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AZALA
“Caza” aldizkariko artxibotik hartutako irudia.

Euskal Herrira!

Euskal presoak

Gipuzkoako
Foru Aldundiak

diruz lagundutako
aldizkaria

Kultura sailak diruz
lagundutako 

aldizkaria

4. Orr.

6. Orr.

10. Orr.

14. Orr.

Aurtengo urte ontan, Usurbil’en, gertakizun aundi baten urte-betetzea
egiten degu: seireun urte, Erri Bildu (Villa) egin giñala. Itzal aundiko

gertakariak izan oi dira olakoak erri batentzat. Orregatik on izango da,
gauza onen inguruko zertzelada historiazko batzuek eman ditzagun.(...)
Manuel Lekuona.” Honela hasten da Usurbil “Villa” izendatzearen VI.
mendeurrenaren ospakizueni eskeinitako liburu beltz ezaguna. 

Dominguez argazkilariak udalaren enkarguz, Usurbilgo Herribilduaren
Fundazioaren VI. mendeurrena ospatzeko 1971ko irailaren 25etik urria-
ren 3a arte egindako ospakizunen  inguruko erreportaje grafikoa egin
zuen; baita ederki asko adierazi ere: "Reportaje fotografico de los festejos
del VI centenario de la fundacion de la Villa de Usurbil (25 de septiembre
a 3 de octubre 1971). Ayuntamiento de la N. y L. Villa de Usurbil
(Guipúzcoa)". 

Ospakizun hauen oroigarri gisa, udalak Kalezarren oroigarri  bat jarri
zuen eta bertan zera irakur daiteke: “1371 – 1971. Ederra bada herriagatik
hiltzea, zein ederrago herriarentzat bizitzea, herriagatik behar baita bizi,

behar da irabazi.” Aste honetako argazkia, oroigarri hori jarri zen egunekoa da. Ekitaldi honetan, besteak beste, ondoko udal ordezkariek
parte hartu zuten: Roke Arriola (udal idazkaria), Javier Pikabea, Ramon Pikabea, Agustin Illarramendi (alkatea), Andres Bruño, Felix
Aizpurua (egun oraigarria dagoen plazak bere izena darama), Jose Miguel Aginaga, Joxe Aburruza eta Jose Antonio Altuna. 

ZALOA ARNAIZ

fototeka_usurbil@euskalerria.org

Aurkibidea

KONTZEJU TXIKIA

Azaroaren 18an zozketatuko dira
alokairu sozialeko udal etxebizitzak

ZUTABEA, AINHOA AZPIROZ

22. Orr.EGUN HAUETARAKO DEIALDIAK

12. Orr.EHIZA GARAIA DA

16. Orr.OIHANA BLANCOREKIN SOLASEAN

17. Orr.HEMEN DA KULTURA HAMABOSTALDIA

18. Orr.NOAUA! TXIKIN POESIARAKO TARTEA

BERRIEMAILEAK KALEJIRAN

ARGENTINAN IZAN DIRA ZUMARTEKOAK

Foto Dominguez, 1971ko iraila, Kalezar Udal fototeka
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IR I TZ I A

Ainhoa Azpiroz

Urriko azken astean
Irango presidente Jatami
Madrilen izan zen. Beste

hainbat lurraldetako presidente eta
ordezkariak bezala bisita ofiziala
egitera joan zen, baina haiek ez
bezala baldintzak jarri zituen pro-
tokolorako; besteak beste, emaku-
mezkoak ez zituela ukituko. Eta
horrek, nola ez, hautsak harrotu
ditu, edo behintzat, zeresana eman
du.

Irrati bateko tertulian entzun
nituen hiruzpalau solaskide horri
buruz hizketan. Batek Madrilgoek
horrelako baldintza nolatan onartu
zuten galdetzen zuen. Beste batek
Jatamiren jokaerarekin ados ez
egon arren, errespetatu egin behar
dela zioen. Hirugarren batek,
berriz, horrelako jokaerarik ezin
dela errespetatu erantzun zion.
Pertsona bat emakume izateagatik
ez ukitzea ezin dela onartu zioen,

kultura edo erlijioek batzuei oina-
rrizko eskubideak ukatzea edo
horrelako tratamendua ematea
onartezina dela zioen.

Horrelako kasuak agertzen dire-
nean herrialde islamiarretan ema-
kumeak  bigarren mailan daudela
esaten hasten gara, gutxietsiak
daudela, oinarrizko eskubideak
mugatzen zaizkiela eta abar, baina
beti erlijio musulmaneko herrial-
deetan. Hemen, Mendebaldean,
gizarte “demokratikoetan”, ez da
horrelakorik gertatzen.
Emakumeak libre gara hara eta
hona mugitzeko, etxetik kanpora
lan egiteko, kargudun postuak
betetzeko, nahi dugun bezala janz-
teko… Gu gara ereduak eta ez
haiek. Gu bezalakoak izan behar
dute.

Hori ez da horrela argi eta garbi
esaten, baina komentario guztietan

antzematen da ideia hori; alegia,
gure eredua jarraitu beharko luke-
tela. Eta horrek izugarrizko amo-
rrua ematen dit. 

Aurrena hemen zer gertatzen
den begiratu beharko genuke, bes-
teen injustiziekin gureak estaltzen
jarduteko partez. Esate baterako,
emakumeen adibidearekin jarrai-
tuz, zer gertatzen da hemen ema-
kumeek etxean bertan jasaten
dituzten tratu txarrekin? Eta ema-
kumeak sar ezin daitezkeen “sozi-
dadeekin”? Eta gizonezkoak baka-
rrik eskatzen dituzten lanpostue-
kin? Hori jakinda, nola hitz egin
dezakegu hain lasai besteen “aka-
tsez”? Ez dugu autoritate moralik
horretarako, eta are gutxiago guk
dena ondo egiten dugula, ereduak
garela eta haiek gurera moldatu
behar dutela pentsatzeko; ez ema-
kumeen kasuan, ezta beste hainbat
gaietan ere.

Gu gara ereduak

Z u t a b e g i l e a k :  L u i s  A r a n a l d e  •  O l a t z  A l t u n a  •  A i t z i b e r  M a t x a i n  •  A i n h o a  A z p i r o z •  A i t o r  L a n d a l u z e  •  M i k e l  Us a b i a g a  

Zutabea

Gizon eta emakumezkoen
mod a ko a rrop a  guztia  hemen a urkituko duzu

Etxebeste kalea, 3- tlf. 943 36 11 06

MAHUKA
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HERORREK ESAN

Bake Konferentziaren amaiera dela
eta, Elkarri komunikabideetan
egon da azken aste hauetan.

Beraz, normala da  Usurbilgo Tailerrak
ere iritzigune hau aprobetxatu nahi izatea
herritarrei zuzeneko balantzea eta ondo-
rioztatzen dugun proiektuaren berri ema-
teko. 

Bake Konferentziaren diseinua egin
zenetik eta amaiera bitarte, 2 urte pasa
dira:

Ideia zabalduz, atxekimenduak bilatuz,
lan metodologia egokia prestatuz; eta
azkenik, 12 hilabeteotan alderdi politiko-
en arteko adostasunak jorratuz. 

Oso esperientzi ausarta inon ez baita
abiatu bake konferentzi bat herri-ekime-
nak bultzatua. Zaila izan da testuinguru
politiko nahasian garatu delako, baina emankorra
nahiz eta helburu denak ez lortu.

Hala ere, Elkarrik Bake Konferentziaz egiten duen
balorazioa erabat positiboa da.

Bakearen lorpena urratsez urrats irabazten joan
behar den prozesua da eta konferentzia prozesu
honek zenbait maila igotzeko aukera eman du.
Heldutasun etapa bat amaitu eta oinarriak jarri ditu
fase erabakitzaile bati ekin eta eusten jarraitzeko.       

Blokeo-egoera honen aurrean bada alternatibarik.

Bake Konferentziatik Bake bideara. Konpromiso
batean oinarritutako elkarrizketa eta distensio pro-
posamena.

Informazio, parte-hartze eta bake kulturarako
gizarte sarean sartu nahi baduzu, deitu  902 421 010
telefono zenbakira edota sartu zaitez www.elkarri.org
webgunean. 

Elkarri,
Usurbilgo Tailerra

Bake Konferentziatik
bake bideara!

Zer diyo?

Euskal presoak etxera!
San Esteban kalea, 8
TLF 36 27 70

20170
USURBIL

kafe berezia
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KALEJ IRAN
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Etxerako bidean, aurtengo azkenetako
piperrak bildu eta gero, Aginaga eta

Txokoalde lotzen dituen zubia igarotzen ari
naizela, garai bateko argazki berezi eta
malenkoniaz josia datorkit gogora: hau da,
garai bateko angula arrantzaleena, bere
bahe haundi eta bere kinke, kandelatxo edo
dena delakoa soinean zutenekoa.

Horra nire geldialdia ekuatoriarrak azke-
netako piperrak bildu ondoren, jolas
moduan itxura denez alai eta irrifartsu dau-
dela baitirudi, jateko korkoi ale batzuk
arrantzatu nahian ikusten ditudanean, on
egin!

Laster da angula garaia. Jada iritsi ez bada,
baina aurten ere azken urte hauetan bezala txa-
lupek erretako gasolinaren keak ibaia estaliko
duen susmoa dut, lanbro edo terralari lekua
hartuaz, ibaia itoaz.

Arnasa eman diezaiogun behingoz ibaiari,
aurrerantzean ere angulak eta korkoiak ezagutu
ahal izan daitezen, besteak beste. 

Arnasa eman diezaiogun ibaiari

Zer egin dizut nik! Zer egin dizut nik
begietara begiratu eta zuk ez kasu egite-

ko. Zer?

Herrikoak gara, eta herri honetan halabeha-
rrez, maiz topatzen gara bertakoak. Hala ere, ez.
Eta maizago topatzen, herrian ibili ohi zaren
kaleetan ibiltzen garenean. Eta sarritan kalean
gora zoazela ni beherantzako bidean agertu izan
natzaizu, eta ez duzu ezpainak mugitzeko ahale-
ginik egiten. Berdin kaleak elkargurutzatzen
ditugunean.

Batez ere, udan zapaltzen duzun petrila ere,
nik izan dut nire azpian. Eta besterekin zaude-
lako izango da, baina hortik katurik pasako ez
balitz bezala geratzen zara.

Etxerako beharretan gabiltzanean ere, zure-
tzat oharkabean pasatzen naiz; ohartu arren
dendako apalategian dauden produktuek aitza-
kia ematen dizutelako.

Denbora librearen zati bat pasarazten dizun
taberna ere nire aisiaren parte da; eta sartzen
ikusi banauzu ere antzu zaizu, ez du eragin zipi-
tzik (ez Urte Zahar, ez Santixabel, ezta Sagardo
Egunean ere!) Zer egin dizut nik? Zer egin dizut
nik begietara begiratu eta zuk – inondik inora
ere- ez kasu egiteko?

Axola zatzaidazulako zuzentzen natzaizu.
Baina, alderantziz, ni ez banatzaizu axola, ez
daukat horretan pentsatzen jardutea baino.
Bion artean batek ez badu nahi… jai!

Baina gerta daiteke – eta barkatu aurrez epai-
tzea, baina bizitzako apurrak hau, behintzat,
erakutsi dit- delako tokian dela, delako egoeran
dela herritik landa petril berean har dezakegula
atseden.

Eta, orduan ere, nik agur egingo dizut.

Orduan, ziuraski, zuk ere bai.

Egin behar ote nizukeen pentsatzen nabil…

Aparteko ahaleginik gabe
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Ongi etorri kronista berriei! Orain jende
gehiagorekin lasaiago ibiliko gara eta tarte

handiagoa izango dugu zer idatzi pentsatzeko,
izan ere ez baitira berri gehiegi izaten auzo hone-
tan. Jende gehiagorekin, ordea, baten kontuak eta
besteen gertaerak jakitea errazagoa izango da.

Beno eta orain ni, kalezartar on bat naizen
moduan, herritarrak zirikatzea tokatzen zait bes-
tela lehertu egingo bainintzateke. Izan ere, erre-
presioaren aurkako asteburuan antolatutako auzo
arteko probetan, "Kalezarrek" irabazi baitzuen,
argi dago genetikoki garatuagoak gaudela, ja! ja!
ja! aupa Kalezar!!!

Proposamen bat egin nahi diet Sanjuanetan ,
umeen egunean lanean jo eta su aritu ziren gura-
so horiei, ez dadila geratu urtean behin egiten
den antolakuntza bakar batean eta urtean zehar
ere beste zerbait prestatzea animatzen ditut.
Adibidez, gabonetan ere festa txiki bat antolatu

daiteke haurrentzat eta
gero bazkari bat auzo-
koen artean, edo udaz-
ken aldera  mendi irte-
era bat.... Giro ona
egon zen festetako
egun horretan eta
harremana mantentzea-
rren auzo mailan  gauza
politak egin daitezke;
eta gurasoek ere kon-
tentu ikusten zirenez egindako emaitzarekin, ba
beno aurrera! Lehenengo urtea izan da gurasoek
egun hori antolatzen zutela eta parte hartze han-
dia izan dute festetan, beraz, auzolan bat antola-
tzea ondo legoke harremana estutzeko. Nahi iza-
nez gero, hor bota dizuet idea.

Beno besarkada bat irakurle guztioi eta berezi-
ki auzokoei, geroarte. 

Bizilagunak zirikatuz

Gaztea nintzenetik ezagutu izan dut egun
honen berezitasuna. Urteak pasa ahala,

ikusi izan dugu gero eta arrakasta gehiago duela
gure hilerriak lorez eta apaintasunez beteak edu-
kitzeak duen xarma, bakoitzak ahalegin guztia
egin ohi du senditar guztien hilobiak apain eta
txukun egon daitezen. Beraz, urtean behin bada
ere, adierazpena eta edertasuna eman
nahian ahalegintzen gara, eta aurten
bezala, eguradi onak lagundu duenez,
politagoa ikusi ahal izan dugu.

Gure auzotik oso urrun ez dagoen
bigarren hilerri berri bat ere badugu
eta hau ere dena apaindurik ikusi ahal
izan dugu egun hauetan. 

Herrian baditugu loradendak eta
beraiek prestatuak izan dira hor ikusi
ditugun lore-sorta edo landare dotore-
ak. Aukera bikainak izan ditugu
Etxetxo, Urtinea edo Aginagako

Aranburu lorategietan. Gustu handiz eta ilusioa-
rekin egindako sorta ezberdinak jarri zituzten
aukeran. 

Esan behar, hilerri berria urrutiago dagoenez,
kotxe edo ibilgailu baten beharra izaten dela ber-
tara hurbiltzeko. Hala ere, eguraldi onari esker
jende multzoa bildu zen bertan. 

Santu Guztien eguna
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Udazkenean gaude eta jadanik hotza
eta euria agertu dira. Egia esan,

beroa ere izan dugu eta ezin gara kexatu.
Hala ere, udazkena ehizaren garaia izaten
da. Larunbatetan eta igandeetan eskopeten
“tiroekin” esnatzen gara. Goizean goiz,
lehen orduetan abiatzen dira ehiztariak
Andatzara uso “preziatuaren” bila. Batzuk
bere sariarekin jaitsiko dira baina gehienak
ezer gabe bueltatuko dira etxera. Beno,
ezer gabe ez, beren hamaiketakoa ardoare-
kin inork ez die kenduko eta gainera men-
dian. Ba al dago gehiago eskatzerik?

Bestalde, esan behar da Santueneako
sagardotegia hasi dela pixkanaka-pixkanaka
denboraldi berria prestatzen. Oraindik asko
falta da ateak irekitzeko baina jadanik presta-
keta-lanak martxan dira. Espero dugu aurten-
go sagardoa lehengo urtekoaren modukoa iza-
tea, hala oraindik hobea. 

Hala ere, sagardo berria probatzeko aitzakia-
rekin pasako gara handik eta, bide batez, afari
ederra egiteko aprobetxatuko dugu. 

Beno, besterik gabe, ondo izan eta hurren-
gora arte!

Sagardo berria prestatzen

Udazkenean sartuta gaudela adierazten
duten ezaugarriak ikus ahal izan dira

azken egunetan: hego-haizea, zuhaitzetatik ero-
ritako hosto ximelduak lurrean bueltaka, usoak
pasatzen... Izan ere, azkenaldiko eguraldiak,
hego-haize epelak, erreztu egin du aurtengo
usoen pasatzea. Beraz, ehiztariak nahikoa goza-
tzen ari direla esan behar, uso dexente pasa baita
gure inguruetan. Auzo honetara inguratzen den
ehiztari kopurua handi xamarra izaten da, beraz
entzuten den tiro hotsa ere bai. Goizetan ez da
iratzargailurik behar izaten, goizean goiz hasten
baitira tiro hotsak. Behin eguerdia iristean
gehienak etxera bueltan, batzuk bazkaria iraba-
zita eta besteak hurrengo eguna hobea izango
den itxaropenarekin. 

Beste gai bati helduz, esan behar, baserritarrak
eta sagardozaleak hor ikusi ditugula hilabete
honetan sagastietako sagarrak bildu eta sagardoa
egiten. Sagar dexente bildu dute eta beraz ez da
sagardo faltarik izango. Ea zer moduzko sagar-
doak ateratzen diren bada aurten.

Azkenik, auzo honetara datorren bide bazte-
rrak garbitzen ere ikusi ditugu. Mesede ederra
egiten dio bide bazterrari, baina hala ere
Santuenetik gora igotzean, kurba handia igaro
bezain laister, sasi pila dago bide bazterrean  eta
honek errepidearen jarraipenaren ikusmena era-
gozten du. Horregaitik askotan ez da ikusten
autorik datorren edo ez. Beraz sasi pila hau ken-
tzeak kalterik ez. 

Guzti hau esanda, adio esatea besterik ez.
Hurrengorarte!

Hego-haizea eta usoak



9Noaua! - 2002ko azaroaren 8a 

KALEJ IRAN

Azkenean! Jada badakigu zein egunetan
egingo den pilotaleku berriaren inau-

gurazioa: urtarrilaren 5ean. 

Festak aurten asteburu bakar batean ospa-
tu ditugu. San Praixkuak laburragoan izan
ziren baina frontoiaren inaugurazioarekin
beste asteburu baterako jai egitaraua iragarri
genuen. Egitarauari buelta batzuk eman diz-
kiogu eta pilotari profesionalak ekarri nahi
dira urarrilaren 5eko ekitaldira. 

Herri bazkari bat ere egingo dugu eta
nahiz eta egun horietan hotza egin
Aginagako bizilagun guztiak gonbidatuta
daude. Denon artean aurre egingo diogu hotza-
ri. Giroa alaitzeko ez dira bertsolariak faltako.
Dena den, ospakizunak ez dira egun horretara
mugatuko. Hurrengo egunetan ere bestelako
kirol ekitaldiak antolatu nahi ditugu: mus txa-
pelketa, sokatira...

Hurrengo bilera azaroaren 11n egingo dugu,
astelehena. Apaiz Etxean bilduko gara
20:00etan. Azaldu, denok gonbidatuta gaude. 

Beraz, agindutakoa beteko dugu urtarrilaren
5ean. Behintzat, erregeei ongi etorri beroa egi-
teko moduan izango da gure frontoia. 

Frontoiaren inaugurazioa

Egia esan behar bada, iazko urteko udazke-
na pasatu zitzaigun, baina konturatzera-

ko aurtengoak ere atzetik abiada batean harra-
patu gaitu.

Zubietako zuhaitz ugari jada hostorik gabe
daude, eta noski, hosto hauek guztiak belardie-
tan eta bidean zehar zabaldurik daude. Egoera
honek Zubietako bideak arriskutsu jartzen
ditu, hezetasunarekin elkartzen bada batez ere.
Kaltetuak mota guztietako erabiltzaileak gara:
auto, oinezko, txirrindazaleak...

Orain dela bi hilabete inguru, guztion ahotan
zebiltzan udan egin zituen eguraldi arraroak,
baina badirudi orain, udazkenean, egiten ari
direnak lotura gehixeago dutela denboraldiare-
kin. Tenperatura bero batzuk egiten dituen
arren, hotza ere egiten du, baita euri zaparrada
batzuk ere. 

Kexatzen ez direnak eta axolik ez zaienak
Zubietatik barrena azken aldi honetan dabil-
tzan kirolariak dira. Batez ere, korrikalariak

dira nagusi gurean egunero arratsalde gau alde-
ra. Dakizuenez, azken egunetan pasatua zaigu
plaza aurretik Lasarte-Oriako krossa. Bertan
hainbat gaztetxo, gazte eta ez hain gazte zirenek
hartu zuten parte, baina bakoitza bere erritmo-
an animo handiz. Azaroaren 10ean ere
Behobia-Donostia izango dugu, eta hau pasa-
tzean korrikalarien kopurua Zubietako bidee-
tan asko jaisten da. 

Neguaren usaia
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Lau dira zozketatuko diren
etxebizitzak. Lau horieta-
ko bat egoera berezietara-

ko gordeko da (gizarteratze bidean
diren toxikomano, preso edota
heziketa prozesuan dauden pertso-
nentzat). Beste hirurak, ordea, bi
pertsona edo gehiagok osatutako
unitate edo familiei zuzenduta
daude. Hileko alokairua 135,67
eurokoa izango da. Jada badira
informazio eske Gizarte Zerbitzu-
etara jo duten herritarrak. 

Bidezkoa den moduan, etxe faltan
diren herritarrei eginiko eskaintza da
hauxe. Baldintzak eta salbuespenak
anitzak dira. Informazio gehiago
Gizarte Zerbitzuetan jaso ahal izango
duzue. Baina bada ezinbestekoa den
betebeharra: Usurbilen erroldatuta
egotea, gutxienez azken bost urteko
epean. Aurretik 10 urtez bertan bizi
izana edo jaiotzez usurbildarra izatea
ere onargarria izango da. Batzuek eta
besteek,  4.890,70 eta 12.020,24
euro arteko diru sarrerak  ziurtatu
beharko dituzte. Epaimahaiak bal-
dintza pleguetan agertzen den pun-

tuazioaren arabera esleituko ditu
Agerialden kokatuta daude etxebizi-
tza hauek. 

Gizarte Zerbitzuetako arduradunek
argitu digutenez, urtero errepasatuko
ditu zesio hauek. Orain eskatzen ari
diren dokumentazioa eskatuko zaie
urtebeteko epean, eta, onuradunaren
egoera ekonomikoa aldatu bada,
Udalak zesioa bertan behera uzteko
aukera dauka. Orain arte, bost urteko
hitzarmenak izan badira, aurrerantze-
an urtez urte berritu beharreko zesio-
ak izango dira. Onartu berri den
araudiaren arabera, gehienez lau urte-
ko emakidak edo zesioak izango dira.

Hilaren 18an zozketatuko dira
Agerialdeko etxebizitza sozialak   

Urtero aztertuko dira etxe hauen
zesioen baldintzak. 

Asko dira hutsik dauden etxebizitzak

Usurbilen etxebizitza bat alokatzea ez da lan erraza. Asko dira etxea alokairuan
hartu nahian dabiltzanak. Baina eskaintza txikia da eta, ondorioz, alokai-

ruan ipintzen diren etxe apur horien prezioa oso altua da. 

Merkatu librean saltzen diren etxebizitzen salneurria ere ezinezkoa egiten zaio
jende askori. Babes ofizialeko etxeak egin dira eta gehiago aurrikusitua daude.
Baina bien bitartean arazoak hor dirau. Instituzioen ardura handia bada ere, asko
dira hutsik dauden etxebizitzak. Eta jabeek ez dituzte alokairuan utzi nahi.
Honek ez ditu gauzak errazten eta horrela zaila da irtenbide argi eta azkar bat
topatzea.

Agerialden daude lau etxebizitza hauek. Garai batean maixuen etxeak ziren
baina duela bost urte errenta sozialean utzi zituen Udalak. Epe hori amai-
tu da eta aurrerantzean zesio izaera izango dute etxebizitza sozial hauek.

Lehen 5 urterako esleitu baziren, hemendik aurrera urtero egingo da
zesioaren jarraipena eta kasuan kasuko balorazioa.

ESTETIKA ZENTROA
LOURDES LARRAÑAGA- Depilazioak

- Aurpegiko tratamendua
- Manikura
- Betileen permanentea eta tintea
- Azaleko garbitasuna
- Makilajea
- Masajeak
- Solariuma

Irazu kalea, 12-behea
Telf: 943 36 28 87

MASAJE LEKUA

Kale nagusia, 44- behea
LASARTE-ORIA

Kima
Kirol masajea eta masaje terapeutikoa

TEL. 36 61 97
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Zubietako ur sarea berritzeko
erabakia hartu da 

Azken bolada honetan ur-
sareak buruhauste han-
diak eragin ditu zubieta-

rren artean. Ur-hodiak oso zaha-
rrak dira eta  berritze-premian
daude aspalditik. Arazo honi
aurre egiteko, Udalak Eraiki SL
enpresa jarriko du lanean.
Zubietako Amiri eta Alamandegi
Zar tramuan ur edangarriaren
sareko hodiak aldatu beharko
ditu eta proiektuari ekiteko
270.601,48 euroko  gastua onar-
tu zen azken udalbatza plenoan. 

Erabaki honekin Amiri eta
Alamandegi Zar baserrien arteko ur
edangarriaren sareko hodiak aldatu-
ko dira. Honi aurre egiteko, nahita
nahiezko ubidearen zortasunerako
ihardunbideari hasiera eman dio
Udalak. 

Ur sarearen egoera kaxkarra herri-

tar eta udal agintarien buruhauste
izan da azken hiabete hauetan.
Urgentziazko bi egoera eman dira
epe laburrean: Aginagan eta
Zubietan. Aginagakoa bideratuta
dago eta orain Zubietako tramu
hori konponduko da. Baina arazoa
ez da puntuala. Ur-sarea zahartuta
dago eta laster ala berandu Udalak
gai honi adarretatik heldu eta sako-
neko erabakiak hartu beharko ditu.

Aginagan eta Zubietan urgen-
tziazko neurriak hartu behar
izan ditu Udalak.

Kultur etxe berriaren eraikitze-lanak  aspaldi iragarri ziren.
Baina ez da mugimendurik sumatzen. Noiz botako da Udarregi
Zaharra eta noizko egongo da martxan kultur etxe berria?
J. A. I. Usurbil

Obrak azaroaren 4ean hastekoak ziren, hau da, jada hasi dira ingurua itxi eta eraikun-
tza botatzeko aurrelanak. Obrak amaitzeko epea 17 hilabetekoa izango da, baina

obrak amaitu eta gero, kultur etxea ekipatu egin beharko da. Ekipatze lanek hilabete
batzuk beharko dituzte, 6 hilabete kalkulatzen baditugu, 23 hilabete inguru beharko dira.
Hau da, kultur etxearen inaugurazioa, 2004ko azaroan. Data hori aproximazio azkar bate-
kin egina dago, berandutu daitekela alegia. Gero arte.

Bidali zure galdera eta zehaztu nori zuzendua dihoan:
Noaua! - Borda Berri, 3 Eguzkitzaldea - 20170 Usurbil / noaua.k.e@euskalnet.net

Galdeiozu!!

Markesinak
Txikierdin

Urbil merkatalgunearen inguruan
honako lan hauek egingo dira epe

laburrean: Txikierdin, Urbil barruko
errotondara iritsi aurretik eta gasolin-

degi ondoan bi markesina eta bus gel-
toki bat ipiniko dira. Zebra bideak

ere pintatuko dira eta Belartzako
errotondatik datorren errepidean

etengabeko marra ere marrazteko bai-
mena eman du Udalak.

Lankidetza
Hitzarmena
Lasarte-Oriarekin

Lasarte-Oriako Udalak Atsobakar
arean parke botaniko bat egiteko
asmoa du. Proiektuak Usurbilgo lur
zati bat ere ikutzen duenez, Lasarte-
Oriako Udalak Usurbilgoari erabilera
baimena   eskatu dio.  Bi udalek sina-
turiko lankidetza hitzarmenean jaso-
tzen dira  bi udalei dagozkien betebe-
har eta eginkizun guztiak.

Niko Bengoetxea,
Kultur

Zinegotzia
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ERREPORTAJEA

Garai onenak pasa ziren.
Ondorio hori atera daiteke
Jose Luis Ibargurenekin hiz-

ketan aritu ostean. Hala ere, jaiegu-
netan oraindik entzuten dira tiroak
han eta hemen. Baina mugak gero
eta gehiago dira. Eta ehizak ere
beherantz egin du narbarmen. Hori
guztia argitu asmoz bildu gara ehiz-
tari amorratu honekin. 

Jose Luis Ibargurenek ia 40 urte egin
ditu ehizan. Hasi zenetik hona gauzak
asko aldatu direla aipatu digu Jose
Luisek: “Gu ibiltzen ginenean diferen-
tea zen. Pazientzia gehiago zegoen
lehen. Gaur egun ez zaie arrimatzen
uzten. Zeozer ikusi orduko tiroka has-
ten dira”. Gainera, ez zegoen gaur
egungo aukerarik. Kartutxoak baziren,
baina ez horiek eskuratzeko orain ditu-
gun erraztasunak. Ehiztari honen ustez,
“orain kartutxoa sobran da eta ehiza
faltan”. Ez hori bakarrik, lehen kotxe
gutxi zegoen. Errekaz erreka ibiltzen
ziren txakurrekin. Orain gazte jendeak
ibiltzeko gogo gutxi dauka.
Kotxearekin ahal den bertaraino iritsi
eta segituan tiroka hasten dira. 

Jose Luisek esperientzia du alde.
Badaki zertaz ari den. Eta nostalgiaz
gogoratzen ditu duela hiru hamarkada-
ko garai oparoak. 600 pieza bildu
zitueneko eguna ondo gogoan du
oraindik. “ Guk urte ederrak harrapatu
genituen. Kotxea bagenuen, kartutxoa
nahikoa… 1960-1980  urteak izan
ziren urte onenak. Burgosen,
Salamancan, Zamoran… leku guztie-
tan euskaldun jendea bazen. Hura ilu-
sioa izaten zen! Eta kotxe-ilarak? Paliza
ederrak ere hartu izan ditugu. Goizean
hasi eta ilundu arte. Eperra ez da etor-
tzen, zeorrek joan behar duzu bila!”.
Zergatik eman da jeitsiera hori?
Prentsak duela gutxi ekarri zuen datua:
6.000n jaitsi da lizentzia kopurua

Gipuzkoan. 
Lehen errazagoa zen. Lizentziak

Estatu osorako balio zuen. Orain erki-
dego autonomiko bakoitzaren baimena
behar da. Egia da lizentziak ateratzeko,
baimenak berritzeko zailtasunak han-
diagoak direla. Baina arrazoiak bestela-
koak ere badira. Jose Luis Ibargurenek
badu teoria bat: “Lehen afizio gehiago
zen. Besterik ez zen”. 

Bestelako afizioak ditugu orain.
Baina Administrazioak ere bestelako
mugak jarri ditu. Egutegiarena, esate
baterako. Jose Luisek dioenez, “lehen
dena libre zen, denentzat tokia zegoen
eta eperra ere nahikoa izaten zen.
Orain, berriz, librean ez dago egiterik.
Egun osoan nahi izanda ere, ez dago
egiterik. Eguerdirako utzi beharra dau-

kazu. Lehen ez zen horrela, egunero
ibiltzea zegoen. Nafarroan aurten urta-
rrilaren 12rako fuera! Eta azaroaren
lehenean ireki zen. Ehizara zenbat joa-
ten zara? Gabonetan ez zara joango!”.

Segurtasun neurriak ere inoizko han-
dienak dira. Jada ezin da tiroka ibili
nahi den tokian, nahi den orduan. Jose
Luisek, hala ere, ez du neurri hau egoki
ikusten. “Lehen baserritarrak etxean
bertan ibiltzea zeukan. Ez da horren-
besteko pekaturik, ezta? Orain bizi
guztirako kondetatuta dago”. 

Baina ehiztariak beti egongo dira.
Hori bai, beste leku batzuetan bilatu
dituzte bertan ukatu zaiena. Horregatik
asko dira ehizaren aitzakian atzerrira jo
dutenak. Turkian ez omen da horrela-
ko mugarik. Egunez, gauez ibili daitez-
ke ehizan. Orain jubilatuak
Benidormera bezala, ehiztariak
Ukranira joan ohi dira. Ehiza ez da
falta han eta ez da hemengo oztoporik
hango lurretan. 

Mugek gora egin dute. Hori argi

Ehiztarientzat
pasa ziren garai onenak

Gaur egun ezinezkoa litzateke horrelakorik ikustea. 200dik gora
pieza bildu zituzten Jose Luis Ibargurenek eta bere koadrilakoek
saio bakarrean. Argazkia 70. hamarkadakoa da.

“Lehen afizio
gehiago zen,

baina besterik ez
zen”
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Ehiztariak etsita dabiltza azken urteotan.
Gero eta zonalde gehiago dira babestuak

daudenak. Neurri honi esker, nahi duten tokian
tiroka aritzeko ahalmena galdu dute. Lizentzia
berritzeko baldintzak, gainera, gero eta gehiago
dira. Ez hori bakarrik, lehen lizentziak Estatu
osorako balio bazuen, orain, beste erkidego
autonomiko batean aritzeko tokian tokiko
agintearen baimena eskuratu beharra dago. 

Eta hori gutxi balitz, ehizarako egunak ere
murriztu egin dira. Horrela azaldu daiteke iaz-
tik hona lizentzietan eman den beherakada.

Ehiza egutegia, gero eta laburragoa

geratu da. Baina hegazti kopurua ere jai-
tsi egin da nabarmen. Zentzu horretan,
ehiztariek latzak entzun behar izan dituz-
te. Dena den, Jose Luis Ibarguren ehizta-
riak  bestelako irakurketa egiten du:
“ehiza ez du ehiztariak galdu. Herbizidak
galdu du ehiza. Telebistan ikusi nuen
saio batean, Ingalaterran birigarroa hiri-
tara sartzen ari zen sail handitan herbizi-
dak botatzen zirelako”. 

Trabak traba, Jose Luis oraindik gustu-
ra dabil ehizean.Urruti joan gabe, hemen
ere tarteka badira kolpe ederrak.
“Urriaren 20koa kolpe ona izan zen.
Urtero izaten da usoetan baten bat,
baina azken bolada honetako onena izan
da”, azaldu digu Jose Luisek. Hala ere ez
omen da usozalea, bereziki eper bila ibili
izan da. Eta herrian ere ezaguna da plater
tiroketan trebea izan baita: “ tiro al pla-
ton 500 bat kopa baditut”. 

Pozik dago ehizan egindakoaz. “Zorte
ona izan dut, eta ez dut istripu bat bera
ere izan. Eta gainera txintxo ibili gara
leku guztietan, inoiz harrotu gabe”.  

Oraindik ikusiko duzue txakurra
lagun, eskopeta eskuan, eper bila. Ez dira
garai onenak baina berak dioen moduan,
“jai goiza nonbait pasa behar!”.

Jose Luis Ibarguren 13 urterekin
hasi zen ehizan. 

Usurbil,
herri ehiztaria

Duela gutxi
prentsan

agertu da datua.
6.000 lizentzia
gutxiago atera
dira Gipuzkoan.
Gaur egun, 21.000 dira ehiza-
rako lizentzia dutenak.
Arrantzak zaletu gutxiago ei
ditu, guztira 6.720 lizentzia. 

Datu hauek gure herrira ego-
kituz, 270 usurbildar dira ehiza
lizentzia eskuratu dutenak. Eta
arrantzarako, 52. Gipuzkoako
Foru Aldunditik jaso ditugun
datuak dira hauek. Beraz,
honen arabera 270 ehiztari,
270 arma daude Usurbilen.
Esan dugu, ez dira ehizarako
garai onenak. Baina hala ere
datua hortxe da. Norberak atera
ditzala kontuak...

Irazu kalea, 3 Telf: 943 36 13 98
San Esteban
Tlf.: 943 36 22 55

Loreak - Lore landareak

Lore sortak - Koroak

EHIZA MOTA

EHIZA XEHEA
Ehiza librea debekatua.   
* Untxia baimen bereziarekin.
- Usoak eta birigarroak paseko

ohizko pasalekuetan. 
- Faisaia eta eperra, ostegun,

larunbat, igande eta jaiegunetan.

EHIZA NAGUSIA
Basurdea, orkatza

URETAKO HEGAZTIAK

EGUTEGIA

GIPUZKOAN

Irailak 22/ Urtarrilak 31.

Urriak 12/ Urtarrilak 31.

Urriak 12/ Urtarrilak 31.

Urriak 12/ Urtarrilak 31.
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HERR IKO TALDEAK

Zumarte Musika Eskolaren esku-
tik 10 lagun izan berri dira

Argentinan, Rosario hirian egin den
Euskal Astean hain zuzen. Bide batez,
bertako Zazpirak-Bat euskal etxearen
90. urteurrenaren ospakizunak alaitu
zituzten gure herriko txistulari, triki-
tilari eta txalapartariek. 

Urtero egiten da Euskal Aste
Nazionala Argentinan. Aurtengo edi-
zioa Rosarion ospatu da eta Zumarte
Musika Eskolako kideekin batera Eusko
Jaurlaritzako ordezkaritza batek ere
parte hartu du. “Elkar da geroa” lema-
pean, ekitaldi askorekin aldarrikatu zen
euskal nortasuna. Aipatzekoa da
Usurbildik eraman zen txalaparta berta-
koei oparitu zietela. Txistuak eta ikas-
materiala ere oparitu zieten argentina-
rrei. Ez ahaztu egoera kaxkarra bizi
duela Argentinako herriak. 

TABERNATABERNA
TXURRUTTXURRUT

Zerbitzu ofiziala
Zumartegi Poligonoa
Aitzezarra kalea, 1
20170 USURBIL

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

Zumartekoak pozik
itzuli dira Argentinatik 

JJOOSSEE  RRAAMMOONN
SSAARRAASSOOLLAARRII
AAGGUURR--AAFFAARRIIAA

Sindikatuan urteak egin ditu
lanean Jose Ramon Sarasolak.
Irailean jubilatu egin zen eta
nekazal kooperatibako  lagu-

nek despedida edo agur-afaria
egingo diote azaroaren 16an.
Afaria Aginaga Sagardotegian

egingo da. Prezioa, 22 euro.
Izena emateko azken eguna

azaroaren 9a ipini dute.
Kooperatibatik pasa beharra

dago txartelaren bila. Hala
ere,  943 36 11 14  telefono

zenbakira ere dei daiteke. 

LLAAPPUURRRREETTAA
SSAAIIOOAA
ZZUUMMAARRTTEEGGIINN
Urriaren 30ean bost lagun
atxilotu zituzten Usurbilen.
Antza denez, Zumartegi
industrialdeko Elurri enpre-
san lapurretan ari zirela atxi-
lotu zituen Ertzaintzak. 

JJEENNDDEE  UUGGAARRII
AARRAALLAARRRREENN

AAUURRKKEEZZPPEENNEEAANN
Interesa piztu zuen Aralar

alderdiak udal pleno aretoan
eginiko aurkezpenak. Alderdi
berriaren ildo politiko nagu-

siak eta egungo egoera aztertu
ostean, eztabaida entzulegora

zabaldu zen.

Eskulangintza azoka koloretsua

Atsegin handiz jarraitzeko
moduko azoka izan zen Aitzaga

Elkartekoek hilaren lehenean antolatu
zutena. Inguruko herrietako eskulan-
gintza biltzeaz gain, hegazti eta abere
bitxiak ikusteko parada ere izan
genuen. Zenbaitzuk, dena den, faltan
sumatu zituzten aurreko edizioetako
idi-demak. 

Zazpirak-Bat euskal etxearen
90. urteurrena alaitu zuten.

Txistulariekin batera, trikitilariak
eta txalapartariak ere aritu ziren
Argentinako Euskal Astean.



Titularrak dioen moduan,
laugarren ediziora iritsi da
Erle Eguna. Udaberrian

ospatu ziren aurreko hirurak.
Baina aurrerantzean udazkenean
egingo da erlegintzari eskainitako
eguna. Era honetan, aurten bertan
bildutako eztia izango da dastatu
ahal izango duguna. Euskal
Herriko ezti onena saritzeko lehia-
keta iragarri da eta ondoren ezti
poto saritua enkantean jarriko da.
Besterik gabe, has dadila ezti festa! 

Goizeko 11etan hasiko da Erle
Eguna, ordu horretan zabalduko bai-
tira erle azokako ateak. Koldo
Urrutia antolatzaileak azaldu digu-
nez, “naturaren maitaleen eguna da
guretzat. Erlea da garrantzitsuena eta
berari esker jasotzen duzu eztia”.
Zentzu hori nabarmendu nahi da
aurtengo edizioan. Izan ere, erletik
eratorritako produktuak izango dira
nagusi azaroaren 10eko azokan.
Salmenta postuetan denetarik topa-
tuko dugu: hango eta hemengo eztia
dastatu ahal izango dugu. Eztiarekin
eginiko gozoak eros ahal izango ditu-
gu. Baita eztiarekin harremanduta
dauden bestelako ekoizpenak ere:
ukenduak, sendagaiak... 

Saltsa ere izango da ezti lehiaketa-
ren inguruan. Edonork aurkez deza-
ke bere eztia. Horretarako harrera
mahai bat jarriko da frontoian goize-
ko 9:00etatik 10:00ak arte. Arestian

aipatu bezala, azarora pasa da Erle
Eguna eta, honi esker, aurtengo ezti
bildu berria dastatu ahal izango
dugu. Aurtengoa II. Euskal Herriko
Ezti Lehiaketa Nagusia izango da. 

Ezti poto onena izango da garailea
baina ez dirudi epaimahiarentzat lan
samurra izango denik. Denen buru
Erle Laguneko Lehendakaria Martin
Berasategi sukaldaria egongo da.
Enkantea ere egingo da lehiaketaren
amaieran. Iaz, gogoan izango duzue,
250.000 pezeta ordaindu zituen
Karlos Argiñanok ezti poto irabazlea-
rengatik. Ea aurten nork eramaten
duen. Festak jarraipena izango du
Aginaga Sagardotegian egingo den
bazkarian.
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MARKESANEKO PETR ILET IK

Azaroaren 10ean
ospatuko da IV. Erle Eguna

JUANTXO
burdindegia

kale nagusia 10 Usurbil
37 00 08

EERRLLEE  EEGGUUNNAA
OORRDDUUZZ  OORRDDUU

EERRLLEE  AAZZOOKKAA
11:00etatik aurrera erletik
eratorritako produktuez
osaturiko azoka. 

EEZZTTII  LLEEHHIIAAKKEETTAA
II. Euskal Herriko Ezti
Lehiaketa. Epaimahai burua,
Martin Berasategi sukaldaria.
Eztia lehiaketara aurkezteko
ordutegia, 9:00etatik
10:00etara pilotalekuan.

EENNKKAANNTTEEAA
Epaimahaiak saritutako
eztiaren enkantea. 

EERRAAKKUUSSKKEETTAA
Erlearen inguruko tresneria,
argizarigintza, informazio
panelak... Askatasuna Plazan.

BBAAZZKKAARRIIAA
14:30etan Bazkaria Aginaga
Sagardotegian. Txartelak
egunean bertan salgai
Pilotalekuan.
20 euro inguru. Menua,
sagardotegikoa.

Erletik eratorritako produk-
tuak ikusi eta eros ahal izango
ditugu Erle Eguneko azokan.



Junior mailako onen artean da.
Baina judoak ez du beste kirol
batzuk duten oihartzuna.

Horregatik oharkabean pasatzen da
gazte honen balentria. Kiroldegian egu-
nero ikusiko duzue, isilean baina tema-
ti lanean. Alemaniatik etorri berria da
eta laster Rotterdam aldera jo beharko
du. Europako Txapelketa jokoan da eta
dominak zain dauzka. 

Europako onenen artean zaude baina
ez zaitugu egunkaritan ikusten.

Ohituta gaude jada. Betikoa da.
Betidanik horrela izan da. Harritzekoa da
kontrakoa gertatzen denean, gutaz ardura-
tzen hasten direnean. 

19 urte dituzu eta han eta hemen
zabiltza. Zailtasunak al dituzu eskolak
jarraitzeko? 

Administrazioa eta Enpresa Zuzen-
daritza ikasten ari naiz,  baina kurtsoa
errepikatzen. Otsailetik aurrera lehiaketa
asko izan nituen, kanpora asko atera behar
izan nuen eta orain errepikatzen ari naiz. 

Laguntzarik jasotzen al dituzue?
Ni selekzio nazionalarekin ari naiz

baina badira bestelako bekak ere; nik
Kirolgikoa jasotzen dut. 

Epe laburrera zein asmo dituzu? 
Laster Europako Txapelketan arituko

naiz, Rotterdamen. 

Oriotarra, Astigarragan bizi zara
baina Usurbilgo Judo taldean zaude. 

Hernanin hasi nintzen baina orain
hemen nago Euskadiko talde onenetakoa
delako. 

16 Noaua! - 2002ko azaroaren 8a 

I ZERD I PATSETAN

Europako Txapelketan arituko
da azaroaren 17an.

Oihana Blanco,
areriorik ez duen judoka gaztea

FUTBOLA

Azaroak 9
Emakumezkoen liga: Usurbil FT - Vasconia CD.
Erregionala 2. maila: Lazkao KE - Usurbil FT.
Kadeteen 2. maila: Mundarro KE - Usurbil FT.

Azaroak 16
Emakumezkoen liga: Tolosa CF - Usurbil FT.
Erregionala 2. maila: Usurbil FT - Danak CD
Kadeteen 2. maila: Usurbil FT - Sanpedrotarra CF.

ARETO-FUTBOLA

Azaroak 9
Alebin neskak: Udarregi A  - Egape B / Egape A - Udarregi B.
Infantil neskak: Herri Ametsa - Udarregi.
Infantil mutilak: Udarregi - Jesuitinak.

Hurrengo saioak

Azaroak 16
Alebin neskak: Udarregi B  - Udarregi A.
Infantil neskak: Udarregi - La Salle A.
Infantil mutilak: Altza Institutua - Udarregi.

PILOTA

Azaroak 9
Gipuzkoako Kluben Arteko Txapelketa.
Etxeko partidak: 17:00etatik aurrera, Usurbilgo Pilotalekuan.
Kadeteak, Usurbil-Eibar / Jubeniletan, Usurbil -Añorga 3 / Seniorretan
banaka Behar Zanaren aurka. Goma paletan, Andatzpe-Peña Pagola-
Altzatarrak.
Kanpo partidak: jubenilak 2. maila, Gure Txertu I-Andatzpe-Peña
Pagola. Senior binaka, Lazkao 2-Andatzpe-Peña Pagolaren aurka.

Oharra: zure taldeko egutegia hemen ikusi nahi baduzu, pasa zaitez Noaua!ko
bulegotik edo bidali e-mail bat helbide honetara: noaua.k.e@euskalnet.net

UUSSUURRBBIILL,,
OONNEENNEENN  AARRTTEEAANN

Usurbilgo Judo Taldeak domina ugari
eskuratu ditu azken bi asteburu hauetan:

Irungo Nazioarteko San Martzial
Senior Txapelketan, brontzea Iker
Lizarribar (-100Kg), Iosu Arruti
(+100Kg) eta Mª Jose Sardonentzat
(+78Kg) izan zen.

Euskadiko Senior Txapelketan
(Leioa), urrezko 7 domina lortu zituen
Usurbilgo taldeak: Andoni Aizpurua
(-60Kg), Xabier Urkizu (-73Kg), Egoitz
Mora(-80Kg), Iker Lizarribar
(-100Kg), Iosu Arruti (+100Kg), Oiana
Blanco (-48Kg), Mª Jose Sardon
(+78Kg) Zilarra Ibai Peñarentzat
(-66Kg) izan zen. Brontzezkoak, Aitzol
Arrozpide (-73Kg), Sergio Montesentzat
(-80Kg).

Espainiako 23-azpiko sektore
fasean (Errenteria), urrezko dominak
eskuratu zituzten Andoni Aizpuruak
(-60Kg), Egoitz Morak(-80Kg).

Brontzezko bat eskuratu zuen Sergio
Montesek (-80Kg).
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ETXEKO BERR I

Azaroan ez dugu
aspertzeko unerik
izango usurbilda-

rrok. Izan ere, agendari erre-
paratuz gero, asteburu guztie-
tan ekitaldiren bat edo beste
baitaukagu herrian. Noaua!
Kultur Elkarteak eta udalak
elkarlanean antolatu dugun
Kultura Hamabostaldia da
horren adibide nagusiena. 

Azaroaren 8an izango dugu
lehen hitzordua Kultura
Hamabostaldiarekin. Izan ere,
Udarregi Ikastolako barne aretoan
Ramon Agirreren “Ondo esan behar-
ko” antzerkia ikusteko aukera izango
baitugu. Hurrengo egunean, eta
Udarregin bertan, bertsoa izango
dugu protagonista nagusia, perkusio-
az lagundurik. Izan ere, gaueko
22:30etatik aurrera Karidadeko
Benta izeneko ikuskizunaz gozatzeko
aukera izango baita. 

Egitarauarekin jarraituz,   azaroaren
12an “Koloreak euskal usarioan”
liburuaren idazle Patziku Perurena

koloreek gurean izan duten garran-
tziaz eta esanahiaz ariko da. Bestalde,
beste herrialdeetako errealitatea eza-
gutzeko aukera ere izango dugu anto-
latu diapositiba emanaldietan, azaro-
aren 12an eta azaroaren 21ean, hurre-
nez hurren. 

Haurrentzat ere bada ekitaldirik.
Azaroaren 17an Kulkik arraunean eta
arrantzaleen jolasetan aritzeko aukera
eskainiko baitu. 

Bada ekitaldi gehiagorik, hauen
guztien iragarpena hurrengo aldizka-
rirako utzi dugu. Bitartean, azaldu eta
gozatu egitarauaz.

Antzerkia eta bertsoa
lehen hitzorduak

herriko baserrita-
rrei deialdia santo

tomas azokarako
Azken urteetako bideari eutsiz, aur-

ten ere abenduaren 15ean Santo Tomas
azoka antolatu dugu. Iazkoak izan

zuen bai berezitasunik, eta, aurten ere
iazkoa errepikatzeko apostua egin dugu
antolatzaileok. Baserriko produktuekin
azoka egiteaz gainera, herrian ekoizten
den babarrun lehiaketa eta baserrietan

egiten den sagardo lehiaketa  izango
dira egitarauaren hitzordu garrantzi-

tsuenak.  Txistorra postua eta txerria-
ren zozketa ez dira faltako. 

Alde batetik, herriko sukaldariak
epaile lanetan  jarriko ditugu eta baba-

rrun freskoak epaitu beharko dituzte.
Horrez gain, herriko elkarte gastrono-

mikoek baserriko sagardoa  epaituko
dute antolatu lehiaketan. Bi lehiakete-
tan sariak egongo dira lehen hiru pos-
tuetan geratzen direnentzat. Bestalde,

azokan postua jarriko duten guztiei
dieta ordainduko zaie. 

Hori dela eta, sagardozale, babarrun
ekoizle eta baserritarrak animatu nahi-

ko genituzke azokan parte hartzeko.
Argibide gehiago nahi izanez gero,

deitu Noaua!ra (943 36 03 21). Hala
ere, laster jarriko gara zuekin harrema-

netan. Ez hutsik egin!

noaua!ren eskaintza
Gabonak iristearekin batera, estable-

zimendu askok hurrengo urteko egute-
giak kaleratzeko ohitura izaten duzue.
Hori dela eta, Noaua!k 2003ko egute-
giak egiteko zerbitzua eskaini nahi
dizu. Zure jatetxe, establezimendu edo
dendarekin pertsonalizatuko dizugu
egutegia. Egutegiaren diseinua guk
egingo dizugu, zure nahiaren arabera.
Argibide gehiago nahi izanez gero,
deitu lasai gure egoitzara.

“Ondo esan beharko” Ramon Agirrek
idatzi eta Joserra Senperenarekin
batera musikatua izan da.

Hemendik aurrera gure webgune-
an (www.noaua.com) zuzenean
parte hartzeko aukera izango

duzu. Albisteren bat, iritziren bat edota
antolatu duzun ekitaldiaren berri eman
dezakezu argazkian ikusten den hiru auke-
retako batean sartuz gero. Orain, zu irakur-
le,  informazioaren hartzaile izateaz gainera,
informazio igorle eta iritzi sortzaile ere izan
zaitezke, orain arte eta ohiko komunikabi-
deetan baino modu errezagoan. Albisteak
plazaratzeko modu erraz, azkar eta eragin-
kor bat eskaintzen dizugu. Aprobetxatu
gure aukera, zuen zain gaude eta!

Gure webgunean zuzenean
parte hartzeko aukera
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N O A U A! TXIKI

“Zure bihotz

BIKIAK BAINA EZ BERDI-
Sei desberdintasun daude bi marrazki itxuraz berdin

Zuganako dudan maitasuna
ez da eztitasunez 

zure bihotzera iristen,
ez da isiltasunez

zure ametsetan murgiltzen

Zuganako dudan maitasuna
ez da bat-batean 

nire gogotik ezabatzen,
eta hemen ari naiz

ezinean, bakardadean
murgildurik negar batean

nire maitasuna 
zuri adierazi nahian

Nire ametsetan
zure irudia bakarrik

da ageri, 
zure irudia bakarrik

dut amets.
Nire bihotzeko

lorategian
larrosa bakarra
bihurtu zara zu.
Lorerik ederrena, 

lorerik maitagarriena,
lorerik dotoreena,

lorerik diztiratsuena.

Egunero nire begien aurrean
zauden arren, 
zure bihotza

urrun ikusten dut,
urrun sentitzen dut.

Nire hitz mutuek
zure bihotz bakartia
laztandu nahi lukete.

Nire bihotz irekiak,
nire bihotz minduak,

zure bihotza du maite,
zure bihotza du amets.

Zureak, nirea, ote du amets?

Egileak: Alain Arriola, Elixabet
Eizagirre, Joseba Undiano,

KAMISETA ZOZKETA!!
Takolo, Pirritx eta Porrotxen
kamisetak zozketan ipini geni-
tuen aurreko alean eta irabazlea
Eukene Uli izan da. Zorionak!!! 

Noaua! bulegotik pasa zure saria



19Noaua! - 2002ko azaroaren 8a

MAJERAKO KONDARRAK

Ba al  dakizu nola
izena duen etxe honek

eta zein auzotan
aurkitzen den?

Lehiaketa

Bidali zure erantzunak Noaua!ra. 
Saria: Jaume Celaren “Isiltasuna bihotzean”
izeneko liburua (Elkarlanean argitaletxea).

Aurreko lehiaketaren erantzuna:
Piperrak,noski.
Irabazlea: 
Jone Eizmendi. Zorionak!

Denborapasak

Eva Lizarraga, 2001.12.13 Udal fototeka
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INFORMAZIO PRAKTIKOA

Goardiako farmaziak
Azaroak   8, ostirala

E:  Urbistondo San Frantzisko, 1 Lasarte

G: Bilbao Urbieta, 7 Hernani

Azaroak   9, larunbata

E:  Urbistondo San Frantzisko, 1 Lasarte

G: Gomez Kale Nagusia, 15 Hernani

Azaroak 10, igandea

E: Urbistondo San Frantzisko, 1 Lasarte

G: Gomez Kale Nagusia, 15 Hernani

Azaroak 11, astelehena

E: Vidaur  Jaizkibel Plaza, 2  Lasarte

G: Bulnes  Etxeberri, B Florida  Hernani

Azaroak 12, asteartea

E: De Miguel  Kale Nagusia, 32,  Lasarte 

G: Gorospe Rikardo Arregi, 12 Andoain

Azaroak 13, asteazkena

E: Rodriguez   Kale Nagusia, 42 Lasarte

G: Zatarain Arteta kalea, z/g Andoain

Azaroak 14, osteguna

E: Gil Kale Nagusia, 24 Lasarte

G: Ansa Ondarreta,  Andoain

Azaroak 15, ostirala

E: Acha-Orbea Hipodromoa 6, Lasarte

G: Arzallus Aita Larramendi, 16 Andoain

Azaroak 16, larunbata

E: Acha-Orbea Hipodromoa 6, Lasarte

G: Ansa Ondarreta,  Andoain

Azaroak 17, igandea

E: Acha-Orbea Hipodromoa 6, Lasarte

G: Ansa Ondarreta,  Andoain

Azaroak 18, astelehena

E:  Urbistondo San Frantzisko, 1 Lasarte

G: Diaz Kale Nagusia, 19 Andoain

Azaroak 19, asteartea

E: Vidaur  Jaizkibel Plaza, 2  Lasarte

G: Elizondo Zumea kalea, 30

Azaroak 20, asteazkena

E/ G: Vidaur  Jaizkibel Plaza, 2  Lasarte

Azaroak 21, osteguna

E/ G: De Miguel  Kale Nagusia, 32,  Lasarte 

Azaroak 22, ostirala

E/ G: Rodriguez   Kale Nagusia, 42 Lasarte

E: egunez. G: gauez (21:00etatik

09:00etara). E/G: Egunez eta gauez

Udaltzaigoaren
ordutegia

Datorren Noaua!

• ASTEGUNETAN

6.00/22.00
• ASTEBURU ETA JAIEGUNETAN

7.00/22.00

GAINONTZEKO ORDUAK TELEFONOZ

ATEA ITXITA AURKITZEN BADUZU

DEITU TELEFONO HONETARA

943 361 112
656 799 850

AA z a rz a r o ao a
Astel.      Astear.   Asteaz.  Osteg.     Ostira.      Larun.    Igand.

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

2
9

16
23
30

33
1100
1177
2244

Hurrengo alea

1
8

15
22
29

06.03*
06.33*
07.03*
07.33
08.03
08.33*
09.03
10.03
11.03
12.03
12.33*
13.03
13.33*
14.03
14.33*
15.03
15.33*
16.03
16.33*
17.03
17.33*
18.03
18.33*
19.03
19.33*
20.03
20.33*
21.03
22.03

UsurbilDonostia Zarautz
06.24*
06.54*
07.24*
07.54*
08.24
08.54*
09.24
10.24
11.24
12.24
12.54*
13.24
13.54*
14.24
14.54*
15.24
15.54*
16.24
16.54*
17.24
17.54*
18.24
18.54*
19.24
19.54*
20.24
20.54*
21.24
22.24
22.54

Usurbil
06.08*
06.38*
07.08*
07.38*
08.08
08.38*
09.08
10.08
11.08
12.08
12.38*
13.08
13.38*
14.08
14.38*
15.08
15.38*
16.08
16.38*
17.08
17.38*
18.08
18.38*
19.08
19.38*
20.08
20.38*
21.08
22.08
22.38

Zarautz
06.39*
07.09*
07.39*
08.09*
08.39
09.09*
09.39
10.39
11.39
12.39
13.09*
13.39
14.09*
14.39
15.09*
15.39
16.09*
16.39
17.09*
17.39
18.09*
18.39
19.09*
19.39
20.09*
20.39
21.09*
21.39
22.39
23.09

Donostia
05.47*
06.17*
06.47*
07.17
07.47
08.17*
08.47
09.47
10.47
11.47
12.17*
12.47
13.17*
13.47
14.17*
14.47
15.17*
15.47
16.17*
16.47
17.17*
17.47
18.17*
18.47
19.17*
19.47
20.17*
20.47
21.47

06.20*
06.50*
07.20*
07.50
08.20
08.50*
09.20
10.20
11.20
12.20
12.50*
13.20
13.50*
14.20
14.50*
15.20
15.50*
16.20
16.50*
17.20
17.50*
18.20
18.50*
19.20
19.50*
20.20
20.50*
21.20
22.20

Eusko Tren-en neguko 
tren ordutegia

* Astegunetan bakarrik * Astegunetan bakarrik

08.05
08.25**
08.35
09.05
09.30
09.35
10.05
10.35
11.05
11.35
12.05
12.25**
12.35
13.05
13.30
13.35
14.05
14.30**
14.35
15.05
15.30
15.35
16.05
16.35
17.05
17.35
18.05
18.30
18.35
19.05
19.25**
19.35
20.05
20.30
20.35
21.25
21.35
22.45
22.35
23.05
00.25
02.25
04.25
06.25

Usurbil

08.25

09.20
09.25

10.25

11.25

12.20
12.25

13.20
13.25

14.20
14.25

15.20
15.25

16.25

17.25

18.20
18.25

19.20
19.25

20.20
20.25
21.20
21.25
22.35
22.25
22.55

UrbilDonostia Zarautz

07.10

08.15

09.15
09.35

10.15
10.35

11.15

12.15

13.15
13.35

14.15
14.35

15.15
15.35

16.15
16.35

17.15

18.15

19.15
19.35

20.15
21.15
21.40
22.15

07.05
07.05
07.35
08.05
08.05
08.35
09.05
09.05
09.30
10.05
10.05
10.30
11.05
11.05
12.05
12.05
13.05
13.05
13.30
14.05
14.05
14.30
15.05
15.05
15.30
16.05
16.05
16.30
17.05
17.05
18.05
18.05
19.05
19.05
19.30
20.05
20.05
21.05
21.35
22.05
23.35
01.35
03.35
05.35 

UrbilUsurbil

06.45
06.45
07.15
07.45
07.45
08.15
08.45
08.45

09.45
09.45**

10.45
10.45
11.45
11.45
12.45
12.45

13.45
13.45

14.45
14.45

15.45
15.45

16.45
16.45
17.45
17.45
18.45
18.45

19.45
19.45
20.45
21.15
21.45
23.15
01.15
03.15
05.15

Zarautz

07.30
07.30
08.00
08.30
08.40
09.00
09.30
09.40
10.00
10.30
10.40
11.00
11.30
11.40
12.30
12.40
13.30
13.40
13.55*
14.30
14.40
15.00
15.30
15.40
15.55*
16.30
16.40
17.00
17.30
17.40
18.30
18.40
19.30
19.40
20.00
20.30
20.40
21.40
22.00
22.40
00.00
02.00
04.00
06.00

Donostia

Asteburutan
Larunbat
lanegunetan

**Aiaraino
*Aiatik dator
Soilik
larunbata gauez

# Larunbatetan, Orion
autobus aldaketa Aiara

07.40
08.00
08.00
08.40
09.00
09.00
09.40
10.00
10.40
11.00
11.40
12.00
12.00
12.40
13.00
13.00
13.40
14.00
14.00
14.40
15.00
15.00
15.40
16.00
16.40
17.00
17.40
18.00
18.00
18.40
19.00
19.00
19.40
20.00
20.00
21.00
21.00
22.15
22.00
22.30
00:00
02:00
04.00
06.00

08.25

08.55
09.25

09.55
10.25
10.55
11.25
11.55
12.25

12.55
13.25

13.55 #
14.25

14.55
15.25

15.55
16.25
16.55
17.25
17.55
18.25

18.55
19.25

19.55
20.25

20.55#
21.45
21.55
23.05
22.55
23.25
00.45
02.45
04.45
06.45

Eusko Tren-en neguko
autobus ordutegia

Bai esan?
• 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...............................

• 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.............................. 37 60 76
• Iturralde farmazia............... 36 33 95
• Zubietako Batzarra ........... 37 20 77
• Argindarra (Iberduero) . 47 09 76



Zorionak!
Etxeko sorginari.
Azaroaren 10ean 2 urte
txiki beteko ditu.
Zorionak ere Zuriñe-

rentzat. Urriaren 28an 7 urte bete zituelako.
Muxu haundi bana eta tarta prestatu. Aita, ama
eta famili guztiaren partez!

21Noaua! - 2002ko azaroaren 8a 

GAZ I GOZO GEZA

ETXEBIZITZA

- Alokairuan dagoen pisua edo aparta-
mendua erosiko nuke. 
Telf: 943 364469.

- Baju edo ganbara bat erosiko nuke.
Deitu iluntzean. 943 36 02 13.

- Aginagan duplex bat salgai, 65 metro
karratuko solairuko terraza eta garaje
handia. 41 milioi pezeta.
943 36 62 60.

- Alokairuan dagoen pisu baten bila nabil.
Urgentea da. Telf: 943 366 759.

SALEROSKETA / GARAJEAK

- Munalurran garaje bateko marra salgai.
Telf. 943 362424

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

- Garaje itxia salgai Etxealdian.  
943 373185 telefonora deitu.

- Txaramuton 30 m2-ko garaje itxia.
26.821 eurotan salgai.  
Deitu 666 646 847 zenbakira.

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

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

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

LANPOSTUAK

Lan-eskaerak
- Pertsona bat eskaintzen da haurrak

zaintzeko gauez. 943 371447 (Belen).

- Pertsona bat eskaintzen da arratsaldez bi
orduz umeak zaintzeko.
Telf: 647 220 966 (Mari Karmen).

Lan-eskaintzak
- Kamarera bat behar dugu asteburuetan

lan egiteko. Telefono zenbakia: 

943 36 33 58.

- Udarregi ikastolan ikasturte berrirako
kirol begiraleak behar dira.
Telelefonoak: 943 361 216/ 943 370
645.

- Tabernari  bat  behar  dugu.
Interesatuak deitu telefono hauetara:
943 360 217 - 649 211 665.

- Tabernari bat behar da Txurrut taber-
nan lan egiteko. Interesaturik bazau-
de, deitu
943 36 00 80 telefonora.

- Tabernari bat behar dugu Antxeta
Jatetxean lan egiteko. Deitu:
943 370 344.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

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

- Ford Escort bat salgai. SS-AJ, motorra
berritua. 100.000 pta edo
601euro.Tf: 943 650619.

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

- Mercedes Benz-190 E (GNA 95
OCT) salgai. Urdin metalizatua,
automatikoa. SS-AP. 1000 euro.
943 37 66 38.

- Scooter bat saltzen da, 125cc.
Interesatuak deitu 607 23 32 55 tele-
fono zenbakira.

- Vespa bat salgai, 200-TX markakoa.
Telefonoa: 943 37 03 89. 

- Mahaspildegi elkarteko bazkide plaza
salgai, 601 eurotan. 943 36 27 32,
Txitxo. 

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

- 100 litro esne pilatzeko eta fresko
mantentzeko “Etxe-hotz” markako
tankea eta behiak jeisteko
“Euromilk” markako motorra salgai
daude. 943 364 542 (Felix, Nekane).

- Furgoneta Ford Transit saltzen dut.
telefonoa: 943 361 115.

- Aixam autoa salgai (ez du gida-baime-
nik behar). 943 55 08 47. 

Oharrak Txerrimunik ordainetan

Zorionak Oren!
Azaroaren 6an bi urte egin zeni-
tuen. Zorionak! Ondo pasa eta
muxu handi bat etxekoen partez

Zorionak Unax!
Bi urte bete zenituen azaroaren
7an. Zorionak eta muxu handi
bat etxekoen partez. Garazi eta
Manex zure zain daude zorion-
tzeko!

Zorionak Maddi!
Azaroaren 5ean 4 urte bete
zituen gure etxeko neska poli-
ttak. Muxu asko zure famili
guztiaren partetik.

Zorionak Maialen!
Etxeko printzesak 8 urte bete
zituen igandean.
Zorionak familiaren partez!

Ai San Martin, San
Martin, astelehena 11, 48
urte elkarrekin. Portuko
Maria Jexux eta Joxe
Marik elkarrekin ezkondu-

ta daramatzaten urteak. Zorionak eta segi horre-
laxe maitasunean goxo. Etxekoak!

Zorionak Mikel!  
Azaroaren 8an urte betetzen
dituzula-eta, zorionak etxekoen
partez!    

Zorionak Andoni!
Ondo pasa ezazu laugarren
urtebetetzean eta muxu handi-
handi bat etxekoen partez!

JAIOTZAK

- Sara Rivero Unsain.
2002-X-23. Arsuaga Kalea.

- Sandra Martin Corral.
2002-X-23. Muna Lurra.
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INGO AL DEU?

Toti Martinez
de Lezearen

eta Juan Luis
Landaren “Euskal
Herriko leiendak
/Leyendas de Euskal
Herria” (berez 2 libu-
ru: euskaraz eta gazteleraz) liburuek
bereizgarri hauek biltzen dituzte:
gure arbasoen mundu eta pentsakera-
ren ikuspegi sendo eta ederra eskain-
tzea. 

Aita Barandiaranek bildutako
altxor paregabeari errespetu osoz
jarraituz idatzita daude Euskal Herri
osora zabaltzen diren 65 leienda

hauek. Geure begien bistan desager-
tzen ari den ahozko tradizio aberats
hori, ilustrazio ikusgarriak darama-
tza, eta, Euskal Herriko bazter guz-
tiak besarkatzen dituen mapa batean,
leienda bakoitzaren kokagunea ere
seinalatuta dator. 

Fitxa teknikoa:
Orrialdeak: 298.

Urtea: 2002.

Marrazkilaria: Juan Luis Landa.

Saila: Euskal kultura.

ISBN: 84-9746-028-6

Salneurria: 36 euro.

Agenda Literaturaren Txokoa

Egin kontu

Euskal Herriko leiendak

Azaroaren 16an, Ikasle Gaua 

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

Kale Nagusia, 2        Tel. 943 36 59 43

HAUR
JANTZIAKGALARRAG

GARRAIOA
  LUR ONGARRIAK
  ZABOR BILKETA
  ZISTERNA BEREZIAK 37 01 46☎

✺

✺
✺

Ik a s l e e n
nazioarteko

eguna azaroaren
17an ospatu ohi
da. Dena den,
aurten ospakizu-
nak bezperan
hasiko dira. Izan ere, Ikasle
Abertzaleak taldeak Ikasle Gaua
iragarri baitu azaroaren 16rako.
“Hezkuntza eredu arrotzei intsu-
misioa, ikasle   alternatibaz Eus-
kal Eskola Nazionala” lema da
aurten IAk aukeratu duena.

Aldarrikapen horien harira, bost
izango dira Usurbilgo Pilota-
lekura hurbilduko diren musika
taldeak: Berri Txarrak, Sutagar,
Marea, Inadaptats eta Betagarri.
20:00etan hasiko da kontzertua. 

AZAROAK 8 - ostirala

- “Ondo esan beharko”, Ramon Agirrek
asmatu, idatzi eta Joserra Senperenarekin
batera musikatua. 22:30etan, Udarregi
Ikastolan.

AZAROAK 9 - larunbata

- “Karidadeko Benta”. 22:30etan, Udarregi
Ikastolan.

AZAROAK 12  - asteartea

- Hitzaldia: “Koloreak euskal usarioan”,
Patziku Perurena. 20:00tan, Txaramutoko
kultur lokalean.

AZAROAK 14 - osteguna

- Diaporama: “Bolivia eta Brasil”, Haritz,
Koldo eta Enrike herritarren eskutik.
20:00tan Txaramuntoko kultur lokalean.

AZAROAK 17 - igandea

- Kulki: arraunketa eta arrantzaleen jolasak,
16:30etan Pilotalekuan.

AZAROAK 21 - osteguna

- Diaporama:  Nikaragua, Honek-en eskutik.
19:30etan Txaramuton. Erakusketa: azaroak
18-24, 18:00-20:00. Asteburuan 12:00-
13:30. 

AZAROAK 22 - ostirala

- 19:30etan, Udarregi ikastolan Zumarteren
kontzertua. 

22:30etan Kiroldegian Ruper Ordorikaren
kontzertua, sarrera: 6 euro.
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Aginaga         Telf: 943 37 15 71
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ZZUURREE  EESSKKUURRAA  DDIITTUUZZUUZZUURREE  EESSKKUURRAA  DDIITTUUZZUU

Ugarte, 4 Kalezar

Telf eta faxa: 943 37 12

MM II KK EE LL   II ZZ AA GG IIMM II KK EE LL   II ZZ AA GG II ----
Goiz-Argi etxea, 37
Kalezar
Telf: 943 36 50 95

EUGENIOEUGENIO
NORIEGANORIEGA

☎☎ 943 37 26 79 ☎☎  36 51 25
☎☎  629 420565 - 649 435470

E R R A Z K I NE R R A Z K I N
IGELTSERITZAIGELTSERITZA

JOSE AIZPURUA UNANUE
Igeltseritza eta pintura

Fatxaden konponketaTeilatuen berritzea

Muna Lurra, 20 - 1.B
USURBIL
Tel.: 943 36 37 67

Pintore kalea, 1 - 3.A
LASARTE-ORIA
Tel.: 36 17 83

JOSUE 
ARANZAZISTROKI

J u a n  J o s e  e n e a ,  6
K a l e z a r

943 36 05 50- 606 37

Neurriko altzariak eta sukaldeak
Errotaberri kalea, 3 Osinalde
☎☎ 943 36 14 48 -
Faxa: 943 36 69 45

J O S E B A  J O S E B A  
A R A N G UA R A N G U --

☎☎ 943 83 00 72943 83 00 72

J O S EJ O S E
R A M O NR A M O N

BAINUKO ALTZARIAK

Telf; 943 36 46 37

IIGGEELLTTSSEERRIITTZZAAIIGGEELLTTSSEERRIITTZZAA

IITTUURRGGIINNTTZZAAIITTUURRGGIINNTTZZAA

AARROOZZTTEEGGIIAAKKAARROOZZTTEEGGIIAAKK

EELLEEKKTTRRIIZZIITTAATTEEAAEELLEEKKTTRRIIZZIITTAATTEEAA

EESSKKAAIIOOLLAAKKEESSKKAAIIOOLLAAKK

I Ñ A K I  I Ñ A K I  
L A T A I L L A D EL A T A I L L A D E

Iturgintza, gas eta
berogintza

Mobila: 609 888021

PPPP OOOO RRRR TTTT UUUU LLLL AAAA RRRR RRRR UUUU MMMM EEEE

Erdiko kalea, 12
Telf: 943 36 56 65- 616 92 60 25

JOSE ANTONIO JOSE ANTONIO 

ELORZAELORZA
Galtzaragaina 2-2B
Telf 943 37 34 70

Mugikorra: 649 435475
649 435476

Telf: 943 363370 - 943 361439

. Pikor pintura eta gotele lanak

. Papereztatze- lanak

. Pintura-lanak orohar

Mobila: 629 46 09 66

PPIINNTTUURRAAKKPPIINNTTUURRAAKK

RAMON BARCENI-

Ig e l t s e r i t z a  e t a  p i n -

JOSE MARIJOSE MARI
IKUTZAIKUTZA

Enpapelaketak eta pinturak
orokorrean

Telf:  943 36 60 19-  36 34 60

Gida honetan azaldu
nahi baduzu, deitu 
943 360321 telefo-

urki-mitxe@euskalnet.net


