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AZALA
Ordenadorez, TGVren burua gehitu diogu Eusko Trenekoari.

Euskal Herrira!

Euskal presoak

Gipuzkoako
Foru Aldundiak

diruz lagundutako
aldizkaria

Kultura sailak diruz
lagundutako 

aldizkaria

4. Orr.

6. Orr.

10. Orr.

14. Orr.

Azaroaren 21ean Santa Zezili eguna ospatuko dute gure
herriko musikoek, eta Zumarte Musika Eskolakoek urtero
bezala, azaroaren 22an, kontzertua eskeiniko digute

Udarregi ikastolan. Gure herrian urtetan euskal kulturaren alde lan
egin dutenak asko dira baina euskal musikaren alorrean aipatzekoak
dira, besteren artean, Artzetar txalapartariak.

1967. urteko uztailaren 9an, Usurbilen Euskal Herriko euskal
sukaldaritza eta sagardoaren dastatze eta kalitatearen eskualdeko
lehiaketa ospatu zen. Argazki hau ordukoa dugu eta bertan Jexux
Mari eta Joxe Antonio Artze anaiak ageri dira txalaparta jotzen.
Hauen atzean berriz, lehiaketaren epaimahaia osatzen dutenak
daude adi-adi txalaparta saioa ikusten: German Rekondo, Juanito
Iturralde (Juanito Kojua), Jose Garmendia, Jose Iparragirre, Jose
Migel Larrañaga, Jose Otaegi (pasteleroa) eta Jose Kruz Kalonge
(Igeldoko Kalonge). Aurkezle lanetan,  Jose Mari Iriondo ezaguna
ibili zen.

Lehiaketa herriko frontoian egin zen eta argazkian ikusi dezakegunez, irabazleek sari gisa kopa ederrak eramateko aukera izan
zuten.

ZALOA ARNAIZ

fototeka_usurbil@euskalerria.org

Aurkibidea

KONTZEJU TXIKIA

Eusko Trenek trenbidea zabaltzeko
asmoa duela adierazi dio Udalari.

ZUTABEA, AITOR LANDALUZE

22. Orr.EKITALDI AIPAGARRIENAK AGENDAN

12. Orr.ERRAUSKAILUA, EZINBESTEAN

15. Orr.HAMABOSTALDIA BIKAIN HASI DA

16. Orr.BEHOBIA-DONOSTIAKO EMAITZAK

18. Orr.ALUSTIZA PILOTARIA NOAUA! TXIKIN

BERRIEMAILEAK KALEJIRAN

ERLE EGUNEKO IRUDIAK

Aparicio argazkiak, 1967.07.09, Kaleberria Udal fototeka
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Aitor Landaluze

Azaroan, eguzkia baino lehenago
esnatzean laino arin bat Oriatik

gora, egunaren antzerkiaren gortina
bailitz,  mendietara igotzen da. Hostoz
hosto igotzen  eguzkiak birrindu arte.
Sukaldeko kristal lausotuak fresko;
eskua pasa eta gandua urturik irristaka
behera erori da. Kalean argia, ahula,
egun gutxi barru eskasagoa izango dela
oroitu gabe.

Kalean jantziek ez dute udarako
preskura, ez eta udaberriaren kolorea
ere, orain negurako zubian  egonik
astunagoak, ilunagoak dira. Tren gelto-
kiko bidean, eguzkia jaiki da eta bere
gaurko lehen begirada Ermotegi ingu-
ruko basoarentzat izan da, hor ikusi-
ikasiko ote zuen Zumetak gorria? 

Trenean, jendea, bidea, zubia, ibaia.
Oria lasai dago, poliki bazterrak bustiz

itsasoaren bila; tunela.  Txokoalden,
zubia zeharkatzen duten Gilisagastiko
olagizonek, bukatu berri duten aingu-
ra, idiek gurdian  tiraka daramate.
Burdin mea goritu arte  berotu eta
astindu ondoren sortutako aingura.
Galeoi  gerlari eta egoskorra gelditzeko
eta itsasoan kieto mantentzeko indarra
eman nahian,  kolpez eta indarrez
astindutako mea. Andatzar haritz erre-
en ikatzak  labeetan sortutako beroak
ezkondutako meaz egindako aingura. 

Ondoren baserriak, hauen ondoan
baratzak , esku beltzen batek jaso ez
zuen esku zuridunen piperren bat edo
beste;   zuhaitzak, dagoeneko batzuk
biluzik, lotsaturik agian? 

Aurrerago, Mapilgo untziolan galeoi
astuna eraikitzen ari dira, Irsisasiko
basoak eskainitako egurra josiz eginda-

koa. Berriz etorri ez diren zuhaitzak,
urrutira joanak; Jaun handi bezain
zitalak eraman eta altxorrak lapurtu eta
ekarri zutenak.

Masta biluzien jantziak, bela-oihalak
eta ehunka  soka... Itzaoko erriberan
diren jostunak Kalamusoron landatu-
tako belarrak eskuz eta oinez korapila-
tzen ari dira.

Eta  Oria  beti ondoan, garai batean
bezala orain ere; eta hor Olabarrietan,
Usurbil bukatu eta Orio eta Aiarekin
lotzen den lekuan (Makrokiroldegi
baterako aproposa omen den hortan)
harri bat.  Haren gainean arrantza
egin-berri duen lertxunak, harrapatuta-
ko azken arraiaren buztana, moko-
artean  arro erakutsiz begiekin keinu
egin duela dirudi. 

Oria

Azken hileotan  Euskal Herrian bizi den egoera politikoaren
larritasunaz jabetuta, herriko hainbat talde eta eragilek

kalera irtetea erabaki dute. Ondoren agertzen den agiriaren ingu-
ruan dei egiten diete beraiek bezala kezkatuta dauden herritar
guztiei manifestazioan parte har dezaten. 

Eskubide politikoen alde

- Euskal Herria herri berezitua da, nazio bat da, bere hizkuntza,
kultura, lurralde eta nortasun propioak dituena.
- Herri bezala bizirauteko eskubidea du eta ahalegin horretara
bideraturiko egitasmo politiko guztiak zilegi dira.
- Sistema demokratiko orok ideien eta proiektuen aniztasuna
bermatu behar ditu.
- Pertsona guztiek dute bere nazioaren partaide izateko eta
beren ideien arabera haren alde egiteko eskubidea. 

Azken urteotan eta bereziki azken asteotan hainbat pertsona,
talde eta indar politikoen aurka hartu diren neurriak ikusita,
eskubide hauen guztien urraketa begi bistakoa da. Gainera, hila-
bete batzuk barru egingo diren hauteskundeetan, usurbildarrok
nahi ditugun ordezkari politikoak hautatzeko eskubidea bera ere
arriskuan dago, gure herrian gehiengoa duen aukera politikoak
aurkezterik izango duen ala ez argi ez dagoelako. 

Euskal Herriaren etorkizuna eta, horrenbestez, duintasun
nazionala bera ere kinka larrian dagoela konbentziturik, behean
izenpetzen dugunok zera exijitzen dugu:

1. Arestian aipaturiko neurri ez demokratiko eta faxistak bertan
behera uztea.
2. Proiektu eta ideia politiko guztien zilegitasuna aitortua eta
bermatua izatea.

Hau guztia aldarrikatzeko, DATORREN AZAROAREN
23AN, ARRATSALDEKO 6TAN FRONTOITIK ABIATU-
KO DEN MANIFESTAZIORA dei egiten diegu herritar zein
herriko talde, elkarte eta entitate guztiei. 

Deitzaileak azaroaren 18 arte: Agiñako jai batzordea, Agiñako
Kirol Kultur Elkartea, Aitzaga Elkartea, Akerra gaztetxea, Arrate
zaharren egoitza, Erle laguna, Errepresioaren aurkako taldea, Etumeta
euskaltegiko irakasleak, Guraso Eskola, Etxerat, Euskal presoak Euskal
Herrira kirol taldea, Gorostitxo Eztiola Elkartea, Gure artera bilgu-
nea, Gurtertz, Ibai Ondo, LAB, Mihixe pintura eskola, UGA,
Zubietako Herri Batzarra, Zubietako jai batzordea, Zubietako Pelota
Elkartea, Mahaspildegi.
Oharra: Agiria babesten dutenak: Andatzpe Kirol Elkartea, Elkarri,
Noaua! Kultur Elkartea

Manifestazioa eskubide politikoen alde

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  U s a b i a g a  

Ika-mika

Zutabea
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HERORREK ESAN

Gauzak hala suertatzeko direlako, bost urte egin ditu-
dan etxe hau uzteko garaia heldu da. Bilatu egin

behar, beraz, denbora luzez pilatzen eta pilatzen joan diren
trasterientzako etxe bat, pisu bat, txoko bat. 

Esan beharrik ez dago, lotarako, otorduetarako, egoteko,
sorpresa bisitak jasotzeko, dutxatzeko... bizitzeko, alegia,
etxea behar duela gizakiak, are eta gehiago hogeitahamar
urte beteak dituzunean. 

Hasi naiz ba ditxosozko pisu horren bila, pentsatu ere
egin gabe honek suposatuko didan desgastea; oraintxe
hona, oraintxe hara, honi esan eta hari komentatu, bestea-
ri galdetu, telefonoz deitu, okindegian abisua utzi... Ez da
posible, erotu gea ziero!!! “Usurbilen, 2 logela, egongela,
komona, sukaldea: 70.000 (pezetatan, oraindik errazago
entenditzen gara eta). Usurbilen, zentrikoa (non ote da
hori?), 4 logela, sukaldea eta komona, dena kanpokaldera
ematen duena: 85.000. Usurbilen, 3 logela, 2 komon,
sukaldea: 75.000. Usurbilen... “ta dana holakua!! Bueno
dana, dagoen gutxia, ezto besteik!!!”.

Jakin nahi nuke zenbat gazte bizi diren bakarrik
Usurbilen beraien aukera horixe izan delako. 

Baina tira, alokairuen prezioa ikusita erosketaren aukera
ere hortxe dago, pentsatu dut nere artean, berria ez bada
(usurbildar askori “txollo-protekziozko” pisurik ez baitzai-
gu tokatu), bigarren eskukoa. Gajua!!! Lehen aipatutako
kondizio beretxutakoak, hau da, “Usurbilen 2 logela, egon-
gela, komona eta sukaldea: 24.000.000 (pezetatan), edo

26.000.000, edo 30.000.000 (ah, eske honek gasa sartua
du, nahiz eta bigarren eskukoa izan).

Bueno, ba kuriosidadeak jota bankura egin dut bisita eta
bertako langileari kreditu hipotekario baten simulakroa
egiteko proposamena bota diot. Bai azkar asko egin ere;
orain omen da etxea erosteko garai polita; 30 urtetan zehar
hilero-hilero 110.000 pezeta ordainduz gero, etxe propiyua
edukitzea aukera dut. Arrayua!!! Nola demontre ordea sal-
tzen ote dira egiten diren etxe guztiak? Ahhh, kontxo, bina-
ka!!! Bi soldata... bikotea... ez ote da egia bizi dugun mobi-
da guzti hau, eguneroko bizitza, alegia, zentzu askotan, arlo
askotan, bikoteentzako (heterosexuala, noski) “preparatuta”
dagoela? Ba al da aukerarik gizarte honetan norberak bere
bizitza-proiektua diseinatzeko?

Harira, aldamenekoak pisua 25.000.000 pezetatan di da
batean saldu duelako bereagatik 27.000.000 eskatzen
dituena espekulatzailea da. Noski, norbera libre da nahi
duena eskatzeko, alla kuidaos!!!

Kontua da, merezi al du nere bizitzako 30 urte hipoteka-
tzeak 60rekin etxe propiyua edukitzeko?

Alokairuko pisu batean bakarrik bizitzeko aukera ezinez-
koa denez, lagun pare bat bilatu ditut konpartitzeko, etxea
eta gastuak, eta tokatzen dena. Badakizu, beraz, pisuren bat
baduzu eta berarekin zer egin ez dakizula baldin bazaude
deitu iezadazu pipiak jan baino lehen. 

943 36 54 94 Nerea                                                     

(eguerdi aldera seguru naiz etxean)

Pisua alokatuko nuke inguru honetan, 
espekulatzaileak abstenitu, mesedez

Ika-mika

IKA MIKA ATALEAN PARTE HARTU NAHI BADUZU, GOGOAN IZAN IDATZIAK GEHIENEZ 2.000 KARAKTERE IZANGO DITUELA.  
Hurrengo alea: abenduak 5. Idatzia ekartzeko azken eguna: azaroak 29. 

Postaz: Noaua! Kultur Elkartea - Borda Berri, 3 Eguzkitzaldea - 20170 Usurbil  
e-mail bidez: noaua.k.e@euskalnet.net

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

Etxebeste kalea, 3- tlf. 943 36 11 06

MAHUKA

Igandetan ganba-ziri mundialak!
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Kaixo herritar guztioi! Hementxe gaituzue
berriz Akerra gaztetxeko kideak

Noaua!ko kronika hau gure auzoko albisteekin
betetzeko asmoz.  Hamabost egun hauetan ger-
takari ugari eta albiste garrantzitsu asko izan
ditugu Txokoalden. 

Errealeko zuzendaritzaren azken bilera eta
gero, informazio benetan interesgarria heldu
zaigu gure eskuetara: Berriola aurreko aparka-
lekuan futbol zelai berri bat egiteko asmoa pla-
zaratu du Astiazaran presidente jaunak.
Harrapazak/n, hi! Auzoan dugun futbol harro-
bia ikusiko  ote zuen Saltxipin egindako bazka-
riren batean. 

Berriolaz ari garenez, Estatuko kirol federa-
zioak fabrika honen sapaiko igerileku apartak
datozen igeriketa finalak gauzatzeko proposa-

mena egin dio Mondragón Corporación
Corporativa-ri. Honen baiezkoa jaso ondoren,
datorren urteko udaberrian ikuskizun bikaina
izango dugu gure auzoan. Gure erosotasunera-
ko, fabrika goiko malkarrean bost mila bat per-
tsonentzako eserlekuak egingo dituztela heldu
zaigu gure belarrietara. 

Kirolarekin jarraituz, Euskadiko Pilota
Federazioak Txokoaldeko frontoi gaindiezina
ikusi ondoren, eskuz banakako finala Atano
III.ean egin ordez gure frontoian egitea erabaki
du. Material probaketa maiatzaren 2an izango
da. Bertan izango ditugu finalera iritsiko diren
bi kirolari handi horiek. 

Portzierto, pilotako porran parte hartu nahi
baduzue gaztetxetik azaldu. 

Gertakari ugari

Hilaren 10ean Erle Egun oparo batez horni-
tu ginen eta erleek lorez lore biltzen dituz-

ten polen eta hainbat gauzetaz gozatu ahal izan
genuen. Denetik zegoen: kandelak, xaboiak, ogia,
gazta, intxaurrak (eta abar), eztia (nola ez) eta erle-
ei “lapurtu” ohi diegun beste hainbat gauza, baina
aurtengo Erle Eguna triste samar ikusi dut. Ez zen
jende gehiegi erosketak egiten, postuetako ugarita-
suna edo barietatea aurreko urteetakoa baino
murritzagoa iruditu zitzaidan eta lehiaketa besterik
gabe burutu egin zen, jende gehiegiren arreta piztu
gabe.

Bestalde, bazkalorduan, Aginaga Sagardotegian
bildu zirenek, bazkari eder bat gozatu ahal izan
zuten, alegia, sagardotegiko menu gustagarri eta
tradizionalaz. Hala ere, zenbait arduradunen huts
egiteak zenbaitzuren bazkaria atzeratu zuen, horie-
tako batzuk bi orduz zain egon zirelarik.
Arduradunen huts egitearekin,  hainbat eta hain-
bat bazkarira azaldu ez zirela esan nahi dut eta
haiek abisatu ez zutenez, beranduago hasi behar

izan zuten. Nire belarrietara iritsi denez, postueta-
ko hainbatek salmentarekin batera bazkari txarte-
lak banatu omen zituzten doan eta hau dela-eta,
bazkalorduan atzekaldean zigilua zutenak bakarrik
onartu ziren. Zorionez, bildutako guztiek zuten
zigilua. Nola ez, jaialdi guztietan bezala, baziren
azokaz ohartu ez zirenak eta Erle Eguna jendea
erlez mozorrotzen zen eguna zelakoan zeudenak,
baina gainontzean ondo irten zen jaialdia.
Zorionak antolatzaileei eta batez ere, laguntzaile
guztiei!

Erleak lorez lore
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Gure auzoan azkenaldian aldaketa ugari eman
dela begibisakoa da, Kalexar ordez

“Auzoberri” deitu beharko diogu!

Baina kronika hau ez dut obra kontuekin bete
nahi. Aspergarria izateaz gain, zer kontaturik ez
dagoenaren itxura ematen baitu obrei buruz idazte-
ak (nahiz eta batzutan ez garen gai aldetik sobrante
ibiltzen). 

Hala ere, gauzatxo bat adierazi nahi dut kontu
honen inguruan. Auzoan aurten martxan jarri berri
da haurtzaindegia, haur eskola edo guarderia.
Oraingoan, eta aurrekoaren ondoan, helduentzako
Eguneko Zentruak hartuko du txanda. Gutxi barru
irekitzeko asmoa dago, ia lan guztiak amaituta bai-
taude. Honela, helduenek eguna bertan pasa ahal
izango dute, konpainia ederrean. 

Beste kontu bat ere aipatu nahi dut. Orain gutxi,
telebistan ikusi berri dut Asturiaseko herri txiki

batean egin zen festa bat: gaztainaren inguruko
festa. 

Musika, dantza, sagardoa, umorea, eta nola ez,
gaztainak uztartzen ziren jai honetan, helburu jakin
batekin: gaztainak merezi duen errekonozimendua
eta garrantzia ematea. 

Gaur egun, gaztaina bigarren mailako jaki bezala
ikusia dagoela zioten antolatzaileek, pobreen janari
gisa. Aurreritzi hauekin erabat bukatzeko aldarrika-
pen festa hau antolatu zuten. Hau ikusirik, gurean
ere horrelako zerbait egin genezakeela otu zait,
gehien bat parrandarako aitzakia izan daitekeelako.
Eta hemen parranda egitea batere gustatzen ez zai-
gunez...

Negu partean, hotz dagoenean, afari eta festa
polita egin liteke gaztain erreak janez, sagardo
gozoa edanez eta hotzari aurre egiteko dantza egi-
nez. Eta ez legoke batere gaizki, ezetz?

Gaztainaren inguruan

Gure auzo
eta ingu-

ruetan gero eta
txakur gehiago
ikusten ditugu.
Horrelako ani-
malia bat gure
artean baldin badugu, pixkanaka lagun edo
adiskide haundi bihurtzen zaigu, eta ahalik eta
ondoen zaintzen saiatzen gara. Txakurrei
buruz ari naizenez, pasarte bat kontatuko
dizuet. 

Aiako auzo batean Manterolako errotariak
Argin-berri baserriko txakur txikia hil omen
zuen. Gero hura bizkarrean hartuta, etxez etxe
ibili zen azeri biltzaileei ematen zitzaien saria
biltzen. Eta Pastor Izuelak, bertsotan abila
zenez, bertso batzuk atera omen zituen: 

Txakur txiki gorritxo bat 
faltatu zait neri

arras galdu zait eta 
ez da inon ageri;

ez diot maldiziorik
bota nahi inori

hartaz baliatzen dena 
ongi bizi bedi

Manterolan errotari
gizon abila da,

nere txakur txiki hori
hark berak hila da

azeria duela
hor ibilia da,

zerbait bildu nahia badu
hark familiara

Garai haietan ere bizimodua gogorra izango
zen, dudarik gabe, eta ahal zen moduan atera
behar dirua!

“Nere txakur txikia”
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Azkeneko lau urte hauetan, Usurbilgo elkarte-
en arteko mus txapelketa ospatzen da.

Aurten bosgarrena egingo da eta Santuenea auzoko
Ibai-Ondo elkarteari tokatu zaio antolatzea. 

Mus txapelketaren finala azaroaren 30ean ospatu-
ko da gure auzoan. Elkarte bakoitzeko bi bikote
joaten dira finalera. Aldez aurretik, elkarte bakoi-
tzak bere txapelketa antolatzen du, finalera joango
diren bikoteak erabakitzeko.

Jadanik, elkarte batzuek ospatu dute beren txa-
pelketa partikularra. Beste batzuk aste honetan
ospatuko dute. Baina, finalera iristen diren bikote
guztiak, afari eder batekin bukatuko dute. Hau bai
dela, elkarteen arteko adiskidetasuna lantzeko era-
rik egokiena. 

Beste gai bat azaldu nahi dut. Auzoan jadanik sar-
tzen ari diren gas naturalaren instalazioa. Bakarrik,
sare nagusia konektatzea falta da. Baina auzoan
dabiltzan enpresak ez dira oso fidagarriak. Lanean,

txukun dabiltzala ematen
du? Ez ordea kobratzeko
garaian. 

Etxe batzuetan, kontratu
bat sinatu zuten instalazioa
egin aurretik, eta gauzak
ondo ez edo han jartzen duten bezala ez egin
harren, kontu korronteko zenbakitik kobratzen ari
dira (kanpoan egindako txabolak). Batzuk, udale-
txeak agindu diela esaten dute eta beste batzuk gas
naturaleko enpresak agintzen diela. Kontuz honela-
ko trikimailuekin. Ez dira garbi jokatzen ari.
Ordaindu aurretik, ondo begiratu egindako lana
ondo dagoen ala ez, eta Kutxara joan behar baldin
bada erreklamatzera, ez utzi denbora pasatzen.

Ez dut inor alarmatu nahi, baina, kontu handia-
rekin ibili behar da jende honekin. Beraientzako ez
da gauza berria, baina guretzako bai eta abantailare-
kin jokatzen dute.

Mus Txapelketa, Gas Naturala

Gaurko honetan gure auzoko errepideez
hitz egitera natorkizue. “Orain ere

kontu berdinarekin al da hau?”, esango duzue
batek baino gehiagok. Ba bai, halaxe da bai.
Norbaitek kasu egingo balit ez nuke hainbeste
aldiz kontu berdinarekin ibili beharko, baina
beno, insistitzen duenak lortu egiten omen du
eta saiakera faltagatik ez da izango!

Hasteko, esan beharra daukat Santueneatik
gora doan bideko ubidea alper-alperrik dagoela.
Zergatik? Hostoak egoteaz gain (normala urte
sasoi honetarako), harria eta lokatza ere badago-
elako. Euria egiten duenean denak ubidera eror-
tzen dira eta hantxe daude ez aurrera eta ez atze-
ra. Eta noski, euri egunak izaten ditugunean, ur
guztiak errepidean behera, bidea guztiz labaino-
rra bihurtzen da.

Bestalde esan, ordu aldaketa dela eta, lehena-
go iluntzen duen honetan, gure bideak oso
arriskutsu bilakatu direla. 6:30etarako iluna

dago eta mugimendua egoten da oinezkoei
dagokionez gure bideetan. Oinezko hauek, oro-
korrean, sendategikoak izaten dira. Batzuk alde
batetik joaten dira, besteak bestetik. Batzuk
banaka, besteak koadrilan. Denok dakigun
bezala, argirik ez daukagu gure errepidean, ez
da zipitzik ikusten eta egunen batean ezbeha-
rren bat izango da eta alferrik izango da negar
egitea. Badakit udaletxeak proiektu asko ditue-
la esku artean baina gure bidean farola batzuk
jarriko balitu, auzotarrok eskertuko genuke. 

Azkenik esan, erriberatik sendategiko kruzera
igotzeko bidean badagoela puntu gatazkatsu
bat. Bihurgunea itxia da eta bide bazterrean
dauden belarrek ikusmena galarazten dute.
Ispilutxo bat ez litzateke gaizki etorriko. 

Nik nire eskaera egin dut. Eskatzea libre
omen da, baita ez ematea ere, baina... beno, ea
denon artean gure bideak txukuntzen ditugun!

Bide galduak
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Festak pasa berriak ditugu eta frontoiaren
inaugurazioa gelditzen zaigu zintzilik.

Egun horretan ere ospatuko dugu herri bazkari
eta pelota partiduekin. Profesionalenak, noski.

Jai egun hauek igaro ondoren, helduek har-
tzen dute protagonismoa gure herri txiki hone-
tan, beren ikastaroak, beren erakusketak,
bidaiak eta abar.

Beste lekuetan bezala, dinamika galtzen ari
gara hemen ere. Hasteko, gure artean harrema-
nak gero eta gutxiago ditugula esango nuke.
Horren adierazgarria izan da aurtengo San
Praixku bezpera.

Eliza zaharrean zen zita. Trakets musika tal-
dea martxan, entzule gutxi eta dantzari gutxia-
go. Bertan ari ginen tertulian: “12ak dituk eta
gau zoragarria egiten dik”. “Bai, baina non
zagok jendea? Zergatik hain gutxi?” “Festen
hasierak dituk”. “Tristura ematen dik, urtetik

urtera jende gutxiago biltzen   gaituk. Kezka-
tzekoa duk”.

Eta tertulia gehiago: “Festetan bakarrik elkar-
tzen gaituk gure kontutxoak esateko”. “Gure
izaera pikutara zihoak”. “Baina dena ez duk
ezkorra, ostiralez eta larunbatez hiru  taberna
antolatzeko ahalmena izan diate jai batzordeko-
ek”. Bejondaizuela.

Horiek izan dira aurtengo San Praixkuetako
kontutxoetako batzuk. Baina ahalegin handia-
goa egin beharko dugu hemendik aurrera, Orio
aldetik datorkigun hodei beltza geldi arazi nahi
badugu. Horko golf edo golfo zelaiak, hotelak
eta abar gure mugetan ditugu. Horko promote-
reek ez dute diruaren legea besterik ikusten.
Beraz, Aginagako herria maite badugu, antola-
tzen hasi beharko dugu eta azkar gainera.
Bestela, egun gorri daukagu.

Orioko hodei beltzari begira

Negua atarian dugu, ate joka, barrenera
sartu nahian; aurrez bidalia zuen manda-

taria: hark zigun aldatu ordularia... Eta geroztik,
umeak lehenago erretiratzen ditugu epelera.
Baina berri zaharrak dira.

Ibilia naiz galdezka: Zubietan, zer berri? Denek:
zaharrak berri, kazetariaren amorragarri. Betiko
txikikeriaz aparte ezer ez: zalapartarik ere sortu ez
duen eztabaida bat edo beste, bideak (egiten ari
direnak) eta etxeak (egin behar dituztenak) direla
medio.

Segi galdezka. Ezagutuko dituzue ehiza kon-
tuak. Horietakoa da ondoko hau. Basurde batek
egin omen zuen kabia gurean. Erriberako soro
horietako batetik ateratzen zuen mantenua (artoa
lapurtzen ziola bati, alegia), eta hori kontu serioa
da. Hor joan omen da jabea Etxeberri aldera, anai
ehiztarien bila. Eta ehiztariek, jakina, tiroa bota,
eta basurdea zauritu. Honek, ordea,  zer erabaki-
ko eta bere burua itotzea. Horrela izan omen zen;
ibaira bota zuen bere burua. Gerora azaldu zen ur
azalera... Badakizue, ehiztari kontuak.

Segi dezagun: hurrena kirola. Hemen ere lehor.

Iritsi ziren
azken hamar
lagunen arte-
an ez zen
Zubietakorik.

Gura soen
t a l d e k o e k
eman didate pox pixka bat, berri eske joandakoan
—eta badakizue nolakoak diren ume kontuekin
hasten direnean—. Lehengoan gaztain jana egin
zuten. Non, eta Aizarnazabaleko  mendi kasko
batean! Harrapa itzak. Nora joango ote dira
horiek txuletak jatera? Gaztainak ere, ez nola-
nahikoak: Caceresekoak, alajaina.

Horiek izan dira hurrengorako deia egin dute-
nak: Olentzerorako gabon kantak entsaiatzeko.
Lehenengo saioa, azaroaren 29an, arratsaldeko
zazpietan, eskola txikian. Ez dago kuidadorik, ez
dute ahots onik eskatuko.

Amaitzeko. Leihoan nago, aurreko etxeko bizi-
laguna zerura begira dago poetek egingo luketen
antzera: aurten ere uso asko pasa da, hura lanean
ari zen bitartean.

Abenduko eguna, argitu orduko iluna
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Antza denez, abiadura han-
diko trenaz gain, Y ospe-
tsua, Eusko Jaurlaritzak

(Eusko Tren) baditu buruan beste
zenbait asmo ere. Ez dugu proiek-
tuaren xehetasunik, oraindik ez
delako aurkeztua izan. Baina egitas-
moa sendoa da. Eta lehen ondorioa
Atallun jasan behar izan dute.
Bertako urbanizazioa geldiarazi egin
baita.

Antza denez, Eusko Trenek 30
minutuko epean osatu nahi du
Zumaia eta Donostia arteko bidea.
Hori gauzatzeko, bide osoa zabaldu
nahi du; hau da, trenbidearen eremua
bikoiztu egin nahi duela, alegia.
Printzipioz, ez litzateke arbuiagarria
izan behar. Garraio publikoa hobetze-
ak bere abantailak ditu. Autoa erabil-
tzeko arrazoi gutxiago izango genituz-
ke eta, ondorioz, ingurugiroaren osa-
sun kaxkarrak eskertu egingo luke.
Beste gauza bat da proiektu hori nola
burutu nahi duen Eusko Trenek. Izan
ere, bidea bikoizteak bestelako ondo-
rioak izan ditzake. Bizkarren ere, adibi-
dez, tunelaren eremua bikoiztuko al

da? Eta zer gertatuko da Txokoalden?
Hor non egingo da tren-karrilen des-
doblamendua? Eta Troian, mendiari
espazioa jan behar al diote?

Galderak baino ez dira. Eusko
Trenek behin-betiko proiektua aurkez-
tu arte ezin argituko ditugunak. Dena
den, jada onartua dagoena trenbide
sarearen lurraldeko sektore plana da.
2001eko azaroan onartu zen behin
betiko sektore planak dioenez, Zumaia
eta Donostia artean 30 minutuko
maiztasunak lortzeko beharrezkoak
dira: Usurbilgo tartea zabaldu eta ber-
tan lantegi berriak ezartzea, besteak
beste.  Sektore planak honela argudia-
tzen du trenbidea zabaltzearen asmoa:

“Usurbilen Gipuzkoako garajeak eza-
rriko dira, Topoaren unitateen mante-
nurako, Zumaia-Zarautz eta Donostia
arteko maiztasunak handitu egingo
dira eta Lasarteko hirigunera sartu ahal
izango da”. 

Trenbidea zabaltzeko asmoa
azaldu du Eusko Trenek

Zumaia eta Donostia 30 minututan
lotu nahi ditu proiektu honek. 

Oraindik egitasmo bat baino ez da. Zumaiatik Donostiarako bidea 30
minututan egin nahi du Eusko Trenek. Oraindik ezer zehatzik aurkez-

tu ez arren, egitasmo honek bere ondorioak izan ditu dagoeneko.
Proiektu honengatik geldiarazi baita Atalluko urbanizazioa. Honek

guztiak kezka eragin du udal gobernuan. 

Euskal presoak etxera!

Haginak ondo dabiltzanean, sabela poz!

20170
USURBIL

Orain Etorkizunean??
Oraindik proiektuan dago trenbidea zabaltzearen asmoa. Irudi-
muntaia honetan ageri dena ikusiko ote dugu noizbait?
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Euskal Txokoen zerbi-
tzuak lehiaketa bidez
esleitu behar ditu uda-

lak. Baina adi egon, proiektuak
aurkezteko epea hilaren 25ean,
astelehena, amaitzen baita.
Proposamen irabazleak udako
zein neguko Euskal Txokoen zer-
bitzuetaz arduratu beharko du. 

Euskal Txokoak ikastolaren eta
udalaren ekimenez sortu ziren. 2-
12 urte bitarteko haurrei zuzendua
dago zerbitzu hau eta bereziki eus-
kararekin zailtasunak dituztenei.

Funtsean, neguko zein udako
Euskal Txokoetan funtzio hauek
betetzen ditu: euskara sustatu,
elkarbizitza eta talde-laneko balore-
ak landu, haurrei aisialdian euska-
razko giroa ziurtatu, herriko kirola
ezagutarazi...

Esan bezala, zerbitzu hau lehiake-
ta bidez esleituko du Udalak.
Eskatzaileek EGA edo baliokidea
den tituluren bat izan behar dute.
Begirale titulua izatea ere ezinbeste-
koa da. Proiektuak hilaren 25erako
aurkeztu behar dira. 

Epaitegietan da
Atalluko lurren desjabetza 

Atalluko industrialdean
arazoak sortu dira azken
aldi honetan, lurjabe eta

enpresarien artean, bereziki.
Espropiaturiko lurren prezioa da
gakoa. Enpresariek errekurtsoa
jarri dute eta baita lur-jabeetako
batek ere. Gauzak ez badira alda-
tzen, epaitegietan izango du
jarraipena Atallun sortu den tira-
birak.

Enpresen beharrei erantzun ahal
izateko Udalak lurren desjabetzari
ekin zion. Horrelakoetan, Gipuz-
koako lurraldekako desjabetza epai-
mahaiak jartzen du lur horien prezio
justua. 

Antza denez, lur-jabe batzuk ez
daude prezio horiekin ados.
Enpresariak, berriz, kezkatuta daude
lur-jabeek gehiago eskatzen badute
prezioak gehiago igo egin daitezkee-

lako. Bere desadostasuna azaldu
asmoz, errekurtsoa jarri berri dute
eta era horretan lurren prezioen igo-
era ekidin nahi dute. Errekurtso
administratiboa martxan jartzearen
ekimena Ingemar, Akaba, Laser Ken,
Guifor eta Fagor-Berriola enpresena
izan da. Udalak, herrian eman diren
antzeko beste kasuetan ez bezala,
enpresariekin bat egitea erabaki du
prezioak gora egin ez dezan.  

Atalluko urbanizazioa geldi
dago egun hauetan.

Euskal Txokoak zerbitzuaren lehiaketara
aurkezteko azken eguna, hilaren 25a 

Hasteko, urtebeteko iraupena
izango du kontratuak baina lau
urtera luza daiteke hitzarmena.

LURPERATZAILE
LANPOSTURAKO
DEIALDIA
Gobernu Batzordeak lurperatzaile plaza
hornitzeko deialdia egin zuen uda baino
lehen. Obra eta zerbitzuetako peoiaren
lehiaketa-oposiziorako eskaerak aurkezte-
ko epea azaroaren 25ean amaituko da.
Funtzio hauek bete beharko ditu plaza
eskuratzen duenak:
1.Hilerriaren zerbitzuez arduratu, hilo-
tzak ehortzi eta lurpetik ateratzea eta
mantenimendu orokorreko zerbitzuak
egitea.
2.Hilerriko eta bere areto desberdinetako
garbitasuna zaindu.
3.Ehorzketarako edo desehorzketarako
beharrezkoak diren eragiketa guztiak egi-
tea; eta baita, kasuari dagokionaren ara-
bera, hilobien ixtea eta estaltze-lanak ere.
4.Behar diren adina hilobi prest eduki-
tzea.
5.Lanpostuaren kategoria eta erantzunki-
zuna dela-eta, eska dakiokeen beste edo-
zein eginkizun.
6.Jardineritzari loturiko lanak egitea,
udalerri osoan.
7.Oro har, bere unean Udalak lanpostu
deskribapenean sartzen dituen zeregin
guztiak betetzea.
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Birziklatzearen kulturak
goranzko joera izan du
azken urteotan. Baina badi-

ra biriziklatu ezin diren hondaki-
nak. Horiei ere, irtenbide bat eman
behar zaie, zabortegiaren alternati-
ba jada agortuta baitago. San
Markosekoa lau urte barru itxiko
da, topera dagoelako. Honek
urgentziazko  irtenbide  bat eska-
tzen zuen. Errauskailuan omen
irtenbidea. Baina errauskailuak ere
hondakin toxikoak eragiten ditu.
Eta horientzat zabortegiak beharko
dira. Honek antzu egiten du zabor-
tegi vs errauskailu eztabaida.

Kezka eta buruhauste handien itur-
buru izan dira hiri hondakinak. Ez
da gai erraza. Adar asko ditu eta
akaso alternatibak ez dira guztiz ego-
kienak. Baina kontsumo gizartean
bizi gara. Hondakinak gizarte-eredu
honen ondorio dira eta, orain inoiz
baino gehiago,  irteera premian dira.
San Markos Mankomunitatean bizi
garenontzat behintzat, bai.

Hondakinak behar bezala kudea-
tzeko sortu zen 70. hamarkadan San
Markos Mankomunitatea. Lau dira

erakunde honen eginbehar nagusiak:
- Hiri hondakin solido gehienak

berreskuratzea. Horretarako ezarri
ziren gaikako bilketa-sistemak.

- Hiri hondakin solidoek duten
materia organikoari balio ematea.
Zentzu honetan, San Markoseko
Zabortegiak sortzen duen biogasa
aprobetxatzen da. 

- Berreskura ezin daitezkeen hon-
dakin solidoak kontrolpeko isurketa-
ren bidez tratatzea. Hau da, zaborte-
gi-lana; baina beti ere, ingurumena-
rekiko errespetuan. 

- Mankomunitatearen lurralde-ere-

muan dauden kontrolik gabeko
zabortegiak deuseztatu, garbitu eta
kontrolatu. 

Hauek dira, hitz gutxitan, Manko-
munitatearen betebehar nagusiak.
Baina  nahiz eta birziklatzeko joerak
gorantz egin, Europa aldeko birzikla-
pen-mailara iristeko asko falta zaigu.
Batak ez du bestea kentzen, dena
den, hori beste kupel bateko sagardoa
da. 

Hamar udalerrien artean
(Donostia, Errenteria, Hernani,
Lasarte-Oria, Pasaia, Oiartzun, Lezo,
Usurbil, Urnieta eta Astigarraga)

Hiri hondakinak,
irteera premian

San Markoseko zabortegia 2006. urterako ezin izango da erabili.
Honen ordezkoa errauskailua izango dela dirudi. 

Hondakin guztiak
ezin dira birziklatu,
baina nola edo hala
deuseztatu behar

dira

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

TABERNA-JATETXEA

EGUZKITZA, 4
20.170 USURBIL TEL: 943 37 03 44
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San Markos Mankomunitateko
zuzendaritzak onartu berri duen

plana gertutik ezagutzeko aukera izango
dugu. Urtarrilaren 24a bitarte erakusketa
publikoan da plan integrala. Baina infor-
mazioa herritar guztiengana iristeko
asmoz, hainbat aurkezpen egingo dira.
Mankomunitateko kideek aditzera eman
digutenez, bertako agintari eta ordezkariei
hitzaldi bat eskainiko zaie. Eta horretaz
gain, herritarrei zuzenduriko hitzaldi bat
eskainiko dute. Oraindik egutegia zehaz-
teko dago, Mankomunitateko beste
herrietan ere antzeko gauza egin behar
dutelako. 

Beraz, San Markos Mankomunitateak
bere garaian agindu bezala, jendaurreako
erakusketa mantenduko du.  Jendeak aur-
keztutako arrazoibideak aintzat hartuko
dira eta plana behin betirako 2003ko
otsailean onartuko da. 

Dena den, eztabaidarako prozesu honek
ezer gutxirako balioko du. Izan ere, Foru
Aldundiaren plana jada onartuta dagoela-
ko. Egia da plan honek San Markosen
proposamena aintzakotzat hartzen duela.
Baina eztabaida publikoa antzua izan dai-
teke Foru Aldundiak jada azken erabakia
hartu  badu.

San Markos Mankomunitateak
herrian aurkezteko du bere plana

120.000 hondakin-tona inguru sortzen
da urtean. Zabortegiarenak egin du,
lau urte barru jada ezingo da San
Markosekoan ezer isuri. Honi eman
beharreko irteera izan da Foru
Aldundia eta San Markos
Mankomunitatearen kezka nagusia. 

Etorkizuna argitu asmoz, bi erakun-
de hauek eta Txingudiko Mankomu-
nitateak hainbat azterketa egin dituzte.
Guztietan, errauskailuaren formula
hartzen da aintzakotzat. Egia da, hiru
azterketak (plan integralak) DPA
enpresak egin dituela. Hori bai, inda-
rrean dagoen ingurumen araudia erres-
petatuz idatzi dira.

Gipuzkoako Foru Aldundiak jada
herrialde osorako plana ontzat eman
du. Baita San Markoseko batzarrak ere.
Erantzun premia handia baitzen. Izan

ere, zer egin berreskura ezin daitezkeen
hondakinekin? Nola deuseztatu? Orain
arte San Markoseko zabortegiak arazoa
behar bezala konpontzen zuen. Baina
aukera hori lau urte barru agortuko da.
Eta hondakin berreskuraezin horiek
nola edo hala deuseztatu behar dira.
Errauskailuak ordezkatuko du zaborte-
giaren funtzioa. Azpiegitura hau oso
garestia da baina errauskailuen bitartez
balio energetikoa ematea proposatzen
du onartu den plan integralak. Antza
denez, belaunaldi berriko errauskailu
berriek ingurumenarekiko erabateko
errespetua bermatzen dute. Dena den,
errauskailu bakoitzeko bi zabortegi ere
egin beharko dira. Errauskailuen mate-
riale toxikoak estali ahal izateko. Beraz,
errauskailuak ez du guztiz zabortegia-
ren sistema ordezkatzen, ala bai?

Errauskailuak
ordezkatuko du
egungo zabortegia

Errauskailua,
ezinbestean

Gipuzkoako Foru Aldundiak,
Txingudiko Manko-

munitateak eta San Markosek aur-
keztu dituzten  proposamenetan
ezinbestekotzat jotzen da erraus-
kailuaren irtenbidea. Egia da
enpresa berberak egin dituela hiru
erakundeen planak. Baina dirudie-
nez, errauskailuaren irtenbidea da
bakartzat hartzen dena. 

Oraindik erabaki ez bada ere,
ziurrenik bi errauskailu eraikiko
dira. Eta horietako bat San
Markos Mankomunitateko lurral-
dean jarriko da. Gipuzkoako hon-
dakinen %50a inguru bertan bil-
tzen baita.

GALARRAG
GARRAIOA

  LUR ONGARRIAK
  ZABOR BILKETA
  ZISTERNA BEREZIAK 37 01 46☎

✺

✺
✺ San Esteban kalea, 8

TLF 36 27 70
20170

USURBIL

kafe berezia
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PORRUSALDA

Telf: 943 37 64 24  Fax: 943 37 61 55
Juan de Garay kalea
20160 Lasarte-Oria

K a l k o s  k o p i s t e r i a
✎ ✎ FotokopiakFotokopiak
✎ ✎ Fotokopiak koloretanFotokopiak koloretan
✎ ✎ Plastifikazioak (DIN A2 arte)Plastifikazioak (DIN A2 arte)
✎ ✎ Fax zerbitzua (jaso eta bidaltzeko)Fax zerbitzua (jaso eta bidaltzeko)
✎ ✎ Planoen kopiak (AO arte)Planoen kopiak (AO arte)
✎ ✎ Ordenadoreko lanakOrdenadoreko lanak
✎ ✎ Enkuadraketak (wire-o, kiribilak,liburua)Enkuadraketak (wire-o, kiribilak,liburua)
✎ ✎ Zure argazkia puzle bateanZure argazkia puzle batean

Irazu kalea, 3 Telf: 943 36 13 98

Erle Egunean sarituak izan ziren
ezti potoengatik 1.600  ! ordain-

du zituen Edurne Pasaban mendizale-
ak. Emozioz beteriko enkantea izan
zen eta lehia estua izan bazen ere, azke-
nean kirolari honen ardurapean dago-
en Abeletxe jatetxeak (Zizurkil) era-
man zituen ezti onenak.

Euskal Herriko Ezti Lehiaketa Nagusian
Julian Urkiola izan zen irabazlea lore
bakarreko ezti-potoen artean. Lore ani-
tzetan, berriz, Inazio Guridi legazpiarra
izan zen garaile. Guztira 81 eztiegile aur-
keztu ziren lehiaketara. 

Lehen aldiz, udazkenean ospatu da Erle
Eguna. Antolatzaileak pozik daude lauga-
rren edizioak eman duenarekin. Koldo
Urrutiak adierazi digunez, “gutxinaka
finkatuz eta sendotuz doalako Euskal
Herriko ezti lehiaketa. Aurten, gainera,
herrialde guztiak ordezkatuak izan dira”.
Halaber, kontent dira antolatzaileak
ospatu berri den edizioan  ezti-laginen
kopurua dezente igo delako.  

Datorren urtean ere, Erle Eguna udaz-
kenean ospatuko dela ziurtatu digu
Koldo Urrutiak. Dena den, eguna bir-
planteatuko dute ahalik eta jende gehien
bildu ahal izateko. Eta stand kopurua ere
zabaldu egin beharko dute, aurten leku
faltagatik lau bat eskaera kanpoan geratu
direlako. 

Edurne Pasabanek
eraman zuen ezti onena

DDyyaarreenn
iikkaassttaarroo  bbeerrrriiaa
DYA  sorosle ikastaro bat antolatu
du. Azaroaren 18an hasi eta aben-
duaren 16an amaituko da. Lasarte-
Oriako Kultur Etxean, egunero
19:30etatik 21:00etara.
Informaziorako: 943 46 46 22.

ssaannttaa  zzeezziilliikkoo
oossppaakkiizzuunnaakk

Azaroaren 22an emanaldi berezia
eskainiko du Zumartek Udarregi
ikastolako areto nagusian. Saioa
19:30etan hasiko da eta musika

eskaintza oparoa izango da.
Usurbilgo Txistulari Taldeak,

berriz, azaroaren 24rako deia egin
du: 11:30ean kalejira eta 13:15ean

kontzertua frontoian.

PPaattxxii SSeegguurroollaa,,
iissoollaammeenndduuaann
Azaroaren 4tik hona zigor ziegan
dago Fleury-ko espetxean
(Frantzia), isolamendu neurrien
kontra borrokatzearren. 

““AAsskkaattaassuunnaarreenn
uurrrraattssaa””,,  hheerrrriiaann

Usurbildik ere pasa zen “Askata-
sunaren urratsa” izeneko martxa.

Euskal Herria zeharkatu du ibilaldi
honek eta azaroaren 6ko gauan

gure herrian hartu zuen atseden.
Euskal Herrian libre bizitzeko esku-

bideak aldarrikatu ziren ibilaldian.

Jendez gainezka ospatu zen Ikasle Gaua 

Ikasle Abertzaleak gazte erakundeak
Ikasle Gaua ospatu zuen pasa den

larunbatean, "Hezkuntza eredu arrotzei
intsumisioa, ikasle alternatibaz Euskal
Eskola Nazionala" lemapean. Lau izan
ziren frontoian aritu ziren taldeak: Berri
Txarrak, Sutagar, Marea, Inadaptats eta
Betagarri. IAren deialdiak jende piloa
bildu zuen eta giroa primerakoa izan zen.

Edurne Pasaban epaimahaikide
lanetan aritu zen lehenik.
ondoren, enkantean berarentzat
izan ziren ezti sarituak.
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ETXEKO BERR I

Kale Nagusia, 2        Tel. 943 36 59 43

HAUR
JANTZIAK

Arizeta Kalea,1
Tlf 36 21 64
USURBIL

Santo Tomas azokarako deia herriko baserritarrei

Noaua! Kultur Elkarteak eta
Usurbilgo udalak baserritar guz-

tiak gonbidatu nahi ditugu Santo Tomas
egunean parte hartzera. Hiru eratara
parte hartu daiteke: batetik, baserriko
produktuen azokan (etortzen den orok
30 euroko saria jasoko du); bestetik,
babarrun lehiaketan (parte hartzaile
bakoitzak kilo bat ekarri beharko du, eta
bakoitzeko 9 euro emango da); eta, azke-

nik, baserriko sagardo lehiaketan (partai-
de bakoitzak 10 boteila ekarri beharko
ditu ahal badu behintzat, eta bakoitzeko
1,80 euro ordainduko zaio).

Bi lehiaketako irabazleek ondorengo
saria jasoko dute: 1go saria, 90 euro +
trofeoa; 2. saria, 60 euro; eta 3. saria, 30
euro. Beraz, eman lehenbailehen zure
izena Noaua!n eta ea denon artean festa
atsegina antolatzen dugun. Animatu! 

Kultura hamabostaldia bere
azken txanpan sartzen ari da.

Atzean ekitaldi ugari utzi ditugu dago-
eneko; “Ondo esan beharko” antzer-
kia, Karidadeko Benta, “Koloreak eus-
kal usarioan” hitzaldia, Hego
Amerikako herrialdeei buruzko diapo-
sitiba emanaldiak, Kulkiren ikuskizu-
na, besteak beste. Baina, oraindik bi
hitzordu ditugu; Zumarteren Santa
Zeziliko kontzertua azaroaren 22an
eta Ruper Ordorika azaroaren 30ean.

Azaroaren 30ean Ruper Ordorika
izango da kiroldegian

Ruper Ordorika azaroaren 30ean
gaueko 22:30etatik aurrera kirol-
degian ikusteko aukera izango
dugu. sarrera 6 euro.

karidadeko benta taldeak
jende ugari erakarri zuen

herriko txikienek gozatu ede-
rra hartu zuten kulkirekin

Ramon Agirrek eta Joserra
Senperenaren antzerkia, bikaina.



Lehen sei partidak irabazi
ditu senior mailako eskuba-
loi taldeak. Martxa honetan

igoera fasea jokatzeko arazorik ez
dute izango Asier Salsamendiren
mutilek. Baina denboraldia luzea da
eta oraindik asko dago jokoan. 

Usurbil KE taldeko kideak igoerare-
kin amets egiteko moduan dira. Izan
ere, taularen lehen postuan dira lehen
sei partidak etxeratu ostean. 

Lan eta ikasketa kontuak direla eta,
gutxitan biltzen dira entrenamendue-
tan taldekide guztiak. Dena den, ondo
hasi dira eta honek konfindatza eman
beharko lieke.

Asier Salsamendi jokalari izatetik
entrenatzaile izatera pasa da eta ez zaio
igarobidea erraza egin: “orain gutxi

arte nire taldekideak izan direnak
entrenatu behar ditut. Hala ere, tal-
dearen ardura Aitor Arruti jokalaria-
rekin batera konpartitzen du
Asierrek. Arruti, hain zuzen, laster
ezkonduko da eta arrazoi horrengatik
asteburu horretako etxeko partida
atzeratu egin dute. Zorionak Aitor!
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I ZERD I PATSETAN

Eskubaloi taldeak Igandetan
jokatu ohi ditu etxeko partidak.

Eskubaloi taldeak ondo
hasi du denboraldia

FUTBOLA

Azaroak 24
Emakumezkoen liga: Usurbil FT - Zumaiako FT.
Erregionala 2. maila: Zarautz KE - Usurbil FT.
Kadeteen 2. maila: Usurbil FT - Luberri KE.

Abenduak 1
Emakumezkoen liga: Usurbil FT, atseden.
Erregionala 2. maila: Usurbil FT - Vasconia “B” CD.
Kadeteen 2. maila: Usurbil FT, atseden.

ARETO-FUTBOLA

Azaroak 23
Alebin neskak: Udarregi A-Jakintza B/ Jakintza A-Udarregi B.
Infantil neskak: Axular Lizeoa - Udarregi.
Infantil mutilak: Udarregi - Urumea Ikastola.

Azaroak 30
Alebin neskak: Udarregi B-Amasorrain / Axular A-Udarregi A.
Infantil neskak: Udarregi - Maria Auxiliadora.
Infantil mutilak: Deustche Schule A - Udarregi.

ESKUBALOIA

Azaroak 24
Senior mutilak: Usurbil KE-Urola Agip.
Jubenil mutilak: Tolosa Eskolapioak- Usurbil KE

Hurrengo saioak

ESKUBALOIA

Abenduak 1
Senior mutilak: Donibane Majestik- Usurbil KE
Jubenil mutilak: Usurbil KE-BKL/CAF.

PILOTA

Gipuzkoako Kluben Arteko Txapelketa  
Azaroak 23
Etxeko partidak: Kadeteak, Andatzpe-Peña Pagola / Bergara 1.
Kanpoko partidak: Jubenilak 2. maila, Olalde I-Andatzpe-Peña
Pagola. Paleta goma, Añorga 2-Andatzpe-Peña Pagola 1 / Batzokiko
1- Andatzpe-Peña Pagola 2.

Azaroak 30
Etxeko partidak: Jubenilak 2. maila, Andatzpe-Peña Pagola / Lagunak
1. Paleta goma, Andatzpe-Peña Pagola 1/ Batzokiko 2. Paleta goma,
Andatzpe-Peña Pagola 2/ Kurpil Kirolak.
Kanpoko partidak (azaroak 29/ Abenduak 1): Kadeteak, Elgeta-
Andatzpe-Peña Pagola. 

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

AAIIZZKKOORRAA
AAPPOOSSTTUU
IIKKUUSSGGAARRRRIIAA

Andatzpe elkartean sortutako aiz-
kora apustuak jende asko bildu
zuen. Jokin Agirrek kana erdiko bi
enbor ebaki behar zituen, Joxe
Sarasolak, bakarra. Jokoan, afari
eder bat. Azkenean, gaztea, Jokin
Agirre nagusitu zen 7´45´´eko den-
borarekin. Joxe Sarasolak, ordea,
bere lana osatzeko 9  minutu behar
izan zituen. Zorionak biei emanda-
ko ikuskizunarengatik!
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I ZERD I PATSETAN

Gazte baten heriotzak
Behobia-Donostiak izan
duen arrakasta ilundu du,

partehartzea inoizko handiena izan
baita. Horien artean, Ana Errasti.
Gustura aritu bazen ere azken lau
kilometroak gogorrak egin zitzaiz-
kiola aitortu digu.

Zenbatetan atera zara Behobia-
-Donostia lasterketan?

Duela hiru urte prestatu nuen baina
egun batzuk lehenago lesionatu egin
nintzen. Dorsala eta dena neukan. Ia
urtebete egin nuen korri egin gabe, ige-
riketan.  Iaz, atera nintzen lehen aldiz.
Aurten kilometro gutxiago egin ditut
entrenamenduetan eta nabaritu dut.
Azken lau kilometroak gogorrak egin
zitzaizkidan. Arnasa hartzeko arazorik
ez, baina hankekin ezin. 

Aurten iazkoa hobetzeko esperantza

neukan. Baina 40 segundu gehiago
egin ditut. Iaz oso lasai hasi nintzen eta
gero fuerte bukatu nuen. Aurten  ondo
hasi naiz  baina gero hankak ez neuz-
kan ondo. Hurrengo urtean ateratzen
banaiz  kilometro gehiago egingo ditut
entrenatzen. 

Gazte bat hil da aurten eta
ezbeharrak  polemika piztu du.  

Nik kirola osasunarekin harremana-
tzen dut. Gorputzari kalte egiteko, nik
uste Behobia egitea ez dela ezinbeste-
koa. Kross bat egin daiteke, motzagoa
dena. Behobia egiteak merezi du ondo
prestatuta baldin bazaude. Gorputzari
ematen diozun egurra handia da. 

Nondik datorkizu korrikarako
joera? 

Lehen garai batean futbolean ibiltzen
nintzen. IVEF ikasi dut eta kirola egitea

betidanik gustatu izan zait. Korrika,
igeri eta udan bizikletan ere ibiltzen
naiz. Urtean kross batzuk ere egiten
ditut. 

Hurrengo hitzordua noiz duzu?
Abenduaren 1ean Zarautzeko kross

mixtoan ateratzeko asmoa dut.

Ana Errastik 1:36:00 denboran
osatu zuen 20 km-ko distantzia.

Ana Errasti: “Ondo prestatu behar
da Behobia-Donostia lasterketa”

Gure korrikalarien denborak
AGOTE GOIARAN JUAN MARI 1:38:53
UNANUE LOPEZ AITOR 1:40:23
VIDAL URDAMPILLETA ALFONSO 1:40:53
ERAUSKIN ARANBURU IÑAKI 1:41:12
IKUTZA ARRUTI AITOR 1:42:02
ASTIAZARAN AIZPURUA GORKA 1:52:48
PEREZ PINEDA EDORTA 2:00:02
IRAOLA MAEZTU XABIER 2:15:14
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE 2:15:36

ZUBIETA
JUANIKORENA JUANIKORENA MIKEL 1:19:43*
ETXEKOLONEA URRIZA FERMIN 1:32:19
JAUREGI URDANPILETA AITOR 1:36:18
MUTUBERRIA IBARRA JON 1:46:39
ASKORRETA ERDOZIA JOSEBA MIKEL 1:54:22*
DIEZ ARANBURU ARANTXA 2:02:15

AGINAGA
ALGORTA MAYOZ JOXE MANUEL 1:33:24
ERRASTI UBERA ANA 1:36:00
ARANBURU MUGURUZA BENITO 1:52:20*

LARBAYEDA ECHEBERRIA JON 1:12:45
MAIZ PAGOLA IGOR 1:16:06
MOLINA CUESTA AGUSTIN 1:19:45
TAPIA LIZARRAGA JON 1:20:52
AÑORGA IÑAKI 1:21:08
LERTXUNDI AZKUE KOLDO 1:21:39
ESTEVEZ MARTIN JUANJO 1:23:36
REZOLA EIZAGIRRE JOSEBA 1:26:20
SASIAIN MARTINEZ PELLO 1:27:14
URDANGARIN ZUMETA PELLO 1:27:48*
PEREZ LIZARRALDE JUAN CARLOS 1:27:56
BERISTAIN ATXEGA IBON 1:28:35
PAGOLA GOLDARAZENA PATXI 1:30:44
RUEDA ETXEBERRIA GUILLERMO 1:33:00
ALKORTA MIKEL 1:33:46
OLANO ZUGASTI ANDONI 1:34:14*
GUISADO SAGON PEIO 1:34:41
IMAL IZAGUIRRE TOMAS 1:34:48*
ALMENARA PEDROSA JUAN ANTONIO 1:35:18
IZAGIRRE ZALDUA ARANTXA 1:35:29
BERASATEGI ELOSEGI MIKEL 1:36:53

* Beteranoak. Informazio iturria: Behobia-Donostiako Antolaketa Batzordea (www.cdfortuna.com)
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N O A U A! TXIKI

Martin Alustizarekin

Zorionak
Takolo, Pirritx
eta Porrotx
pailazoen
kamiseta
Eukene

Pilotariak prestatutako saldan hitz
hauek aurkitu: pilota-takoak-txapa-fron-
toia-gorri-urdin-tantoak-sakea-errebotea-

Txikitan sarritan ibiltzen al
zinen pilotan?
Neguan gutxiagotan, baina udan ia
egunero. 
Zuretzat, pilota onenak zeintzuk
dira?
Xipriren pilotak deitzen direnak. 
Aukeran zer nahiago, gorri ala
urdin?
Berdin zait, baina txapeldunaren aurka
jokatzen dudanean, urdinez joaten
naiz. Gorria aurrelari beteranoek era-
maten dute. 
Zein frontoi duzu gustukoen?
Denak dira nahikoa onak, baina nire-
tzat gustukoen Eibarko Astelehena
pilotalekua da. 
Zenbat aldiz irabazi duzu parti-
duetan?
Askotan irabazi eta skotan galdu ere
egin dut. Dena den, gehienetan iraba-
zi egin dut; Seguran, “gana partidos”
deitzen ninduten. 

Zure jokal-
dirik bikai-
nena non
izan da?
Jokaldi bere-
zirik ez dut
egiten baina
gauza on bat
badut: oso
erregularra
naizela. 
Partiduetan hasi baino lehen zer
sentitzen duzu?
Herriko festetako partiduetan nahikoa
lasai egoten naiz, baina txapelketetan
berriz, bezperan batez ere, oso urduri
egoten naiz; gero aldageletan, lasai-
tzen joaten naiz. 
Zein beste pilotari duzu gustu-
ko?
Beloki dut gustuko. 
Inoiz piperrik egin al duzu ikas-
tolan frontoira joateko?

Zozketa Hizki-salda
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MAJERAKO KONDARRAK

Santa Zezili gogoan dugularik,
esango al zeniguke

zer instrumentu ari den
jotzen argazki honetako

pertsonaiak?

Lehiaketa

Aurreko lehiaketaren erantzuna: 
Etxe-Alai,  Txokoalden edo Urdaiagan. 
Irabazlea: Onintze Kamino Landa. Zorionak! Bulegotik pasa
sariaren bila.

Erantzuna ezagutzen al duzu? Bidali erantzunak!
Saria: Itxaro Bordaren “Bestaldean” poesia liburua (SUSA Argitaletxea).

Erremedioen Txokoa

Noaua! Kultur Elkartea,
2002ko Santixabelak, Kaleberri

Katarroak, arnasbideetako infekzioak, neumo-
niak eta, oro har, hotzarekin zerikusia duten
gaixotasunak oso ohikoak izaten dira urte

sasoi hauetan. Udazkeneko katarro edo gripeak ere zer
esanik ez. Nor ez da egon egun hauetan gripeak jota?

Gripea arnasbideetako infekzioa da, influentzia A eta B
motako birusek eragindakoa. Badago, hirugarren multzo
bat ere, C, baina ez dirudi gaixotasun larriegirik eragiten
duenik. Gripea oso erraz transmititzen da. Birusa gorpu-
tzean sudurreko, ahoko edo begietako muki-mintzetatik
sartzen da. Norbaitek eztula egiten duenean birusa airera
ateratzen denez, inguruan dagoen edonork arnastu eta
xurga dezake. Gehienetan gripea haurrek izaten dute lehe-
nago, gero beste toki batzuetara zabaltzen dute.
Estatistiken arabera, neguan gripeak populazioaren %20ri
erasotzen die. 

- Nola sendatu?
Gure artean, gaixotasunak sendatzeko sendabelarrak era-

biltzen dituzten herritarrak baditugu. Sendabelarren bitar-
tez, infekzioak, zauriak, tentsio altua, gehiegizko koleste-
rola, diabetea, zizareak, gibeleko gaitzak, giltzurrunekoak,
katarroa, handidurak, etab. sendatzen dira. 

Iruntzi-belarra edo berbena hainbat eratara prestatuta,
gaitz asko sendatzeko erabiltzen da. Horien artean, kata-

rroa, mintzagai dugun gaixotasuna. Guk hiru erremedio
erraz aipatuko ditugu txoko honetan:

1) Pasmo-belarrarekin egindako infusioa
Katarro edo gripearentzat pasmo-belarrarekin egindako

infusioa oso ona izaten da. Hiru egunetan jarraian hartu
behar da, egunean baso-erdi bat eta beti baraurik. Katarro
handia daukazunean, egunean bi aldiz hartu dezakezu.

2) Berbena-enplastoak
Arrautzaren zuringoarekin tortila bat egin eta berbena

zatiak bota. Tortila bero-bero dagoela, zapi batean bildu
eta honako hiru kasutan jarri: anginetako mina izanez gero
eztarrian jarri, eztula izanez gero bularrean edo bizkarrean
jarri, eta sinositisa izanez gero, kopetean. Gau osoan jarri-
ta eduki, astean behin. 

3) Plantila-belarra
Behar diren osagaiak: 7 hosto, 6 limoi, kanela, eztia eta

litro bat ur. 
Lehenik eta behin, limoiari azala kendu eta zukua egin.

Beste alde batetik, litro bat ur egosi, limoiaren azalarekin,
kanelarekin eta plantila-belarraren hostoekin. Ordu-
laurden bat utzi sutan. Ondoren, iragazkitik pasa eta egin
dugun limoi zukua bota eta goilarakada bat ezti. Egunean
hiru aldiz hartu behar da, goizean, eguerdian eta gauean. 

❑❑    katarroa sendatzeko erremedioak
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INFORMAZIO PRAKTIKOA

Goardiako farmaziak
Azaroak 22, ostirala

E/ G: Rodriguez   Kale Nagusia, 42 Lasarte

Azaroak 23, larunbata

E: Rodriguez   Kale Nagusia, 42 Lasarte

G: Arzallus Aita Larramendi, 16 Andoain

Azaroak 24, igandea

E: Rodriguez   Kale Nagusia, 42 Lasarte

G: Arzallus Aita Larramendi, 16 Andoain

Azaroak 25, astelehena

E: Diaz Kale Nagusia, 19 Andoain

G: Gil Kale Nagusia, 24 Lasarte

Azaroak 26, asteartea

E/ G: Acha-Orbea Hipodromoa 6, Lasarte

Azaroak 27, asteazkena

E/G:  Urbistondo San Frantzisko, 1 Lasarte

Azaroak 28, osteguna

E: De Miguel  Kale Nagusia, 32,  Lasarte 

G: Iturralde  13 Poligonoa, 9  Usurbil

Azaroak 29, ostirala

E: Rodriguez   Kale Nagusia, 42 Lasarte

G: OA Kontzeju Zarra, 11 Usurbil

Azaroak 30, larunbata

E: Gil Kale Nagusia, 24 Lasarte

G: Elizondo Zumea kalea, 30

Abenduak   1, igandea

E: Gil Kale Nagusia, 24 Lasarte

G: Elizondo Zumea kalea, 30

Abenduak   2, astelehena

E: Gil Kale Nagusia, 24 Lasarte

G: Tanco  San Juan, 36  Urnieta

Abenduak   3, asteartea

E: Acha-Orbea Hipodromoa  6, Lasarte

G: Bilbao Urbieta, 7 Hernani

Abenduak   4, asteazkena

E:  Urbistondo San Frantzisko, 1 Lasarte

G: Gomez Kale Nagusia, 15 Hernani

Abenduak   5, osteguna

E: Vidaur  Jaizkibel Plaza, 2  Lasarte

G: Bulnes  Etxeberri, B Florida auzoa Hernani

Abenduak   6, ostirala

E: De Miguel  Kale Nagusia, 32,  Lasarte 

G: Chucla,  Kardaberaz, 48 Hernani

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 b e n d u ab e n d u a
As.        Ar.         Az.        Os.         Ost.         La.        Ig.

2
9

16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

7
14
21
28

1
8

15
22
29

Hurrengo alea

6
13
20
27

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
• 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

5
12
19
26
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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.

- Etxe-Aldian pisua salgai. Argitsua eta
bista ederrak. Telf: 943 360 754.

SALEROSKETA / GARAJEAK

- Munalurran garaje bateko marra sal-
gai. 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.

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

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.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

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

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

- Scooter bat saltzen da, 125cc.
Interesatuak deitu 607 23 32 55
telefono 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 Julen!
Azaroaren 28an zure urtebetetze
eguna denez, ondo pasa eta jarrai
ezazu beti bezain jator. Etxekoen
partez, muxu asko eta besarkada
bero bat!

Zorionak Aintzane!
Azaroaren 28an zure urtebetetze
eguna denez, zorionak familiako-
en partez eta muxu handi bat!

Zorionak Nikolas eta Alazne!
Azaroaren 23an eta 11n zuen
urtebetetze eguna izango baita.
Muxu haundi bat etxekoen
partez.

Txerrimunik ordainetan - Oharrak,
doaneko zerbitzuak dira.

Noaua! Kultur Elkartea - Borda Berri, 3
Eguzkitzaldea - 20170 Usurbil

noaua.k.e@euskalnet.net

JAIOTZAK

- Elena Arbizu Zabala.

2002-X-24. Kale Nagusia.

- Malen Aierbe Zubeldia.

2002-X-26. Muna Lurra.

- Andoni Segurola Albisu.

2002-XI-6. San Esteban.

HILDAKOAK

- Marcelina Ruiz Fernandez.

2002-XI-3. Kalezar (konbentua).

- Belen Arrojo Diez.

2002-XI-7. Usurbil.
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INGO AL DEU?

Kantari bizkai-
tarraren bos-

garren diskoa da
“Heldu artean”.
Bertan folk akusti-
koaren bidetik segi-
tzen du, nahiz eta
oraingoan, bere alderdirik urba-
noena erakustea aukeratu duen. 

Kantu gehienak Mikelek berak
konposatu ditu eta horien artean
bada katalanez abestutako bat ere.
Beti bezala, Jonathan Bews esko-
ziar biolinjole folkiaren ekarrera
nabarmena izan da, baina honen

ondoan guztiz eraberritutako tal-
dea izan da. Aipamen berezia
merezi du teklatuek hainbat kan-
tutan duten garrantzia. Osagai
hauek ondo nahasturik, Mikel
Urdangarinen soinu akustiko
ezaugarria inoiz baino osatuago
azaldu zaigu honako honetan.
Diskoa Amasako IZ estudioan
grabatu zuten, Mikel Fernandez
produktore zela.

Euskal kantagintzak azken urte-
otan eman duen izenik garrantzi-
tsuenetakoa dugu zornotzarra. 

Herriko odol emaileentzat
egun berezia izan ohi da

abenduaren zortzigarrena. Urtero
egun horretan biltzen baitira. 

Ospakizunak meza batekin
hasiko dira. Bazkaria aurten
Antxeta Jatetxean egingo da.
Izena aldez aurretik eman behar
da eta, ahal bada, azaroaren
bukaera baino lehen. Joateko
asmorik baduzu, jarri zaitez
harremanetan Odol Emaileen

Elkarteko edonorekin. Telefonoz
ere egin dezakezu (943 36 53 40,
Patxi). Bazkariaren prezioa: 23 !.

Txalotzekoa da lagun hauen
isileko ahalegina. Urrian esate
baterako, 59 lagunek parte hartu
zuten odol-ematean. Horietatik
6k lehen aldiz egin zuten.
Elkarteko kideek eskerrak eman
nahi dizkiete odol emaile guztiei
eta bereziki berriki hurbildu
diren lagunei.

Agenda Musikaren Txokoa

Egin kontu

“Heldu artean”,
Mikel Urdangarinen berriena

Odol emaileen bazkaria,
abenduaren 8an Antxetan

+

+

Ugaldea poligonoa 36 - 2  - Esk
Usurbil - Gipuzkoa

en
uuSS

37 19 54
☎

SERIGRAFIA
TAnPOGRAFIA

KAMISETEN    INPRIMAKETA

INDUSTRI   ETa
IRAGARKI   SERIGRAFIA Zubiaurrenea, 5 -  1.a

Tel.:  943 36 19 51

ALKORTAALKORTA
AUTOZERBITZUAAUTOZERBITZUA

F R U T A K
B A R A Z K I A K

E T X E K O  P R O D U K T U A K
K O N G E L AT U A KBeheko kalea, 4

Telf: 943 36 57 42

AZAROAK 21 - osteguna

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

AZAROAK 22 - ostirala

- 19:30etan, Udarregi ikastolan Zumarte
Musika Eskolaren kontzertua. 

AZAROAK 23 - larunbata

- “Eskubide politikoen
alde” manifestazioa,
arratsaldeko 18:00etan
frontoian. 

AZAROAK 24 - igandea

- Usurbilgo Txistulari Taldearen Santa Zezili
kontzertua 11:30ean kalejira. 13:15ean kon-
tzertua frontoian.

AZAROAK 25 - astelehena

- Euskal Txokoak zerbitzuaren lehiaketara
aurkezteko azken eguna. 

- Lurperatzaile lanposturako lehiaketara aur-
kezteko azken eguna.

- Kultur arloko aholku batzordearen bilkura
udal pleno aretoan, 19:00etan.

AZAROAK 27 - asteazkena

- Guraso Eskolaren ikastaroak, Txara-
muntoko egoitza berrian: automakilajea,
memoria lantzen, etxeko loragintza... Izena
emateko azken eguna, azaroak 27a, Guraso
Eskolako egoitza berrian (Txaramunton
11:00/12:00 eta 17:00/19:00). 

AZAROAK 30- larunbata

- 22:30etan Kiroldegian Ruper Ordorikaren
kontzertua, sarrera: 6 euro.

- Elkarteen Arteko Mus Txapelketaren finalak
Ibai Ondo Elkartean (Santuenean).
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Aginaga         Telf: 943 37 15 71
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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
I G E L T S E R I T Z AI G E L T S E R I T Z A

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


