenak funtzio berriak izan-
go ditu laster. Jada bertan fin-
katu dena haur eskola da,
beraz, epe laburrean haur
nahiz helduen topagune izan-
go da eraikin hau. 

Hasiera batean proiektuak 6
plazako gunea aurrikusten
bazuen, azkenean 12 izango
dira eguneko zentroak eskaini-
ko dituen lekuak. Garai batean
Udarregi Ikastolaren egoitza
izan zena Eguneko Zentroan

bilakatauko da. Baina ongizate
arloan sor daitezkeen bestela-
ko beharrei erantzuteko ere
balio izango du. 

Gune berri honen inguruan
parke bat edo zonalde berde
bat eraiki nahi du Udalak.
Proiektuan halaxe
zehaztu zen eta
halaxe egingo da.
Izan ere, hilabete
honetako udalba-
tzan lur-eremu
horren erosketaz
eztabaidatuko da. 

Beraz, paraje
ederrean eta egoi-
tza txukun batean
ederki asko egon-
go dira Eguneko

Zentrora hurbiltzen direnak. 

Ezin ahaztu Haur Eskolakoak
ere hortxe izango direla, behe-
ko solairuan. Oso eremu txikian,
beraz, haur jaio berriek eta
adinduek bat egingo dute.
Bitxia, ezta?

Eguneko Zentroa aurrera doa

KALEZAR Ainara Uribe

Denbora luzez itxoiten
egon ondoren, azkenean

iritsi da ura auzoko iturrira. Kale-
etako espaloiak konpondu
behar zirela eta, ura moztu

zuten. Baina urte batzuk igaro
dira konponketak egin zirela.
Hori dela eta txoko honetan
askotan aipatu izan dugu
auzoko kronistok iturriak urik

gabe jarraitzen
zuela. 

Baina, oraingo
honetan ez gatoz
kexuka, eskerrak
eman beharrean
gara. Izan ere,
Aitor, udaletxeko
iturgina, egun
hauetan hemen
ibili baita ura ekar
dezan ahalegine-
tan lanean. Orain
hor ikusten dira
gaztetxoak, kirola
egin ondoren,

egarria asetzeko ura edaten.
Benetan eskertuko die eginda-
ko lana!

Bestalde, Aste Santuko jaiak
pasa ostean, berriz ere murgil-
du gara ohiko lanetan. Egural-
diak ez du asko lagundu. Oso
nahastuta ibili dela diote kan-
pora joan diren usurbildarrek. 

Hotza eta euria, izan dira
beraz, opor hauetako protago-
nistak. 

Azkenik, azkenaldi honetan
etorkin ugari ikusten da gure
auzoan. Askotan aurreiritziak
izaten baditugu ere eta alpe-
rrak direla esaten bada ere,
hurbildu diren hauek jator-jator
ikusten dira bere zereginetan
eta beren lantokietara joaten.  

Iturrian ura badago
Maria Jesus UrbietaATXEGALDE
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Ez dakit inoiz baino gehiago
edo gutxiago diren, baina

bai asko direla. Asko dira gazte
asanbladak antolaturiko areto-
futbol txapelketan parte hartu
duten taldeak. Adin guztietako
jendeak eman du izena; gazte-
txoenetatik hasi eta helduene-
taraino. Batzuk oso helduak!
Beraz, kasu honetan eta futbol
txapelketari esker, adinari
dagozkion mugak hausten ari
dira. Eta hauen guztien partai-
detza ezinbestekoa da gerora-
ko ere.

Baina ez da adinaren muga
bakarrik hautsi. Baita janzkera-
rena ere. Batzuk txandaletan
jokatzen dute, beste batzuk
praka motzetan, eta beste
batzuek kantzontzilotan! Azken
hauen atezainari pijametan

jokatzea soilik geratzen zitzaion.
Bestela geratu, asko geratu
zuen eta zorionak!

Bestela, bakoitzaren partai-
detza, eta bakoitzak eskaintzen
duen ikuskizuna beharrezkoak
dira: gutxitan haserreak -zerga-
tik ezkutatu-, eta maiz algarak
eta lagunartekotasuna. Eguer-
ditan tabernan kafea hartzen
ondoan izaten dituzun lagunak,
koadrilakoak... arerio bihurtzen
dira ordubeterako. Eta, aldiz,
hizgai datozen asteetarako.

Atsegin dut, aspaldidanik,
lehiaketa honek herrian sortzen
duen giroa, kaxkoari ematen
dion bizitasuna. Nolabait esate-
ko alkoholik gabeko juerga bat
da. Ikaragarri ondo pasarazten
zaituena, eta era berean, oihu

handirik atera gabe aldame-
nekoarekin hitz geiteko parada
(ez geldiketa) ematen dizuna.
Ezberdina. Norberak aukera
beza gustuko zaiona. Nik, biak.

Oraingoz primeran doa, et
halaxe joatea gustatuko litzai-
dake. Horregatik, txapelketa
honek duen alderdirik zailene-
tako batean pausatu eta azpi-
marratu nahi dut, epaile lanak
egitea dagokion taldeari,
mesedez, ardura izan dezala
eta bete ditzala arauak. Eta ez
antolatzaileengatik soilik, izena
eman dugun talde guztiei
errespetoa zor diegulako
baino.

Ikuskizun gozagarriak dasta
ditzagula denok denon artean
eta... bat, bi, hiru... ieup!!

Korri eta pasa

KALEBERRI Eneko Harreguy

Iñaki Labaka

Txotx garaiari agur

TXOKOALDE

Aste Santua pasa eta
dagoeneko joan zaigu

ere txotx garaia. Aurten lehen-
bizikoa euroekin ordaindu
behar zena. Iparraldeko sagar-
dozaleak, beren automobilak
ikusita sarritan etortzen direla
konturatzen gara, gustura izan-
go ziren, txanponik aldatu
beharrik gabe. 

Aurten ere auzoan nahiko
jende ibili da. Zenbait bazka-
londotan nabarmena zen
sagardotegia beteta zegoela
eta jendea poz-pozik ibili dela,
izan ere, oihuak eta kantuak
nire etxetik entzuten baitziren.
A ze indarra duen sagardoak,
alajaina!

Bestalde, apirileko lehen
larunbatean Erroizpe Elkartean

Errioxatik ekarritako ardo klare-
tea dastatzeko berrogei pasa-
txo lagun bildu ziren bertan
izandako barrikotean. Jatena
nahikoa izan zen; berdelarekin
egindako marmitakoa eta
saiheskia. 

Bazkideak eta beraiekin joan
zirenak gau oso alai pasa
zuten, lagun artean, giro oso
jatorra sortuaz. Berez
barrikote hauek
horretarako antola-
tzen dituzte. Azkene-
rako denen artean ia
erabat hustu zuten
kupela, ez da harri-
tzekoa, klaretea erraz
edaten baita. 

Azkenik, kronika hau
bukatu baino lehena-

go auzotar bat agurtu nahiko
nuke. Zoritxarrez, azken astean
auzokide bat joan zaigu gure
artetik: Ana Mari, Zutegi Zaha-
rrekoa. Orain dela hilabete bat
arte, hor ikusten genuen egu-
nero bere txakurrekin paseo-
txoa egiten erribera aldean,
eta, gero, berriz, heriotza.
Goian bego!
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Maria Angeles ArrutiAGINAGA

Askotan entzuten ditugu hiri
handietan hutsik dauden

etxeen kopuru edota portzen-
taiak, baina inoiz ohartu al
zarete Zubietan bertan daude-
nez? Une batez pentsatzen jarri
eta ziur dozena erdia erraz ate-
rako dituzuela. Agian ez da
kopurua gehien azpimarratze-

koa, etxe hauen baldintzak bai-
zik; etxe handiak, villa itxurako-
ak,  eta beren lehioak  urtearen
365 egunetariko oso gutxietan
zabaltzen dituztenak . Behinola
jabeei Zubieta gustatu, etxea
eraiki, eta asteburu edo oporre-
tako egonleku izan behar zute-
nak hutsik geraturiko etxe bila-

katu dira. Zer pen-
tsatua ematen
du.

Bestetik, badiru-
di Zubietan bizi
garenok ezin izan-
go dugula berta-
tik atera denbo-
raldi batez obra-
ren batetik igaro
gabe, izan ere
lehendik bihurgu-

ne zabaltzeekin gutxi ez Lasarte
aldera joateko eta orain Santu
Ene aldera ere kamioiak eta
obrei dagozkien  seinaleak aur-
kituko ditugu. Honi gainera
hipodromo aldean egiten ari
diren lanak gehitu behar. 

Azkenik, oroitarazi apirila-
ren 27an Araeta Sagardotegian
izango den Bertso-afaria. Zubie-
tako Herri Batzarrak, Jai Batzor-
deak, Pilota Elkarteak eta Gura-
so Elkarteak antolaturik, 21
euroren truke afari eder batez
gain  Joxe Agirre eta Joxe Liza-
sok eskeinitako   bertsoez goza-
tzeko aukera paregabea izan-
go duzue bertara gerturatzen
zaretenok. 

Beraz, animatu!

Bertso-afaria Araetan

ZUBIETA Olatz De Miguel

Udaberriak badu bere poz-
tasuna, bestela galdetu

gure erretiratuei. Izan ere, hasi
baitira dagoeneko urteroko
irtenaldiak egiten. 

Hilaren 6an Korellara joan
ziren, Nafarroa aldera.
Goizeko 8:30ak aldera
irten ziren. Bidean
gosaldu eta, azkenik,
Korellako jatetxe bate-
an bapo bazkaldu
omen zuten. Arratseko
20:30ak aldera etxera-
tu ziren, guztiak oso
gustora.

Datorren asterako
berriz ere kanpora joa-
tekoak dira, oraingo

honetan, ordea, Benidorm
aldera. Hamar eguneko
bidaia programatu dute gure
erretiratuek; ez da plan txarra,
ezta? 

Bertako hondartzez gozatu,

Mediterraneo itsasoan bainu
ederrak hartu eta gauetan
hoteleko dantzaldietan goxo-
goxo dantzatu.

Ea ba eguraldiak laguntzen
dien, izan ere, azken aste

hauetan ez baita giro izan
inguru horretan. Itzultzen
direnean, kontatuko dizuet,
xehetasun guztiekin, bidai
honen inguruko kontutxoak.

Animo helduek, hori baita
bizimodua! Saiatu ahalik eta
ondoen pasatzen, baina
utzi zerbait guri garaia hel-
tzen zaigunerako, ni ere
gustora ibiliko naiz eta. 

Helduen irteerak
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JUANTXO
burdindegia

kale nagusia 10 Usurbil
37 00 08

Kale Nagusia, 9USURBIL
Tlf. 943 37 33 48
 943 37 09 13LATAILLADE

ITURGINTZA GAS ETA BEROGINTZA
I N S T A L A K U N T Z A K

ARIZTITXO KALEA, 8 BEHERA
20170 USURBIL

TLF: (943) 36 26 35- 36 33 48
Mobila: 609 888021

Hilaren 20an amaituko
da lau  langile 
kontratatzeko epea

s
Udalaren barne-antolaketa

aurrera doa. Bertako fun-
tzionamendua zuzendu asmoz,
hainbat aldaketa aurrikusi dira.
Horietako bat erregistroari
dagokio. Aurrerantzean, behe-
ko solairuan topatuko dugu
zerbitzu hau. 

Orain arte, lehen solairuan
zegoen jendaurreko lehiatila.
Baina Gizarte Zerbitzuak Txara-
mutoko egoitzara pasa direne-
tik, beheko solairuan gela bat
libre geratu da. Hortxe kokatu-
ko da erregistroa. Hau da,
udaltzaingoaren bulegoaren
aldamenean. 

Beraz, herritarrei zuzenduriko
lehiatila beheran egongo da.
Lanak oso aurreratuta daude
eta maiatzean bertan funtzio-

namenduan izango da erregis-
troaren egoitza berria. 

Udaletxeko departamen-
duen mugimendua ez da hor
amaituko. Izan ere, erregistroa-
ren egungo lekua kontuhartzai-
leak beteko baitu. 

Erregistroa beheko solairuan
egongo da aurrerantzean

Udaletxeko sarrera egokitzen 

Harrera hemen egingo zaigu aurrerantzean.

Udalak lau langile kontrata-
tzeko deialdia luzatu berri du:
festetarako bi peoi, lorazain
laguntzaile bat eta elektrikari
laguntzaile bat. Kontratua
behin behinekoa izango da,
lau hilabetekoa hain zuzen. 

Langileen izendapenak opo-
saketa bidez egingo dira.
Elektrikari laguntzaile lanpos-
turako  elektrikari titulua eta B-
1 gida baimena eskatzen
dira. Xehetasun gehiago
oinarrietan topatuko dituzue,
Udaletxeko idazkaritzan. Hala
nola, interesatuak dauden
guztiak bertara hurbildu dai-
tezke.

Eskaerak aurkezteko azken
eguna apirilaren 20a izango
da, eguerdiko ordubatean. 

2002ko telefono-listina
banatzen hasi dira

s

Telefono-listin berria kalean
da. UTS enpresa hernaniarra
arduratzen da telefono-listina-
ren argitarapenaz. Honakoan,
atal jakin batzuk bereiztu dira:
ileapaindegi, merkatari eta
tabernarien gidak. Aurrekoe-
tan bezalaxe, telefono inte-
resgarrien zerrenda bat osatu
da eta  Zubietako herritarren
telefono zenbakiak bereiztuta
ageri dira. Nahi adina telefo-
no apuntatzeko tarte bat ere
bada listinaren amaieran. 

Aurrekontuetan jasota
geratu zen moduan,

Udaletxeko sarbideak eraberri-
tu egingo dira. Ezinduentzako
egokitu nahi da sarrera nagu-
sia. Ranpa bat ipiniko da uda-
letxerako sarbidea arazo fisiko-
ak dituztenei erraztu asmoz. Era
honetan, indarrean dagoen
araudiaren arabera erregulari-
zatuko da aipatu sarbidea.

Obren aurrekontua, esan
bezala,  onartuta dago eta
baita lan horien esleipena ere. 

Berrikuntza hori laster ikusiko

dugu. Dagoeneko agerian
dena da udaletxeko sarrerako
leiho ikustezina. Orain gutxi ipini
da udaltzaingoak sartu-ateren
jarraipena behar bezala egin
ahal izateko. 

Eskubiko leihoa da ipini berri dena.
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Gizon eta emakumezkoen
modako arropa guztia
 hemen aurkituko duzu

Etxebeste kalea, 3- tlf. 943 36 11 06
Udaberriko moda berria zuretzat!

J. Orbegoz
oIturgintza - Gasa - Berokuntza

37 29 37 - 36 59 26%Bizkarra 1, 1.esk.

Osinaldeko sarrera
egokituko da

s

Euskal Bizikleta ekainaren
lehen asteburuan iritsiko da
gure herrira. Etapa bat Atxe-
ga Jauregiaren parean amai-
tuko da. Oriotik barrena iritsiko
da tropela eta bihurgunea
itxia denez, udalak industrial-
de horretarako sarrera egoki-
tzea erabaki du. Antolatzaile-
en aholkuei jarraituz hartu du
erabaki hau udalak. Laster
hasiko dira obrak eta inbertsio
honi esker gune horren sarre-
ra-irteerak hobetuko dira. 

Hilaren 30ean 
ohiko udalbatza

s

Hilabete honetan, besteak
beste, honako gai hauek
aztertuko dira ohiko udalba-
tzan. Batetik, Artzabalgo pro-
mozioan ezinduei zuzenduri-
ko babes ofizialeko etxeen
esleipena bideratuko da.
Bestetik, Kalezarren lur-eros-
keta bat egin nahi du Uda-
lak. Eguneko Zentroaren
ondoko lur eremu hau zonal-
de berdean bilakatuko da.
Txaramutoko Urbanizazioa
ere bere gain hartzeko
asmoa du Udalak eta eraba-
ki hau ere aztertuko da. 

Oriotik barrena iritsiko da Euskal
Bizikleta Osinaldera.

Ura, estolderia eta zaborra
ordaintzeko epeak finkatu dira

Udalak zerga ezberdinen
egutegia osatu berri du.

Honakoan, ura, zaborra eta
estolderiaren zergak ordaintzeko
epeak zehazten ditugu. Beraz,
aldez aurretik badakizu 2002
urtean noiz kobratuko zaizun
aipaturiko zerga.

Ura , zaborra eta estolderiaren
erroldetako helbideratutako agi-
riak aurrez aipaturiko  epearen
aurreneko egunean kobratuko
lirateke.

Errolda fiskalek biltzen dituzten
agiriak, likidazioak ez direnez,
agiriak kolektiboki jakinaraziko
dira Gipuzkoako aldizkari ofiziale-
an eta udaletxeko iragarki taulan
epea irakitzen den egunean.
Udalak agiriak zergadunaren hel-
bide fiskalera bidaliko ditu
borondatezko epea irekitzen den
egunean domiziliatu gabe dau-
den kasuan, komunikazio gisa.

Domiziliatutako kasuetan
aurrezki-kutxek edo bankuek
bidaliko dituzte ordainagiriak zer-
gadunaren etxera.

Obra baimenaren zergak, jar-
duera irekiera zerga, ur hartunea,
saneamendua.... Gobernu
batzordeak hartutako erabakia-
rekin batera dagokion kitapen
edo likidazioa jakinaraziko da
zergadunaren helbide fiskalera,
bertan adierazten den epean
ordainketa egin dezan interesa-
tuak.

Adierazitako epe hori bukatu
ondoren  eta zergadunak zerga
ordaindu ez duen kasuan pre-
miamendu bidezko jardubideari

ekingo zaio besterik gabe,
ordaindu ez diren kuotek %20ko
gainkargua, berandutza intere-
sak eta dagozkion gastuak hartu
beharko dituztelarik bere gain.

ZERGEN EGUTEGIA
4. HIRUHILABETEA (2001)

2002. urteko otsailaren 1etik
martxoaren 15era bitartean.

1. HIRUHILABETEA (2002)

Ekainaren 1etik uztailaren
15era.

2. HIRUHILABETEA (2002)

Irailaren 1etik urriaren 15era
bitartean. 

3. HIRUHILABETEA (2002)

Azaroaren 1etik abenduaren
15era bitartean.

Hiru hilabetez behin ordaintzen da ura,
estolderia eta zaborraren erreziboa.
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lkarrizketa

Alderdi sozialistaren
azken kongresuan
aldaketa dexente

eman dira. Patxi Lopezek
Nicolas Redondo Terrerosen
lekukoa hartu du. Eta zuzenda-
ritza berrirako Amaia Goiaran
deitu du, Usurbilgo zinegotzia.
Aitzakia horrekin, gaur egun
bizi dugu egoeraz galdezka
hurbildu ginen Donostiara,
Amaiak duen bulegora.

Zuzendaritza berrian ez
omen dira sentsibilitate guztiak
uztartu. 

Hori ez da horrela. Sozialismo
Berriko ordezkari bat sartu da
zuzendaritzan, Izaskun Gomez.
Gema Zabaletaren zerrendan
zihoan. Carlos Totorikaren
zerrendakoek, ordea, beste
irizpide batzuk zituzten. Irabazi-
ko zutelakoan zeuden baina
galdu ostean ez zen akordioa
posible izan. Ez da haserrealdi-
rik izan, Patxi Lopezek eta Car-
los Totorikak biltzen jarraitzen
dute. 

Dena den, Madrilen Patxi
Lopezi ez zaio harrera beroa
egin, ezta?

Patxi Lopezen ildoa bestela-
koa baita. Lehengoan Jose
Luis Zapaterok Euskadiko
zuzendaritza pakean uzteko
eskaera egiten zuen.  

Donostiako gobernu-hitzar-
mena apurtu egin delako-edo,
oso haserre daude Madrilen.
Baina ezinezkoa zen PPrekin
jarraitzea. 

Kongresuaz ari garela, bez-
peran  ETAk Orioko zinegotzia
hil zuen.

Nik Juan Priede asko maite
nuen. Lagun ona nuen eta
askotan elkarrekin egoten
ginen, egoera antzekoa bizi
genuelako. Oso gizon irekia
zen, sindikalista eta ezkertiarra. 

Zeintzuk dira zure ustez gaur

egungo egoera politikoa nor-
malizatzeko ardatz nagusiak. 

Lehenik eta behin, ETAk
erahiltzeari utzi behar dio. Hor-
tik aurrera, hainbat politikarik
hodeietatik jeitsi beharko luke
intransigentzia handia dagoe-
lako. Bi postura nagusi daude:
batetik, gobernu zentrala;
batzuetan intransigenteegia
dela uste dut. Eta bestetik, ETA-
ren jarrera dago. Mahai bate-
an eseri eta hitz egiten hasi
beharko genuke. Denok gure
ideiak defenditzeko eskubidea
izatea litzateke egoera ideala. 

Elkarrizketa aipatu duzu
baina Batasuna legez kanpo
uzteko asmoa, ordea, sendoa
dirudi. 

Batasunak duen jarrerarekin
oso zaila da elkarrizketa. Ilega-
lizazioari dagokionez, 50 per-
tsonen eskuetan alderdi politi-
ko bat legez kanpo uzteko
aukera uztea oso arriskutsua
iruditzen zait. 

Dena den, atxiloketak izan
direnean batzutan Batasunako
zerrendetan azaldutakoak
egon izan dira. Orduan gure-

tzat ez da harriarria izango,
baina kanpoan jende askoren-
tzat txundigarria da.  Alderdiak
legez kanpo uztea ez zait ego-
kia iruditzen, baina argumen-
tuak eta indizioak baldin
badaude legeak esan behar-
ko du kasu horretan zer egin
behar den.

Zinegotzia zarenetik bizkar-
tzainekin zabiltza. Horrek zure
jarduera politikoa zailduko du,
ezta?

Lehenik eta behin, oso kon-
plikatua da bizitzea. 24 ordu-
tan gutxienez bi pertsona ditut
gainean. Batzutan lau eta bost
autoen babesa ere izaten dut. 

Asko gara bizkartzainekin
gabiltzanak: epaileak, politiko-
ak, kazetariak... ez du zentzu-
rik. Logikoena bakoitzak bere
ideiak defenditzeko aukera
izatea litzateke. Hitzarekin eta
zilegizko ekimenekin dena
defendatu daiteke. Gauza
batzuetan noizbait ados egon
gaitezke, baina gaur egun
gauzak dauden bezala ezinez-
koa da. 

Alderdi sozialistaren zuzendaritzan sartu
da Amaia Goiaran, PSE-EEko zinegotzia

Patxi Lopezen eskutik sartu da PSEren organu gorenean. 
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Euskadiko Ezkerra
alderditik eman zuen
PSE-EErako saltoa. Eus-
kadiko Ezkerrako militan-
tea izan zen baina
batzuk Euskal Ezkerra
pasa ziren eta beste
batzuk PSE alderdira
pasa ziren. 

Politikarako jauzia,
ordea, duela gutxi
eman du. Orain arte
Gurutze Gorriako kide
izan da eta horregatik
ezin zuen politikoki kar-
gurik bete. Lasarte-Oria-
ko Gurutze Gorriako
lehendakari izatera iritsi
zen. 1999an dimisioa
aurkeztu zuen Usurbilgo
herri hauteskundeetara
aurkeztu ahal izateko. 

Beraz, politikan bete
duen lehen kargu publi-
koa zinegotzi lana izan
da. Gaur egun, PSE-
EEko zuzendaritza
berrian dago Amaia
Goiaran. 

Alderdi sozialistaren
barruan hainbat komi-
siotan aritu da eta ber-
tan ezagutu zuen Patxi
Lopez alderdikidea.

Martxoan Donostiako
Kursaalean egindako
Kongresuan bertan pro-
posatu zioten zuzendari-
tzako kide izatea. Erron-
kak gustuko dituenez,
baiezkoa eman zuen.
19 kidek osatzen dute
zuzendaritza berria,
“lehenengoz emaku-
mezkoak nagusi gara”
esan digu Amaia Goia-
ranek. PSEko zinegotziari
kontsumitzaile eta Era-
biltzaileen Idazkaritza
egokitu zaio zuzendari-
tza berri horretan.

PSEko zuzendaritzako kide
berria da baina horregatik

ez du zinegotzi postua uzteko
asmorik. Azken boladan -arazo
pertsonalak medio-, udalbatze-
tan parte hartu ezinik ibili bada
ere, bertako kontuak gertutik
jarraitzen dituela aitortu digu.

Zaila egiten al zaizu zinegotzi
jarduera betetzea?

Zaila da
baina udale-
txeko langileei
esker nahiko
ondo jarraitzen
dut udal fun-
tzionamen-
dua. Gizarte
Zerbitzu, Oga-
sun eta Idaz-
karitzatik asko
laguntzen
naute eta pazientzia handia
dute nirekin. Udalbatzarekin
dudan harremana, ordea, txa-
rra da. Hasieran egoera beste-
lakoa bazen ere. 

Baina udalarekiko haustura
Froilan Elexperen heriotzarekin
eman zen. Froilan gertukoa zen,
Usurbil eta Lasarte-Oriako gaiak
ematen zituelako. El Salvado-
rren ere egon zen kanpaina
batean Usurbilgo udaletxeko
hainbat zinegotziekin. Bere
heriotza gaitzestea eskatu nion
udalbatzari eta agiri gogor bat
irakurri nuen. Onartzen dut nire
komunikatua gogorra izan zela
baina une horretan hori nuen
nire barrenean. 

Imagina ezazu, udalbatzaz
udalbatza presoen aldeko
babesak entzun behar izatea,
beste aldean ere  hainbat injus-
tizia daudenean. Guri pentsa-
tzeagatik garbitzen gaituzte. 

Baina badira, esate baterako,
atxilotuak eta espetxeratuak
izan direnak eta gero kargurik
gabe atera direnak. 

Zoritxarrez hori gertatu da eta
ni naiz hori gaitzesten lehena.
Larria da, kartzelan errurik gabe
8-10 hilabete egitea. Baina gero
atera egiten da. Dispertsioa ere
oso gaizki dago. Baina Euskadin
ez dugu nahikoa lekurik. Hala
eta guztiz ere, urrutiko espetxe
batera joan eta agian bost
minututan baino ez duzu ikusiko
preso dagoena. Baina nik  hile-

rrietara loreak era-
maten urte asko
daramazkit. 

Azken boladan ez
zaitugu plenoetan
ikusi. 
Bajan izan naiz istri-
pu bat izan nuela-
ko. Ekainean hanka
apurtu nuen eta
errekuperatu nintze-
nean beste arazo

bat izan nuen. Kotxe-istripu
batean zauritutakoa laguntzera
joan eta kamilakoek sahiets
batean edema bat eragin zida-
ten. Alta eman didatenetik,
ordea, joaten jarraitu dut. Hala
ere, udalbatza guztietako infor-
mazioa jasotzen dut eta edo-
zein zalantza izan ezkero tekni-
kari edo arduradunaren gaine-
an izaten naiz. 

Usurbilgo martxa nola ikusten
duzu?

Gauzak egiten dira, proiektu
asko jarri dira martxan. Herri txi-
kia da biztanle kopuru aldetik,
baina oso lurralde zabalekoa
da. Industria asko  eta ekono-
mia saneatua du. Hori abantai-
la handia da. Proiektuak mar-
txan jartzeko baldintzak ematen
dira eta gauza politak egin dai-
tezke. Airean geratu da sagar-
doaren museoa, adibidez.
Honekin batera, Sagardoaren
Ikerketa Zentro bat egingo nuke
nik. Erasmus bidez, sagarra eta
sagarrondoen ikerketa sustatze-
ko gunea ere aurrikusi daiteke
inbertsio horretan. 

“Teknikariei esker ondo jarraitzen
dut udal-funtzionamendua”

EEn hasi eta orain
PSEko zuzendaritzako

kide da
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Aitorpena, bai, baina
nola egin?

s

San Esteban
Tlf.: 943 36 22 55

Loreak - Lore landareak
Lore sortak - Koroak

MIKEL
IZAGIRRE

ELEKTRIZITATEA
Goiz Argi etxea, 37

Kalezar
Telf: 943 36 50 95
Mobila: 609068111

Errenta aitorpena,
urteroko buruhaustea

2.168 pertsona
%44,9
%44,2

%0,9
%35,0
%29,2

Errenta aitorpena Usurbilen

Iritsi da errenta aitorpena
egiteko unea. Batzuk gustu-
ra egingo dute, iazko jardu-

naldian ordaindutakoa berriro
jasotzeko gogoz. Beste batzuk,
ordea, dirua itzuli beharrean
izango dira. Eta horretan Oga-
sun Sailak ez du barkatzen.

Ogasun bulegoak martxan
dira honezkero. Usurbildarrok
Donostiara jo beharko dugu,
Antso Jakituna kalean dagoen
bulegoetara. Lehen aldiz, euro-
tan egingo da errenta aitorpe-
na. Beraz, sorpresak ekiditeko,
adi ibili beharko dute bai zer-
gadunek eta baita ogasuneko
langileak ere. 

Jakingo duzuen moduan,
2001eko jarduerari dagokion
aitorpena egiteko aukera
ezberdinak daude: mekaniza-
tua (ogasun bulegora joan

behar da), internet bidez
(www.gipuzkoa.net/ogasuna/re
nta/2001), diskete bidez edota
inprimaki bidez. 

Era mekanizatuan egiten due-
nak, hau da, ogasun bulegoan
aitorpena egiten duenak aban-
taila dauka. Izan ere, kobratzea
tokatzen zaionari, aitorpena
egin eta bi egunetara dirua
itzuli egiten baitzaio.

Donostiako Antso Jakituna kalean dagoen
bulegora jo behar dugu aitorpena egitera.

Non?

Donostiako Ogasun Bulego-
an, Antso Jakituna, 9.

Noiz arte?

Apirilaren 8tik ekainaren 25a
bitarte. Ordua hartzeko epea
ekainaren 20an amaituko da.

Ordutegia

Astelehenetik larunbatera,
8:00etatik 14:30era. Zergadu-
nek 13:45ekoa da eskatu
dezaketen azken txanda.

Txanda hartzeko

Aurrez hartu behar da txanda
943 311 888 zenbakira deituaz
edo www.gipuzkoa.net/
ogasuna/renta/2001 web
orrian.

Eraman beharrekoak

- Nortasun Agiri Nazionala.

- 10-T diru-sarreraren agiria.

- Bestelako diru-sarreren edo
murrizketen (dedukzioen) agi-
riak.

2000. urteko
estatistikak

s

2000. urteko datu orokorrak
oso esanguratsuak dira. Aitor-
pen mekanizatua egin zute-
nen (Ogasun bulegora joan
zirenen) %83,8ri dirua itzuli
zitzaion. %16,2k dirua ordaindu
behar izan zuen eta %0,5eri
berdinketa atera zitzaion.

Itzuli zen dirua, bataz beste-
koa, 862 euro izan zen.
Ordaindu beharrekoa, berriz,
612,2 euro.

Errenta aitorpen kopurua 2000an
Aitorpen mekanizatuak
Aitorpen arruntak
Kuota osoaren esleipena

eliza
beste gizarte xedeak
Zehaztu gabea

Era mekanizatuan egiteak
dituen abantailak
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Eskola-agiria lortzeko heldu-
tasun-probetarako deia jaso-
tzen du martxoaren 13ko
buletinak. 2001eko aben-
duaren 31 baino lehen
hamasei urte beteta izanik
eta Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzan matrikulatuta ez
daudenek parte hartu ahal
izango dute proba hauetan.
Beraz, eskola-agiria eskuratu
nahi dutenek 2002ko apirila-
ren 2tik 30era bitartean
eman beharko dute izena
Hezkuntza, Unibertsitate eta
Ikerketa Saileko lurralde
ordezkaritzan. 

Eskola-agiria
lortzeko deialdia
zabaldu berri da

s

Lasarte-Usurbil Institutuak adi-
tzera eman duenez, 2000.
urtean batxilerra egin zuten
ikasleek eskura dituzte euren
tituluak. Agiria eskatu zute-
nek lehenbailehen jasotzera
pasa daitezela eskatu du Ins-
titutuak. 

Lasarte-Usurbil
Institutuaren oharra

s

Apirilaren 28an Erle Eguna
ospatu behar bazen ere,
azaroaren 10a arte atzeratu
da. Antolatzaileek adierazi
dutenez, “Azaroan egingo
da Erle Eguna. Usurbilen Eus-
kal Herriko Ezti Lehiaketa
antolatuko da, eta ez orain
arte bezala soilik Gipuzkoako
Txapelketa”. Gainera, azaro-
an urteko eztia lehiatu eta
dastatzeko aukera izango
da. Izan ere, urrian amaitzen
baita eztia egiteko epea. Era
honetara, eginberria eta kali-
tate handiko eztia egongo
da dastagai, eta ez orain
arte bezala aurreko urteko
eztia. Beraz, hartu kontutan!

Erle Eguna ez da api-
rilaren 28an izango.

s

Batasunak hainbat tertulia antolatu
ditu auzo guztietan

Batasuna alderdiak gai
ezberdinak aztertu nahi ditu

usurbildarrekin batera. Hiru izan-
go dira tertulietako hizpide
nagusiak: konponbide demokra-
tikoa eta egungo egoera politi-
koa, arau subsidiarioak eta
auzoetako egoera. 

Honen guztiaren inguruan
eztabaida zabala piztu asmoz,
auzo ezberdinetara joko du
Batasunak. Guztira sei izango
dira egingo diren tertuliak:

Apirilak 29: 

Txokoladeko Akerra gaztetxe-
an, 19:30etan.

Maiatzak 2: 

Aginagako sozietatean,
19:30etan. 

Maiatzak 3: 

Zubietako Alamandegin,
19:30etan. 

Maiatzak 6:

Kalezarren, Udarregi Ikastolan,
19:3oetan 

Maiatzak 7: 

Santueneako Zaharren Egoi-
tzan, 19:30etan.

Maiatzak 9: 

Kaleberriko Udarregi Zaharre-
an, 19:30etan. 

Usurbilgo Udaleko Jai
Batzordea hasi da Santi-
xabelak antolatzen. Egi-

tarauaren diseinu lanak esleitze-
ko Jai Batzordeak lehiaketa bat
antolatu du. Lanak maiatzaren
14a baino lehen aurkeztu
beharko dira.

Saria honetara norbanakoak
zein taldeak aurkez daitezke.
Taldean aurkeztuz gero, taldeki-
de bat lanaren arduradun gisa
azalduko da. Sari honetan parte
hartzeko derrigorrezkoa da usur-
bildarra izatea. Nahi adina lan
aurkez daitezke.

Saria irabazten duenak, 300
euroko (50.000 pta) saria jasoko
du. Hori bai, lana maiatzaren
14a baino lehenago Usurbilgo
Udaleko Kultura eta Euskara Zer-
bitzura eraman behar da. 

Egitarauaren diseinua egiteko,
egitarauaren testua Udaleko
Kultura eta Euskara Zerbitzuan
jaso behar da, eta testu horre-
tan oinarrituta egingo da disei-

nua. Jaietako egitaraua elebi-
duna izango da.

Lana zuzenean inprentara era-
mateko formatoan ekarri behar
da: TIFF formatoan,300eko erre-
soluzioan eta kuatrikomian.
Diseinua egiterakoan, kontuan
izan behar da, argitalpenak,
Udalak horretarako duen aurre-
kontura egokitu behar duela.

Proiektua paper formatoan
eta CDan, bietara, aurkeztu
behar da. Lan bakoitzaren
paperezko 4 kopia ekarri behar
dira. Diseinu proposamenaren
lau kopia eta CDa bera gutuna-
zal itxi batean sartu eta izengoiti
bat jarri behar zaio.

Beste gutunazal itxi batean
izengoiti bera jarri eta barruan
egilearen datuak idatziko dira:
izen-abizenak, helbidea, eta
telefono zenbakia. 

Epaimahaia Usurbilgo Jai
Batzordeak berak osatuko du.
Aurkeztutako lanek behar beste-
ko kalitaterik ez dutela, saria
eman gabe gera liteke.

Santixabeletako egitaraua
aurrera doa
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Zerbitzu ofiziala
Zumartegi Poligonoa
Aitzezarra kalea, 1
20170 USURBIL

Tlf: 943 36 10 79
Faxa: 943 36 62 92

Euskal presoak etxera!

Has dadila zazpi herrialdeen arteko festa

Hemen da aspaldi iraga-
rri genuen deialdia,
zazpi herrialdeak batu-

ko dituen festa. Aitzaga Kultur
Elkartea eta Nafartarren Lagu-
nen ekimenez, euskaldunon
arteko elkar ezagutza sustatu
nahi da apirilaren 21erako ira-
garri den deialdian. Bide
batez, herrialde bakoitzeko
ohituren berri emango zaigu.
"Elkartasuna... etorkizuna"
lemapean, herrialde guztien
arteko harremanak sendotu
nahi baitira.

Egun handia iristea baino ez
da falta. Eguzkia ere gustuko
gonbidatua litzatekeela ezin

uka. Beraz, eguraldiak ere bat
egiten badu, arrakasta ziurta-
tuta dago. Dena prest dagoe-
la esan daiteke. Antolatzaileek
300 bat lagun espero dituzte.
Hala ere, estimazio bat baino
ez da. Hauxe baita irizpide
honekin antolatzen den lehen
festa. Aurrekaririk ez dagoe-
nez, jendearen erantzuna ikus-
teko dago.  

Oraindik eskura daude zikiro-
janerako txartelak. 15 eurotan
topatuko dituzue ostirala bitar-
tean Aitzagan, Bentan eta Txi-

ribogan. Partehartzeko asmo-
rik baduzu, ez utzi azken ordu-
rako eta ahalik eta azkarren
eskura ezazu. 

Ikusi behar ekitaldi honek

Ea plazan topatu genuen alaitasuna
errepikatzen den festa honetan.

Eta partehartzaileek zer diote?
Dominika Agergarai,

Zuberoa
Urdiñarbetik iritsi-

ko dira Zuberoako
ordezkariak. Domi-
nika Agergarai
izango da horieta-
ko bat eta bat egi-
ten du antolatzaileen helbu-
ruekin: "beharrezkoak ikusten
ditut era honetako ekimenak,
batez ere gure artean elkar
ezagutu ahal izateko". 

Beste hainbat arlotan beza-
laxe, kulturaren bidetik elkar
ezagutza sustatzea funtsez-
koa dela uste du Dominika
Agergaraik. 

Betti Bidart, Behe Nafarroa
Betti Bidartek ere

begionez jaso zuen
gonbitea. Baigorri-
ko lagun hauek
Nafarroa Egunean
murgilduta daude
burubelarri baina apirilaren
21ean ez dute hutsik egingo. 

Bidarten ustez, jai honek
garrantzia handia du: "ez
dugu elkarren berri. Ezezagu-
tza hori gainditu egin behar
da", aitortu digu Baigorrik
herritar honek. Zazpi herrialde-
en arteko harremanak nor-
malizatzeko jai aproposa dela
gaineratu digu. 

Josu Bikandi, Bizkaia
Sustraiak elkarte-

ko kide, azken 35
urteak ikastolen
alde eta euskara-
ren aldeko ekimen
ugari antolatu ditu
beste hainbat lagunekin
batera.  Josu Bikandi eguna
noiz iritsiko zain dago: "ideia
oso polita da. Alaitasunean
eta anaitasunean egun polita
igarotzeko festa izango dela
uste dut". 

Harremanak estutzeko
baliogarria izan daiteke.
Basauriko Josu Bikandi eta
Sustraiak kultur elkarteko kide-
ak, behintzat, hala uste dute.

Bazkarirako txartelak salgai
dira oraindik
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San Esteban kalea, 8
TLF 36 27 70

20170
USURBIL

kafe berezia

P A T R I
J A T E T X E A

Apirilaren 10ean Uda-
rregi Zaharrean
Zuberoa sustatzeko

abiatu den kanpaina aurkez-
tu zen. 17 elkarte bildu ziren
eta Nerea Arrutik eman
zituen kanpainaren xeheta-
sun guztiak.  

Zuberoak bizi duen egoera
larriaz kezkatuta, “Xiberoa
garatzen! egitasmoa” aur-
keztu berri da. Egitasmo
honekin bat egin du Euskal
Garapen eta Kohesio Fondo-
ak. Baina laguntza gehiago

behar dira. 

Ekimen honi ahalik eta
jarraipen zehatzena egin
ahal izateko lan talde sendo
bat osatu nahi da  herrian.
Aurrekoan aipatu genuen
bezala, bi helburu nagusi ditu
kanpaina honek: auzolangin-
tzaren bidez Zuberoaren
aldeko egitasmoa sustatzea
eta ekarpen ekonomikoak
bideratzea.

Usurbili 250 euroko 35 ekar-
pen egitea egokitu zaio.
Herrian osatu berri den talde
honek, besteak beste, apor-

tazio horiek lotu beharko
ditu. Diru ekarpena aldi
batean edota epeka egin
daiteke: bost zatitan, 50 euro
bi hilabetez behin.

Zuberoaren aldeko kanpaina aurkeztu berri da

Maule, Zuberoako hiriburua.

11:30etan- herrialdeetako
ordezkariei harrera egingo
zaie Udarregi Zaharrean.

12:00etan- ekitaldi nagusiaren
hasiera pilotalekuan. Txoste-
naren irakurketa egingo da.
Karmele Galartza irrintzilariak,
Ebaristo Pikabea (Usurbil) eta
Anjel Antziburu (Luzaide) ber-
tsolariek hartuko dute parte. 

12:30etan- kalejira herrian
barrena: Tuterako Peña Bete-
rriko joaldunak eta gaiteroak,
Baigorriko gaiteroak, Miranda
de Ebroko eta Usurbilgo txistu-
lariak, Urdiñarbeko xirulariak
eta dantzariak.

14:30etan- zikiro jatea. 

17:00etan- herrialde guztieta-
ko ordezkaritzaren txanda. 

EGITARAUA
jarraipenik izango duen ala ez.
Iñaki Agirresarobe eta Lontxo
Zubiria antolatzaile lanetan ari
dira eta ez dute etorkizunean
jai honen jarraikortasuna baz-
tertzen. Hala ere, bigarren mai-
lako kezka da hori. 21erako ira-
garri dena ahalik eta ondoen
osatu nahi dute. Eta ahalegin
guztiak horretara bideratu
dituzte. Eta gero gerokoak. 

Euskal Herria zazpi herrialdez
osatzen dela ikasi dugu, baina
ezagutzen al ditugu herrialde
bakoitzeko ohiturak? Eta kultur
espresioak? Herrialde bakoi-
tzak duen nortasunaren berri
ba al dugu? Hori guztia argitu
dezakegu apirilaren 21ean
egingo den festan. Izan ere,
ezjakintasuna gainditu eta
elkar ezagutza sustatzeko
aukera aparta eskaini nahi

digute festa honen bitartez.
Zazpi herrialdeetako ordezka-
riak bilduko baitira gure
herrian. 

Ikastolen aldeko festak oso
ezagunak zaizkigu baina apiri-
laren 21eko jaien modukoak
gutxi dira. Zazpi herrialdeen
erakuslehio izango baita "Elkar-
tasuna... etorkizuna" festa.
Herrialde bakoitzetik kultura
munduan dabiltzan hainbat
elkarte hurbilduko zaizkigu. Eta
bide hori da hain zuzen antola-
tzaileek garatu nahi dutena:
arrotzak egin daitezkeen kultur
espresioak bildu herrien arteko
harremanak sendotzen has
daitezen. Nola? Urruti sentitzen
duguna hurbilduz, arrotz zaigu-
na ezagutaraziz. Baina ez edo-
nola: festa giroan, herri honen
erakusgarri den kultur jarduna
plazara ekarriz.

Imanol Ubeda

Ez-jakintasuna gainditu eta
elkar ezagutza sustatu nahian
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Imsersoko bidaietara joateko eskaera
epea apirilaren 30ean amaituko da

Imsersoko bidaiak martxan
jarri zirenetik asko dira
Usurbildik oporretara joan

direnak. 2002-2003an berriro
joan nahi duenak Gizarte Zer-
bitzuen departamenduan
eskaera-orria bete beharko du
apirilaren 30a baino lehen. 

Uztaila, abuztua eta iraila
izan ezik, Imsersok urte osoko
programzioa osatzen du. Opo-
rraldi hauetaz gozatu nahi
duenak, ordea, honako bal-
dintza hauek bete behar ditu: 

- 65 urte edo gehiago izatea.

-Gizarte Segurantzako jubila-
tu pentsioduna izatea.

- Beste motatako pentsiodu-
na izanda ere gutxienez 60
urteak beteak izatea.

-Nor bere buruaz arduratze-
ko gauza izatea eta bizikidetza
baldintzatu dezakeen trastor-
no psikiko-fisikorik ez izatea. 

Izena ematen dutenak asko
direnez, zozketa bidez egingo
da aukeraketa. Orain arte
joan ez direnek eta diru-sarre-
ra bajuak dituztenek lehenta-
suna izan ohi dute. 

Teodoro Aranburu eta Mari Karmen Aierbe
duela hamar urte hasi ziren Imsersorekin

bidaiatzen. Ordutik Mallorkan, Benidormen,
Calpen eta Funegirolan izan dira, beraz, ezin
dira kexatu. Azken boladan, berriz, Foru Aldun-
dia eta Kutxaren eskutik bidaiatu dute. Garesti-
xeagoa da baina aukera gehiago izaten dela
aitortu digu Teodoro Aranburuk. 

Ez zarete geldi egoteko horietakoak, ezta?
Ahal baldin bada, behintzat! Dirua behar iza-

ten da, bidaia ez da garestia baina gero han
ez gara konbentuan sartuta egoten, kalean
ibiltzen gara. Hor ere dirua joaten da. 

Gero eta gehiago dira eskaera egiten dute-
nak, ezta?

Lehen errazagoa zen leku bat harrapatzea,.
Orain eskaerak Madrilera eramaten dituzte eta
han erabakitzen dute. 

Aurten bidaiatzeko asmorik ba al duzue?
Ekainean Peñiscolara goaz Diputazioa eta

Kutxarekin. Imsersokoa baino garestixeagoa da
baina lekua lortzea errazagoa da.  

TABERNATABERNA
TXURRUTTXURRUT

- Penintsula edo irla balea-
rrak, 8, 15 eta 22 egunetako
txandak.

- Kanaraiar Irlak edo Portu-
gal, 8 egunetako txandak.

- Asturias, 6 egunetako
txandak.

- Nekazal-turismoa. 5 egu-
netako txandak. 

Eskera-epea hilaren 30ean
amaituko da.  Orria bete-
tzea ez da nahikoa izango,
zorte pittin bat ere beharko
da-eta.

Aurtengo eskaintza

1994an Calpen ateratako erretratua. Goian eta ezkerretik hasi-
ta, Miguel Zugasti, Marcial Goenaga, Teodoro Aranburu eta
Luisa Olazabal.  Behean, Mari Karmen Aierbe, Natalia Etxebe-
rria eta Calpeko lagun bat.

Teodoro Aranburu: “lehen bidaia lortzea errazagoa zen”



Asteartetan eta ostegunetan
kiroldegira hurbiltzen dire-

nentzat ohikoa da Koitxi Yaeza-
kuraren presentzia. Japoniar
honek bere ardurapean ditu
karate ikasleak. 94an hasi zen
guregana etortzen eta harrezke-
ro ez du hutsik egin. Japoniar
honek eman dizkigu egin berri
diren examinen berri.

Apirilaren 15ean karatea izan
zen kirol erregea Oiardo kirolde-
gian. Egun esanguratsua izan
baitzen karate ikasleentzat. Usur-
bilgoekin batera, Donostia,
Azpeitia eta Lazkaoko karate
ikasleak izan ziren protagonista
nagusiak. Urtean lau examin egin
behar dituzte eta horietako bat
pasa behar izan zuten Oiardoko
instalazioetan. 

Usurbilgo karate taldea She-Sin-
Riu elkarteko kide da. Koitxik

azaldu digunez, guztira lau dira
urtean pasa behar dituzten fro-
gak: "oinarrizko teknikak neurtzen
ditugu eta kata eta kumite fro-
gak ere egiten dizkiegu". 

Lehen esan bezala, Koitxiren
ardurapean beste herri batzueta-
ko ikasleak ere badira. Apirilaren
15ean denak deitu zituen Oiar-
dora. Guztira 40 lagun bildu ziren
examin hauetan.
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40 karateka bildu ziren
Oiardon egindako azterketetan

TABERNA-JATETXEA

EGUZKITZA, 4
20.170 USURBIL TEL: 943 37 03 44

Andazpe-Peña Pagola esko-
larteko txapelketa hasi berria
da. Hilabeteko epean egingo
dira kanporaketak. Finala,
berriz, maiatzaren 12an joka-
tuko da. Bailarako pilota tal-
deen arteko txapelketa hone-
tan herriko 54 pilotari parte-
hartzen ari dira, guztiak 9-14
urte bitartekoak. 

Ea finalera iristeko zortea
duten.

Eskolarteko pilota
txapelketaren finala,
maiatzaren 12an

s

Koitxik 8 urte egin ditu Usurbilen lanean.

Buruntzaldeko kiroldegiek
prezioak bateratu dituzte

Andoain, Hernani, Lasar-
te-Oria, Urnieta eta

Usurbilgo kiroldegiak prezio
bateratuak eskaintzen hasi
dira: sarrera 18 urte azpikoen-
tzat, 3.6 euro. 18 urte beheko-
entzat, berriz, 2,2 euro.  

Abonoak ere badira eta
tarteka kiroldegira hurbiltzeko
aukera duenari urte osoko
txartela  merkeago aterako
zaio. 18 urtez gorakoentzat
urteko abonoa 95 eurokoa

da. 18 urte azpikoentzat, 60
euro. Baina bada txartel
familiarra, 145 euroko prezioa
duena eta sendi osoko kide-
entzat baliogarri dena. Auke-
ran 6 hilabeteko abonoak
edo txartelak ere eros daitez-
ke. 

Gogoan izan prezio berean
Andoain, Hernani, Lasarte-
Oria eta Urnietako kiroldegie-
tan sar gaitezkeela, alegia. Buruntzaldeko kiroldegietan prezioak bezalaxe

hainbat eskaintza ere bateratuta daude.

Bailarako eskolarteko kanporaketak
martxan dira.
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Apirilaren 23an Liburuaren
Nazioarteko Eguna dela eta

Bakartxo Iguaran

oo Bibliotekako 
laguntzailea. 

oo 33 urte.

Kuriosidade batekin hasiko
dut idatzi hau. Izan ere,
Apirilaren 23an, San Jorge

eguna izateaz gain, William Sha-
kespeare jaio zen (1564. urtean),
eta 1616. urteko egun berean hil
ziren aipaturiko hau
bera eta Miguel de
Cervantes. Arrazoi
horiek aitzakitzat
harturik, 1995. urte-
an, Unescok Libu-
ruaren Eguna izen-
datu zuen egun sei-
nalatu hau. Ezin
ahaztu gainera,
Katalunian egun
haundi bat dela,
eta larrosak eta
liburuak oparituz
ospatzen dutela.

Baina gatozen
dagokigunera: liburuak, eta
gaurko honetan zehatzago,
liburuen irakurketa. Nik liburute-
giaren ikuspegitik hitzegingo
dut, irakurketa aisialdiarekin
lotuz eta zauden tokitik mugitu
gabe mundu guztian zehar
bidaiatzeko modurik eroso eta
merkeena denaren sinismenetik
(norbera eta inguruari buruz
ikasten dena ahaztu gabe), eta
batez ere, irakurtzearen plazerra
aldarrikatuz.

Irakurri “behar” dugu, gure
seme-alabek irakurri egin

“behar” dute? Guraso eta ira-
kasle askoren ahotan dago
kezka hori, eta askotan hitzegi-
ten dugu hortaz. Lehen aipatu
dugun ikuspuntuaren arabera,
gure ustez,  irakurtzera gonbida-

tu egin behar da:
txikitatik haurrak
liburutegira ekarriz,
exenplua emanez
(zergatik ez?); bai
haur eta bai hel-
duen kasuan, pix-
kanaka hasiz eta
irakurketak adina
eta gustuei egoki-
tuz. 

Irakurtzeko zaleta-
suna duenak, bizi
eta transmititu egi-
ten du. Eta horrela
ez bada, mundua
bukatuko ote da?

Azkenik, Usurbilgo Udal Biblio-
tekatik,  guztiok gonbidatzea
gelditzen zaigu: gure ateak
zabalik daude haur, gazte eta
helduentzat. Liburu, aldizkari,
egunkari eta ikusentzunezkoen
eskaintza zabala dugu; Internet
zerbitzua, lan eskaintzak... . Ber-
tara inguratzeko aitzakia polita
duzue Apirilaren 23an. Gainera,
Pello Añorga izango dugu ipuin
kontari arratsaldeko 18:00etatik
aurrera, eta bestelako sorpresa-
rik ere ez da faltako. 

Zatoz!
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Lehiaketa

Saria: Saria: 
Afari bat bi lagunentzat

Antxeta Jatetxean

ArArgazkian agerigazkian ageri
dirdiren pertsonen izeen pertsonen ize--
nak eta bi abizenaknak eta bi abizenak

nahi ditugu.nahi ditugu.
Ba al dakizkizu?Ba al dakizkizu?

Irabazlea

Ez dugu gutunik jaso.

Saria

Imanol Murua eta 
Humberto Unzuetaren 
“Suetena Belfasten”

liburua.

Aurreko zenbakian hona-
ko hau galdetu genuen:

Zer objetu da honako
irudian zatitua agertzen
dena?

Erantzun egokia: 

Itzalgailua 

133. aleko erantzuna

1968ko uztailak 2. Urdaiagako ur-depositoaren inaugurazioa.

Udal fototeka.

Gurutzegrama

1. Usurbilgo auzorik altuena. 

2. Joxe Martin Sagardia halaxe izan zen. 

3. Oparoa, asko, franko. 

4. Aldi, sasoi, une. 

5. Usurbilen argitaratzen den egunkari bakarra. 

6. Erretzen ari den zerbaitetik altxatzen den gas masa
argitsu. 

7. Garbi, garden, klaru. 

8. Ikusgai dena, ezkutuan ez dena. 

9. Zerbait egitera bultzatu, eginarazi. 

10. Jainkoaren inguruan, beraren zerbitzuan dabiltzan
izpiritu huts. 

11. Eguneroko berri-aldizkari.

Soluzioa:
1. Urdaiaga.  2. Gudaria.  3. Ugaria.  4. Garai.  5. Gara. 6. Gar  7. Argi.  8.Ageri.  9. Eragin.  10.

Aingeru.  11.Egunkari. 

Herrian angulen hiria: AGINAGA.

f

a

b

c

g

e

d

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Herrian angulen hiria a  b  c  d  e  f  g

Aurkitu beharreko hitza bakoitza letra bat gehiago
edo gutxiago duen aurreko edo ondorengo hitzaren
anagrama da.

Kalean gora, kalean behera...
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genda

KIROL DEIAK
Apirilak 20/21

FUTBOLAFUTBOLA

Zarautz - Usurbil FT 

(Eskualde Maila, E)

ESKUBALOIA ESKUBALOIA 

Usurbil KE - Aloña Mendi

(2. Nazionala, G)

Gaur Elgoibar - Usurbil KE

(Jubenilak, G)

ARETO-FUTBOLA ARETO-FUTBOLA 

Lugaritz - Txotx

Antxeta - Peio Arraindegia

(Bigarren Maila B, G)

Aitzaga - Salwsiarrak

(Jubenilak, E)

Apirilak 27/28

FUTBOLAFUTBOLA

Usurbil FT - Alde Zaharra

(Eskualde Maila, E)

ESKUBALOIA ESKUBALOIA 

Urnietako - Usurbil KE 

(2. Nazionala, G)

Usurbil KE - Arrate

(Jubenilak, G)

ARETO-FUTBOLA ARETO-FUTBOLA 

Txotx, atsedena

Martu Kirol - Antxeta 

Peio Arraindegia - Lugaritz

(Bigarren Maila B, G)

* G: Gizonezkoak / E: Emakumezkoak.

KIROL EMAITZAK
Apirilak6/7

ESKUBALOIA ESKUBALOIA 

UPV/EHU 30- Usurbil KE 19

(2. Nazionala, G)

ARETO-FUTBOLA ARETO-FUTBOLA 

Txotx 4 - Inter Intxaurrondo 2

Larramendi C 8 - Antxeta 0

Ataun 7 - Peio Arraindegia 3

(Bigarren Maila B, G)

APIRILAK 20 larunbata

GGGG AAAA RRRR AAAA JJJJ EEEE AAAA KKKK
..

llLuis Zabalak “Galdu arte” liburua aur-
keztuko du Udarregi Zaharrean. UGAk
antolaturiko hitzaldia, 18:00etan hasita.

APIRILAK 23 asteartea

ll Pello Añorga ipuin kontalaria
18:00etan Udal Bibliotekan.

MAIATZAK 1 asteazkena

llE  Langileen Eguna.

APIRILAK 21 igandea

ll “Elkartasuna... etorkizuna” izeneko
festa Usurbilen.  14:30etan zikiro jatea.
Txartelak salgai ostirala bitarte
Txiribogan, Aitzagan eta Bentan. 

Munalurran garaje bateko marra
salgai. Telf. 943 362424

.. Motoak sartzeko lokala alokatzen
da. Gazteentzako txoko bat aloka-
tzen da. Telf. 656 759 583.

.. Yamaha XJ 600 motoa  salgai.
225.000 pezeta. Telf. 943 366222. 

.. Garaje itxia salgai Etxealdian.
943 373185 telefonora deitu.

.. Garaje itxia salgai Etxealdian. Inte-
resatuak deitu 943 373185 telefonora.

.. Etxe bat alokatuko nuke. Beste
batekin konparitzeko prest nago.
626 680 915. 

.. Galtzaragainan 20 m2-ko garaje
itxi bat salgai. Berritua, oso txukuna.
Goiko pisuan. 678 81 52 77 (arratsez). 

.. Galtzaragaina elkartean bi garaje
itxi daude salgai.  943 360 273, Javier.

.. Garaje itxia salgai Etxe-zurian (herri
sarreran). Tarteko oina eta ate auto-
matikoak ditu. Prezio onean;
2.200.000 pzta. Telf: 687 40 62 09

.. Usurbilen pisu bat osatzeko jende
bila nabil. Deitu 943 793147 edo
617788538 telefonoetara.

.. Alokairuan dagoen pisua edo
apartamendua hartuko nuke. Telf.
943 364469

.. Baju edo ganbara bat erosiko
nuke. Telefono zenbakia: 943 36 02 13.
Deitu iluntzean.

.. Neska bat eskaintzen da haurrak
zaintzeko. 943 366485.

.. Pertsona bat eskaintzen da haurrak
zaintzeko gauez. 943 371447 (Belen).

.. Usurbilen gela baten bila nabil, lo
egiteko bakarrik. Lekurik baduzu dei
iezadazu telefono zenbaki honetara:
653 011 842. 

.. Emakume bat eskaintzen da, goize-
ko 9:00etatik eta 14:00etara ostalari-
tza edo etxeko lanetarako, derrigo-
rrezkoa da gizarte segurantza. Intere-
satuak deitu 943 36 43 40 telefonora. 

.. Emakume bat eskaintzen da astean
hiru egunetan, goizez lau edo bost
orduz lan egiteko.  943 36 43 10. 

.. Pertsona bat eskaintzen da etxeko
lanak egiteko, umeak zaintzeko
edota 3. adinako pertsonak zaintze-
ko. ITelf: 647 220 966. 

.. Udarregi ikastolan eskola kiroleko
monitoreak behar dira. Deitu
943361216 edo 943370645 telefonoe-
tara.

.. Matrimonio-gela bat saltzen dut:
armarioa, kabezala eta bi mesanotxe.
943 36 43 35. 

.. Edozein ohetarako balio duen era-
bili gabe dagoen trapezio bat salgai.
Deitu 943 835441 telefonora (Bego-
ña).

.. Fagor markako frigorifiko bat sal-
tzen dut. 5 urte ditu baina berria
dago. Interesatuak deitu 943 36 69 95
telefono zenbakria (Inma).

.. Belarritako bat galdu dut, urrezkoa
eta perlita bat du. Bilatzen duenak
deitu dezala 943 362 088 telefono
zenbakira. 

.. Erloju bat ekarri dute Noaua!ra.
Beraz, norbaitek bere erlojua galdu
badu, etorri gure egoitzara, ea
hemen daukaguna den ikustera. 

.. Bigarren eskuko soinu txikia erosiko
nuke, 120 bajukoa.
Telefonoa: 943 37 03 59. 

.. Opel Corsa bat salgai, SS-AL.
300.000 pezetan, kuota eta transfe-
rentzia barne. 943 37 26 92.

.. Ford Escort Ghia TD familiarra sal-
gai. SS-BB, CD ekipoduna. Telefonoak:
657 796 777 / 943 37 19 54.

.. Wolswagen Santana bat saltzen
dut. Telefonoa: 670 987 921 (Jon).

.. Martxoaren azken larunbatean
erloju digital bat galdu nuen. Beltz
kolorekoa da. Topatu baduzu deitu
943 37 33 36 telefono zenbakira.

+
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txeko berri

Lehendakari eta egitasmo berriak
estreinatuko ditu Noaua!k aurten

Noaua! Kultur elkarte-
ak urteroko Batzar
Orokorra egin zuen

pasa den apirilaren 6an.
Bazkideei urteko gorabehe-
ren berri eman eta 2002.
urtarako plangintza aurkez-
tu zitzaien. Azken urteetako
maldan beherako bideari
jarraituz, ez zen bazkide
ugari bildu udaleko pleno
aretoan. Izan ere, 525 baz-
kideetatik 20 lagun besterik
ez baitzen agertu. 

Agertu edo ez agertu, bertan
ziren bazkideek iazko balan-
tzea eta 2002ko egitasmoak
ahobatez onartu zituzten. 

Aldizkariari dagokionez, bi
egitasmo nagusi daude aur-
tengorako; batetik, irailean
Noaua! aldizkaria diseinu
berriarekin kaleratuko dugu.

Goitik beherako aldaketa izan-
go du hamabostero-hamabos-
tero etxean jasotzen duzun
aldizkariak. Eta, bestetik, aldiz-
karia interneten jarriko dugu.
Beraz, hemendik gutxira
Noaua! interneten irakurtzeko
aukera izango duzue.

Kultur Elkartearen jarduerari
dagokionez, hiru izango dira

aurtengo egitasmo nagu-
siak: Noaua!ren webgunea
sortzea; Usurbilgo 180 base-
rrien azterketa etnografikoa
eta soziologikoa jasoko
duen liburua argitaratzea;
eta, azkenik, bazkidetza
arloan urrats berriak ema-
tea. 

Bestalde, Udal argazkien
antolaketa eta digitalizazio
lanarekin jarraitzeko asmoa
du Elkarteak. Egitasmo

hauek guztiak gauzatu ahal
izateko, 18 milioiko aurrekon-
tuari egin beharko diogu aurre. 

Bukatzeko, orain arteko
lehendakari Andoni Sagarnak,
sei urte eta gero elkartean
egon ostean, kargua utzi du
eta lekukoa Saioa Fernandezek
hartu du. Ongi etorri!            




