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Gaur egun argazkia leku beretik aterako bagenu, ez
genuke horrelako panoramikarik lortuko. Orain

lortuko genukeen argazkia bestelakoa izango litzateke,
eta ziur aski ez hau bezain politagoa. Argazki honek zer-
bait berezia badu enkuadrea da. Kalezartik hartuta, ber-
tako zuhaitz adarrekin jokatuz, herriko kaxkora erama-
ten gaitu begiradak. 

Ezkerraldean Eguzkitza baserria ageri da, egun desa-
gertua eta honen inguruan baratza, zelai zabala eta saga-
rrondoen artean erdi ezkutaturik oilategia. Gaur egun
bertan, Eguzkitzaldeko etxeak daude eraikiak. 

Atzerago berriz, justu Eguzkitza baserriaren gainean,
Olanoenea etxeko lurretan eraikitako etxe modernoak
ageri dira, oraindik eraiki prozesuan. Eskuin aldean,
Erreka-txikiko etxeak. Urrunean berriz Salbatore eliza-
ren dorrea ikus dezakegu eta honen atzean  San
Estebaneko muinoa.

Zaloa Arnaiz Ibarguren
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“Tokiko Agenda 21”  filoso-
fiarekin zerikusia duen guztia
islatu asmoz, argazki lehiaketa
antolatu dute Buruntzaldeko
Udalek.
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Idoia Torregarai

Gure belaunaldi hori...

Zutabea

30. zenbaki borobilak eskaintzen didan talaia baliatuz, nire
belaunaldiaren (X izendatutakoa uste dut, baina zergatik ez

dakit. Inkognita delako izango da...) hainbat ezaugarri ekarri nahi-
ko nituzke hona, buruari buelta batzuk emateko baliatzeaz gain,
barre pixkat ere egin dezakegulako. Hona hemen horietako
batzuk.

-Gure artean adin ierarkia zorrozki errespetatzen zen. Hau da, zu
eta zure lagunek frontoian jolasten ari bazinaten eta zu baino zaha-
rragoak zirenak etortzen baziren, automatikoki beraiek hartzen
zuten tokia. Eta norbaiti hau oso legezkoa iruditzen ez bazitzaion,
segituan aldatzen zuen iritziz; baloi gabe edota buruko txitxoi bate-
kin amaitzen zen “eztabaida”. Noski, guk ere berdina egiten
genuen gazteagoekin.

-Txirrista izan zen gure bigarren etxea; gure santutegia, nolabait
esateko. Bertan ibiltzen ginen harrapaketan (lurra ikutu gabe),
baloiarekin, jeitsierak kronometratzen... eta hori guztia inolako
segurtasun neurririk gabe egiten genuen. Ikusi besterik ez dago
Txirristra tabernan dauden argazkiak. Artean parkea bukatu gabe
zegoela hortxe ikusten dira haurrak ia bata bestearen gainean txi-
rristra igotzen lasai-lasai (metro batzuk bazituen ordea); baina
argazkia soilik haurrak agertzen dira, guraso bakar bat ere ez. Edo
arriskurik ez zuten ikusten edota segurtasun legeak askoz ere lasaia-
goak ziren... Eta bai, batek baino gehiagok hortzak edota gorpu-
tzaren atal bat baino gehiago hautsi zituen, baina hortxe geratzen

zen. 
- Ez genekien telefonoa existitzen zenik. Elkarrekin geratzeko ez

genuen SMSrik behar. Zertarako? Egun guztia batera pasatzen
genuen, eta bagenekien kalean denak topatuko ginatekeela, edo-
zein ordutan. Gainera, inork ez zuen ordenagailurik etxean, ez eta
Nintendorik ere. Kalekoak ginen. 

- Ez zen existitzen gaur egun politikoki “ ez egokia” zen kultura.
Hau da, potoloa zena potoloa zen eta kitto; eta ziurrenik futbol tal-
deak osatzeko garaian aukeratzeko azkena izango zen. Berdin ger-
tatzen zen argala zenarekin, belarri handiak zituenarekin edota
haurrak gaiztoak izan zitezkeen gainontzeko gauza guztiekin ere. 

- Orokorrean gure urtebetzean opari bakarra egiten ziguten
gurasoek eta ez genuen kejatzeko aukerarik izaten ere. Tokatzen
zena tokatzen zen eta listo. Bide honetatik, komunioa egin genue-
nean uste dut guztioi egin zigutela argazkiak gordetzeko album
“zoragarria” eta berarekin bat egiten zuen boligrafo jokoa (denetan
“Recuerdo de mi primera comunión” urrezko letretan jartzen
zuen). Eta onena zen poz-pozik geundela!

- Heidi, Marco, Jackie eta Nuca, Patri postaria, Barrio Sesamo...
eta antzeko marrazki bizidun “pazifikoekin” hazi ginen. Orduan ez
zegoen orain dagoen sakrifiziorik telebistan. Coco-k erakutsitako
“lejos” eta “cerca”ren irakaspenen oinordekoak gara.

Gehiago ere badaude, baina horiek etxean edo lagun artean aipa-
tzeko utziko ditut; gaiak asko ematen du eta.

Ainhoa Azpiroz - Aitor Landaluze - Jakoba Errekondo - Luis Aranalde - Nerea Zinkunegi - Idoia Torregarai

Gipuzkoan jarriko duten bigarren errauste-
giaren kokapena hizpide dugu egun

hauetan, batez ere iragarritako aukeren artean
Usurbil eta Zubieta daudelako. 

Hilabeteak daramatzagu herriko agintariei gal-
dezka zer gertatzen den gai honekin eta ezer ez
dakitela (!) erantzun izan digute, berririk dutene-
an esango dutela. Diputazioko Oiarbide jaunak
(EA) eta Sudupe jaunak (EAJ) San Markos man-
komunitateko lehendakariak duela egun batzuk
aukerak iragarri zituztenean hasi dira, nonbait,
mugitzen. Kexu ziren gainera, denbora nahiko ez
dietelako eman hainbeste dokumentu aztertzeko
eta egin berri duten bileran, lortu dute erabakia
atzeratzea... uztailaren 19ra. Baina orduan ez jada
hiru leku izendatzeko, behin betiko kokapena
finkatzeko baizik.

Kontua ez da, ordea, non kokatu.
Errausketaren sistema da aztertu eta eztabaidatu
beharrekoa eta eztabaida hori ukatu egin zaio
gizarteari eta, baita ere, udal ordezkariei.
Urnietako kokagunea aukeratu zutenean, presa-
ka eta korrika, ezer sakondu gabe, epeak bete
egin behar zirela eta antzekoak erabiliz lortu
zuten haien onespena, Usurbilgoena barne. Ez da

guk esandakoa, Amaia Goiaran PSOEko zinego-
tziak berak horrelaxe salatu zuen azken plenoan.

Gure ordezkari “legalek” (horietako sei ilegiti-
moak, ez ahaztu) ez zieten bertaratu ziren herri-
tarren galderei erantzun eta errausketaren siste-
maz daukaten iritzia ez zuten adierazi hitzez.
Ekintzez, aldiz, erantzun digutelakoan gaude.
Arazoa kokapenera desbideratzen ari baitira
NAHITA eta horrek esan nahi du ados daudela
ingurumenarentzat, herritarron osasunarentzat
eta datozen belaunaldientzat hainbeste arrisku
dakarren sistemarekin. Hauek guztiak egia ez
badira, zergatik ez dute argi eta garbi beren iritzia
kaleratzen? 

Guk, gure iritzia aspaldi jakinarazi genuen eta
herritar asko kezkatuta daudela ikusirik, platafor-
ma zabal eta irekia antolatzera dei egin dugu uka-
tzen zaigun informazioa emateko, hondakinak
tratatzeko sistema hori arriskutsuegia eta gares-
tiegia dela esateko eta beste sistema alternatiboak
badaudela adierazteko. Beraz, aurrerantzean pla-
taforma horretatik egingo dugu lan “munstro”
hori jarri ez dezaten, ez Usurbilen, ez Zubietan,
ez inon.  

Usurbilgo UHL

Aurtengo udaberrian ez
duk lorerik nere bara-

tzean. Dama beltzaren segak
moztu dizkit larrosak eta
urratu bihotzak. Aurtengo
udaberrian, negarra loratu
duk nere baratzean.

Aspaldiko bide zaharrean
urrats berria emanez gure
ametsen geltokian elkartuko
gaituk, ametsak ez baitira
ihartzen baldin badira borro-
katzen.

Adio Motza! Udazkenean
ez diat osto iharturik bilduko
Iratiko ohianean, joandako
guztiak ez baitira hiltzen.

Besarkada bat lore zekar-
kiat hiretzako.

J.A. Aizpurua “Pana”,
Paristik, 2004ko uztaila

Arazoa ez da kokapena Agur Motza!

Ika-mika Ika-mika



Iritsi da eguna. Azken hilabete-
otan egindako lana plazaratze-
ko unea da. Uztailaren 11n

irtengo dira Usurbildik eta hilaren
19ra arte Islandian izango dira.
Kantatu ez ezik, hainbat tailerretan
parte hartu eta turismo pixka bat
egiteko denbora izango dute. 

Uztailaren 11n goiz-goiz esnatu
beharko dute Zumarteko lagunek.
Goizeko 6:00etan abiatuko baitira
Usurbildik Islandiara. Lehenik auto-
busen bidaiatuko dute, Sondikako
airepoturaino hain juxtu. Hegazkina
hartu eta lehenik Londoneraino, eta
handik Reykjavik-erako bidea egingo
dute. Eta hurrengo egunean, “lane-
ra”.

Ongi etorri kontzertua egingo da
uztailaren 12an eta hantxe izango
dira gure ordezkariak ere. Ondorengo
egunetan, tailer, txango eta kontzer-
tuz beteta izango dute agenda.

Zumartekoek oso serio hartu dute
Islandiako deialdia. Azken asteotan
lan berezia egin dute Zumarte-
Orereta Abesbatzako ikasleek.
Ekainaren azken asteburua, esate
baterako,  Hondarribiko Juan
Sebastian Elkano aterpetxean  pasa
zuten. Futbolariak bezala, “kontzen-
trazioan”.

EEuurrooppaa CCaannttaatt
jjaaiiaallddiiaa

Europako Gazte Abesbatzen
Federakundea 1960. urtean sortu zen
Ginebran (Suitza), nazioarteko elkar-
trukea eta elkarlanen antolaketei egi-
tura finkoa emateko ahaleginetan.

Ekitaldi hezitzaileak antolatzea da
Federakundearen zeregin esangura-
tsuenetakoa. Horien artean,
Islandiako hitzordua. Haur eta gazte-
en abesbatzentzat (12 eta 18 urte
bitartekoak) bereziki antolaturiko
Nazioarteko Astea, Kopavogur
herrian ospatuko da aurtengoan.
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Donostiako Kontserbatoriorako hautatu
dute Maddi Bereziartua pianojole gaztea

Zumarteko gazteak, Islandiara bidean

Zumarte Musika Eskolako ikasle
da Maddi Bereziartua. Duela

gutxi, Donostiako Konserbatorioan
sartzeko frogak egin dira eta piano ins-
trumentuan Maddi izan da aukeratue-
tako bat. Pianoko ikasketak egiteko 75
ikasle aurkeztu ziren eta Maddi biga-
rren izan zen hautapen-probetan, lehe-
nengotik puntu bakar batera.
Etorkizun handia duen seinale.
Datorren urtean, beraz, Donostiako
Musika Kontserbatorioan ikasiko du
Maddik. 

Probak ondo prestatzeko gogor lan
egin du Maddi Bereziartuak.  Pentsa,
azterketa 75 ikaslek egin zuten eta
Maddi bigarren geratu zen. 

Donostiako Kontserbatorioan haste-
ko gogoz dago Maddi. Lan asko egin
beharko du baina gustukoa du pianoa
eta klaseak hartzeko irrikitan dago.
Maddi pozik dago eta baita Zumarte

Musika Eskolakoak ere. Zumarteko
kideek adierazi digutenez, “ez da profe-
sionalizazio bidea hartu duen lehenengo
ikaslea, eta aurrerago ere bide hau jarrai-
tuko duten ikaslerik izango dela uste
dugu”.

Azken hilabeteotan gogor entsaiatzen aritu dira Zumarteko ikasleak.
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Kaixo auzotar agurgarriok, herriko festak
ondo joan al dira? Kalezarren hasi

genuen denboraldia, Usurbilgoak oraintxe
amaitu dira eta errenkan etorriko dira beste
auzoetakoak ere. Hurrengoak, Zubietan izango
ditugu eta hauek amaitu ahala bertakoak hasi-
ko dira.

Dagoeneko ari gara errifak saltzen, ahal den
moduan. Azken urteotan bezala, jende gutxi
gabiltza Jai Batzordean eta aurtengo festak
antolatuta badaude ere, hemendik aurrerakoak
guztion esku daude. Festa aurreko lanak mere-
zi izaten du gero egun gutxitan fruituak jaso-
tzeko. Festak amaitzean, Santuenea eta
Aginakoen zain geratu beharko dugu.

Festak alde batetara utziaz, Zumeta aurreko
lanak aspaldian geldirik daudela gogora ekarri
nahi dut. Duela hilabete batzuk zuloa egin
zuten, gero zuloa tapatzeko burnizko bi plantxa
zaratatsu jarri zituzten. Egunetan zarata atera-

tzen egon ondoren, bazirudien lanean hasiko
zirela, baina plantxa zaratatxuak kendu eta
oraindik ez dute gehiago ikutu, noizbaite buka-
tuko ote dute behintzat.

Beno, udara bikaina izan dadila eta ondo
pasa aurtengo San Esteban jaiak.

Festarik festa!

Bada egun hauetan hunkitu nauen
gertakari bat eta lekutxo hau

aprobetxatuko dut komentatzeko; Saroe
Jauregiaren aldamenean zegoen sekula-
ko pago haundi hori jada ez dagoela
antzemango zenuten utzi duen hutsu-
nea dela eta, ze Patrineko terrazatik
zeharo ikuspegi ezberdina dago geroz-
tik. Orain zeru puska eder bat eta
Andatza ikusten dugu bertan. Oraingoa
polita da baina nahiago lehenagokoa
geroz eta zuhaitz gutxiago ikusten baiti-
tugu herrian. 

Antza denez, gaixotasunen bat omen
zeukan eta zeharo moztu dute.

Gainera, aintzinako pagoa zenak 90
bat urte omen zituen eta oraindik pena
gehiago ematen dit.

Saroe Jauregiko pagoa



7Noaua! - 2004ko uztailaren 9a

KALEJ IRAN

AAnnddoonnii
UUddaabbee

K
a

le
z

a
r

NNeerreeaa
KKoorrttaa

A
tx

eg
al

d
e

Oraingo honetan auzoko jaien balantze txiki bat
egiteko hartu nahi dut tarte hau, festen ondo-

renean idazteak tristura eta arrenkura pixka bat ema-
ten badu ere. Hori ondo joan diren seinale izango da
noski! 

Festak San Juan egunaren bezperan hasi ziren, ohi-
turari jarraiki, ohiko San Juan eskearekin. Jende mor-
doxka atera zen eta hori lan eguna zela kontutan har-
tuta benetan eskertzekoa da. Hor ibili ziren etxez etxe
baserriz baserri buila eta zalaparta, umore onean.
Baina eskea aitzakia modura hartuta larunbatez atera
ziren oilasko biltzaileei buruz apunte pare bat egin
nahi ditut. 

Gauza bera ez diren arren, uste dut antzekotasun
handia dutela biek. Bi talde osatu ziren: ume eta gura-
soak alde batetik eta gazteak bestetik. Lehenengoak
kopuru haundian elkartu ziren eta baraien lana txu-
kun-txukun eta ondo egin zuten. Gazteen taldea,
ordea, beste kontu bat izan zen. 

Hasteko, berandu atera ziren. Seiretan izan beha-
rrean zazpiretan  hasi zuten berain lana. Zergatik?
Bada, seiretan oilasko biltzera ateratzeko lau lagun
besterik ez zeudelako plazan eta beste bakarren batzuk
elkartzeko itxaron behar izan zutelako. Egia esan pen-

tsatzeko ematen duen gaia da, hausnarketa bat mere-
zi duena. Egun gutxiren buruan San Juan esketik
oilasko biltzera parte hartzaileen kopurua nabarmen
erori zen, 20-25 lagun izatetik 7ra. Lehena lan egun
batez eta bestea asteburuan. Zerk eragin ote du alda-
keta? 

Arrazoiak asko izan daitezke. Hernanin festak garai
berdinean ospatzeak eragin handia duela uste dut,
herri honek gure artean duen tiradizoa jakinda.
Kalexarrentzat gehiegi ote dira eskea eta oilasko bil-
tzea biak ospatzea? 

Ez dut uste, orain dela urte gutxi biak egin ziren eta
arrakastatsuak izan ziren. Gazteak gogorik gabe ote
daude? Honek ere ez du zentzu askorik 23an jendeak
izan zuen erantzuna ikusita. Kasualitatea izan ote da
aurtengoa? Baliteke, eta hala izan dadila espero dut. 

Kontuak kontu, uste dut eskertzekoa dela festetako
larunbatean auzoko zazpi gazte horiek egindako aha-
legina. Zalantzarik gabe oilasko biltzea bera ez zen
behar bezalakoa izan, denboraz motz aritu zirelako eta
baserri asko pasa gabe utzi zituztelako, baina zer egin
behar zuten, atera gabe gelditu? Auzoko usadioetako
bat bete gabe utzi? Nik uste dut hori baino hobea dela
egin zutena, ahalegina eta gogoa onartu behar zaizkie.   

Oilasko batzuren kontuak

Urteak aurrera doazen ahala, geroz eta
gehiago erabiltzen ditugu komunikabi-

de eta medio berriak. Geroz eta beharrezkoa-
goa da Internet, eta ditugun ohiko telebista
kateekin ez dugu nahikoa. Geroz eta jende
gehiagok jartzen ditu ADSL bezalako lineak
edota satelite bidezko telebistak beren etxee-
tan.

Baina Atxegalden, eta Usurbilgo beste zen-
bait auzotan, duela urte batzuk zuntz optiko-
rako kanala jarri zuten, kaleak eta asfaltoa
berritu zituztenean, hain zuzen.

Zuntz optikoa argia garraiatzeko erabiltzen
den beirazko zuntz bat da. Argia zuntzaren
mutur batetik sartzen denean, oso galera gutxi-
rekin garraiatzen da, baita zuntza okertuta
badago ere. Zuntz optikozko kableak ohiko
kable handiekiko alternatiba suposatzen du.

Izan ere, jostorratz baten zulotxoan kable sorta
ederra sar daiteke.

Komunikabideetarako izugarrizko aurrerape-
na da. Izan ere, seinaleak distantzia luzeak ibil
ditzake errepikagailu bat behar aurretik.
Irudiak ere bidal daitezke, horretarako milaka
zuntz elkarren ondoan jarriz. Honek guztiak
Interneten abiadura azkartuko luke, telefono-
rako erabiliko litzateke eta telebista kate gehia-
go izango genituzke.

Euskaltelek jadanik jarri du zuntz optikoko
sistema hau Zarautzen, Zumaian, eta
Donostiako zenbait auzotan, besteak beste.
Usurbilen ere kanalak bota zituzten, baina
dirudienez gutaz ahaztu dira. Zergatik izango
ote da herriaren onurarako diren gauzetan ez
dagoela presarik, baina erraustegiak jartzea era-
bakitzeko inork ez duela denborarik galtzen?

Zuntz optikoa noizko?
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Noaua! - 2004ko uztailaren 9a

KALEJ IRAN

Ez da erraza izaten, Noaua!tik deitzen zaituz-
tenean, artikulua idatzi behar duzula esanez.

Ordenagailuaren aurrean jarri eta zerbait idaztea,
baina zer idatzi? Askotan asmatzen ibili behar iza-
ten dugu edo buruari bueltak ematen hasi behar
dugu. Eta gaurko honetan, orain arte idatzi ditu-
dan artikulu batzuk hartu eta gogoratu ekarri nahi
ditut.

Orain dela 3 urte, 2001eko ekainean, Ametz
gaiztoaren lelopean artikulu bat idatzi nuen.
Honek ipuin bat azaltzen zuen, udalari eskakizun
bat eginez. Auzoan ez zeudela, zaborra biltzeko
kontainerrik. Hau zen, zeukan eskakizuna, eta hara
non, oraindik auzoan kontainer bakar bat dauka-
gula. Benetan bai zailak direla zenbait gauza jartzea
herri honetan.

Joan den urteko uztailean, Santueneako idien
Santixabeletan parte hartutako kronika bat egiten
nuen. Aurten, ordea, ezin hori bera egin. Aurtengo
Santixabeletan, kanpoko idiak ekarri dituztelako
erakustaldia egitera. Dena den, daukaten idia pres-

tatzen ari omen dira aurtengo Errezilgo frogan
parte hartzeko.

2003ko irailean, Julianekin elkarrizketa bat
eduki nuen. Berak asko eskertu zidan, abizena ez
jartzeagatik. Baina orain dela gutxi berarekin topo
egin ondoren, beste artikulu batetan idatzitakoa
zuzendu behar nuela esan zidan. Eta zuzenketa hau
da: 2004ko maiatzean Noaua!ko kronikan,
Esnaolatarren harategia Usurbilen ireki zen lehe-
nengoa izan zela, esan nuen. Ez omen da horrela,
zuzendu zidan Julianek. Une honetan irekita gera-
tzen den harategi zaharrena dela, bai, baina
Esnaolatarren harategia irekitzerako beste bi ba
omen zeuden Usurbilen. Bat Artzetarrena eta bes-
tea, ez naiz gogoratzen.

Beste kronika batzuk egin ditut ere, batzuk,
Atalluko industrialdeak uholde baten aurrean sortu
ditzaken kalteari buruz, auzoko etorkizunari buruz
ere eta beste batzuk, Txinan ibilitako auzotarren
historiak... Eta oraindik azaltzeko geratzen zaizki-
danak.

Auzoari buruz idatzitakoa gogoratuz

Dagoeneko hilabete pasa da azken bozketa
eguna izan zenetik. Goizeko 11:30ak

aldera gure botoa emateko asmotan abiatu ginen
udaletxe aldera. San Estebandarroi, botua pleno
aretoan ematea dagokigu eta hantxe sartu ginen
ate nagusitik. Ezkerretara nora joan behar
genuen adierazten zuen papera “Aginaga,
Txokoalde, Santuenea” Eta gu? Dudetan hasi
ginen. Guk ere beti han ematen genuen botua
baina han ez zuen San Esteban ez eta Urdaiaga
ere jartzen. Agian beste gelaren batean egokitu-
ko zitzaigun oraingoan. Galdetu genuen eta ez,
gu ere han ginela. Hauxe besterik ez genuen
behar: ni ez naiz Aginagakoa, ez eta
Txokoaldekoa, ez eta Santuenekoa ere. Ez zitzai-
dan ba niri oso ondo iruditu, nik uste dut ez
zaiola inori gustatzen berataz ahaztutzea. Ea ba,
hurrengo bozketa egunean gutaz gogoratzen
zareten.

Baina beno, ez dut dena keja gaurko honetan.
Sinestu ezinik nabilen arren, hasi dira farolak
jartzen gure auzorako bide honetan. Egia esan,

momentuz behintzat oso azkar ari dira langileak
eta gure errepide hau estua dela kontuan hartu-
ta, ez da kotxe ilada luzerik sortzen kamioiak
direla eta.

Aurtengo Sanestebanak gainean ditugu eta
ordurako, horrela jarraitzen badute behintzat,
hainbeste urtetan eskatutako errepide argitsua
izango dugu. Ea egia den.

Eta gu non?
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Uda garaia iritsi zaigu eta horretaz kontu-
ratuak izango gara denok honezkero;

umeek eskola garaia bukatu dute (udarako zer-
bait zintzilika utzitako bakarren bat izango den
arren), eta  etxe inguruan dabilkizkigu, batez ere
txikienak, eta hauekin zer egin pentsatzen pasa
behar izaten dute  batzuk eguna; nola entreteni-
tu, nora eraman ez aspertzeko, eguraldiari begi-
ratu etab.

Handixeagoak egiten direnean, berriz, gaztetxo
bihurtzean alegia, ez dute aspertzeko denborarik
ere izaten, beti badute zerbait egiteko; lagunekin
hondartzara joan, kalean hizketaldi luzeak izan...
Baina gogoratzen al zarete, orain dela urte
batzuk gure baratzetan nola ikusten genituen
horrelako gazte batzuk xoxa batzuk ateratzeko
asmotan? 

Aginagako baratzetan dezente izaten genituen;

piper batzuk bildu, kontu batzuk esan eta, aipa-
tu  bezala, beraien kapritxoetarako diru pixka bat
eskuratzeko asmoz. Baina  egun, jadanik ez da
horrelako kasu askorik ikusten. Lana neketsua da
eta ez oso atsegina; postura deserosoa, beroa…
baina zerbait nahi duenak… 

Azken urte hauetan, eta geroz eta gehiago gai-
nera, lan hau egitera kanpotarrak etortzen zaizki-
gu, atzerritarrak; errumaniarrak, Hego
Ameriketako hainbat eta hainbat herrialdetako-
ak etab. Hauentzat ere lan hau ez da erosoa eta
gustukoena izango baina dagoenarekin molda-
tzen dira. Guk nahi ez dugun lana hauei eskain-
tzen diegu eta beraiek onartu noski. Zergatik
gertatzen da hau? Agian beraien jatorriko herrie-
tan egoera kaskarragoan bizi zirelako. Eta gu,
askotan ez gara konturatzen ze zorteko garen jaio
garen lekuan jaio garelako. 

Piperrak

Gipuzkoako hiri-hondakinen plan oroko-
rra ez da gaurkoa. Legealdiak pasa dira

plan horren oraingo bertsiora iritsi arte. Eta,
aztertu diren aukeren artean, errauste-plantena
ez da orain arte onartu. Ezker abertzalea udale-
tatik kanpo utzi arte ez du San Markos manko-
munitateak erraustearen aldeko apusturik egin.
Egoera antidemokratiko hau aprobetxatu dute
beraien gustuko "irtenbidea" bideratzeko
(gutxi batzuen interes ekonomiko potoloak
daude hor atzean).

Agintarien hitzetan erraustea da "irtenbide
bakarra". Ez dago besterik. Hori esan, eta
aurrera egin dute, herri-plataformetatik egin
diren kritika arrazoituei inolako kasurik egin
gabe. Berdin zaie 500 sendagilek eredu hori
osasunarentzat kaltegarria dela esatea. Berdin
zaie herrialde aurreratuetan erraustea ezetsi, eta
beste planteamendu batzuk egiten direla jaki-
tea. Kritikagileak deskalifikatu, eta ez dute
lanik hartu arrazoiaren bidez erantzuten.

Nahikoa zaie beren aginpidea erabiltzea.
Eta, zertan ari da Usurbilgo Udala? Berriki

jakin dugu azken erabakia atzeratzea eskatu
duela, kokalekuari buruzko txostena aztertze-
ko. Eta, uztailaren 19ko bileran, zein kokaleku
hobetsiko du Usurbilgo Udalak? Ez al du
datorkigunaren aurrean jarrera intsumiturik
hartu behar? Otzan-otzan onartu behar al du
halako proiektu erasokor hau? Ez al du herria-
rekin bat egin behar?

Errauste plantarik ez!
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IRUD ITAN

Santixabel egunean, nola ez, idi-demak,

Aizkolariak, harrijasotzaileak...

Santixabel Gaua Barricada eta

Susmo taldeek girotu zuten.

Errepresaliatuen egunean, kalejira

errebeindikatiboa egin zen.

Trikitixa festan Usurbilgo eta inguru-

ko herrietako trikitilariak aritu ziren.

Azken egunean, saio atseginak eskaini

zituzten gaiteroek eta joteroek.

Koloretsua izan zen Senegal alde-

tik iritsi zitzaigun ikuskizuna.

Buruhandi eta erraldoiek ez zuten

hutsik egin nahi izan.

Aurten, txupinazoaren ostean,

helduen danborrada berreskuratu da.

Jaietako II. Pintura Lehiaketak

gaztetxo asko bildu zituen.

Oilasko biltzaileen jokoetan ikusle

asko bildu ziren.

Umeen danborrada ere, jendetsua

eta alaia izan zen.

Irudi festa!

Santixabel jaiek irudi asko utzi
dizkigute. Horietako batzuk
bildu ditugu orrialde honetan.

Irudi hauek guztiak eta gehiago,

noaua.com web orrialdean topatuko
dituzue. 

Eta festazaleok, ez larritu. Laster
hasiko baitira Zubietako Santio jaiak. 
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Arantzazu Aranburuk irabazi zuen 
Santixabel Bertsopaper Lehiaketa

1
Bada zentro berri bat
jaio dena doi-doi
hau sortzeko izan da
hainbat arrazoi.
Aiton-amonentzat da
leku aurrerakoi.
Hau jartzeko modua
egin duzuenoi
batzu eta besteoi
eskerrak guztioi
hortan segi otoi
begirada txit goi,
Eguneko Zentrotik
agur bat denoi

2
Gure berri pixka bat
goaz ematera
inork jakin nahi badu
horra aukera.
Askok egiten dute
honako galdera
ea nolako den
gure bizikera.
Ausartuko gera
aipatuz gainera
gure jarduera
goizetik hasi eta
arratsaldera

3
Taxisean etorriz
Puntapaxtik gora
hona iristen gara
gure txokora.
hurbiltzen garenean 
elkarren ondora
periodikoa jartzen
digute albora, 
berriak kolkora
soinketa gerora
ona bada, nora?
arinka kanpora
Bazkaldu bitartean
a, ze gustora!

4
Bapo bazkaldu eta 
siesta galaia
lagun, telebistaren
argi dirdaia.
Gero eskulanetan
beti dago gaia
hartan saiatutzeko
prestatzen da mahaia
lan politen nahia
bihurtzen da jaia
ta gero kanpaia
zein une alaia:
irteteko ordua
edo garaia

5
Lanak eta jokoak
ez daude utzita
baizik ondo uztartu
eta josita.
Gero nahi duenak
badu hemen zita
hortarako ordua
daukagu jarrita
ez gaude itxita
hartzen da bisista
mahaian eserita
ze saio polita...
Poztutzen dira hola
gu ikusita

6
Familian bezala
nola garen bizi
laguntasuna dugu
beti nagusi.
Hau nola lortzen dugun
behar da ikasi:
eltze batean jarri
hainbeste kutizi
haserreak, gutxi
batere ez kasi
umorea nahasi
piper eta guzi;
errezeta ona da,
zatoz, ikusi.

7
Sarri esan ohi dugu:
“hau da mixeriya,
atarramendu onik
ez degu iya”
holakotan zer egin?
hau da komeriya!
Erremedio onena
daukagu jarriya
batzutan neurriya
ez da ez txikiya
inoiz garestiya
zera alegiya:
dendan erosten ez den 
pazientziya.

8
Giro aparta dugu
egi borobila
eta esku artean
aukerak, mila
hau nahi bada ez joan
urrutira bila
nahi lukeenik bada
gertu dauka isila
bira maratila
bazara abila
ez egon isila
aurrera mutila!
Probatu nahi duena
etor dadila.

9
Zortzi amonatxo ta
bi zaintzaile gara
horra denon artean
bertsuok para.
Hau dela egin dugu
hamaika algara
ta hemendik aurrera
gutxi errepara 
bihoaz plazara
edota dantzara
kontua zera da
irabazten bada;
egin behar dugula
txokolatada.

Arantzazu Azpirozek irabazi zuen XXVIII.
Santixabel Bertsopaper Lehiaketa. “Eguneko
Zentroa” izeneko bertso sortarekin eskuratu zuen

lehen postua Arantzazuk.

Epaimahaiak aditzera eman zuenez, Joxe Domingo
Aizpuruak irabazi zuen bigarren saria. Hirugarrena
Kerman Errekondorentzat izan zen. Aldamenean dituzue
Arantzazu Azpirozen bertsoak. Zorionak denei!

“Eguneko Zentroa”
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PORRUSALDA

Buruntzaldea argazki lehiaketa

Astigarraga, Andoain,
Lasarte-Oria, Hernani,
Urnieta eta Usurbilgo

Udalak elkarrekin lanean ari dira,
“Udaltalde 21 Buruntzaldea” izeneko
taldearen baitan. “Tokiko Agenda 21”
ekimena garatzeko osatu den bilgu-
nea. Sozializazio kanpainaren barruan,
udal hauek argazki lehiaketa antolatu
dute “Buruntzaldeari argazki begira-
da, Garapen Iraunkorraren bidean”
izenpean. Honen bidez, “Tokiko
Agenda 21”aren kontzeptua eta filoso-
fiarekin zerikusia duen guztia (inguru-
ne naturala, garraioa, ura, hondaki-
nak...) islatu nahi da.

Lehiaketa honekin gure herrietan
ditugun arazoak eta horiek konpontze-
ko izan daitezkeen aukerak islatzen eta
horien inguruko hausnarketak egiten
lagunduko diguten irudiak bildu nahi

dira.
Nahi duen oro aurkez daiteke lehia-

keta honetara, baina gehienez bi argaz-
kirekin. Irudiaren tamaina, gutxienez,
15x15 eta gehienez 30x30 zm-koa
izango da, negatiboan edo CDan aur-
keztu behar dira eta sobre itxian, kan-
poaldean lehiaketaren lema eta barruan
norberaren datuak, izen abizenak, hel-
bidea eta telefonoa adieraziz.

Argazkiak aurkezteko epea uztailaren
30ean amaituko da. Ordurarte,
9:00etatik 13:00ak bitartean udaletako
erregistroetan aurkez ditzakezu lehiake-
tarako argazkiak.

Epaimahia udal ordezkari batek,
Buruntzaldeko teknikari batek eta
argazki munduko profesional batek
osatuko dute. Emaitza, aldiz, irailaren
24an emango dute aditzera. Sari bana-
keta, dena den, urriaren 8an izango da.
Sari nagusia eskuratzen duenak  300

euro jasoko ditu, baina  beste bi sari
izango dira, bakoitza,  150 eurotakoa.

Informazio gehiago udalean eskura
daiteke.

Ezustea San Inazion

Ekainaren azken egunean ger-
tatu zen. San Inazioko zubia
pasa eta gero, Zumarte

Industrialdera sartzeko asmoa zuen
kamioilariak. Baina errepide erdira
erori zitzaion harria. Antza, harria
kamioira lotzen zuen egurrak kale

egin eta gero. Harria bide erdian gera-
tu zen baina ez zuen kalte pertsonalik
eragin. Arriskutsu bazegoen ere, ezbe-
harrak ez zuen trafikoa eragotzi. 

Istripuak eragindako tragu txarra
nahikoa ez eta isuna ere ordaindu
beharko du kamioiaren gidariak. 

Ingurune naturala, garraioa,

ura, hondakinak... gaiak joko asko

eman dezake.

943 363370- 361439

Mugikorra: 649435475
       649435476

Haur 
Eskola

USURBILGO HAUR ESKOLA
04/05 ikasturtean lan egiteko eta lan poltsa 

osatzeko pertsonalgoa

ZER ESKATZEN DA
-Haur Hezkuntzako berezitasunean
diplomatua.
-E.G.A.

ZER BALORATZEN DA
-Usurbildarra izatea.
-Esperientzia.

ESKAINTZEN DA
1.Egun erdiko kontratua
-Abendua-Uztaila bitarteko lanaldia
-Gizarte segurantza

2. Egun osoko lan kontratua
-Urtarrila-Uztaila bitarteko lanaldia
-Gizarte segurantza

Interesatuak bidali
Curriculum Vitae-a

Usurbilgo Haur Eskola,
Sakabanatuak 15, Kalezar 

20170 Usurbil helbidera 

Uztailak 12 baino lehen
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Uztaileko arratsaldetan itxita egongo da KzGunea

Usurbilgo KzGunea udako
ordutegian ari da lanean.
Hilabete honetan, beraz,

KzGunea soilik goizez egongo da
irekita, honako ordutegiarekin: goi-
zeko 08:00etatik arratsaldeko
15:30era. Printzipioz, ordutegi
aldaketa honek uztailari bakarrik
eragingo dio. Irailan, betiko ordute-
gira itzuliko da KzGunea. Gogoan
izan abuztuan itxita izango dela
KzGunea. 

IIKKAASSTTAARROOAAKK 
OINARRIZKO INTERNETA (20 ORDU) 
Uztailak  12-23 
Goizeko 08:00etatik 10:00etara

(euskaraz).

Uztailak  12-23 
Goizeko 10:00etatik 12:00etara

(euskaraz). 

-Uztailak  19-30
Eguerdiko 13:30etatik  15:30era

(gaztelaniaz). 

NAGUSIWEB (10 ORDU) 
Uztailak 26-30
Goizeko 11:30etatik 13:30era

(euskaraz).

MMIINNTTEEGGIIAAKK 
“MESSENGER, BAT BATEKO

MEZULARITZA”
Uztailak 8-9
Goizez, 08:00-10:00 (euskaraz). 

“SEME-ALABAK BABESTU” 
Uztailak 8 osteguna 
Goizez, 10:00-12:00 (gaztelaniaz). 

“ASTEBURU BAT EUSKAL HERRIAN” 
Uztailak 27 asteartea 
Goizez, 09:00-11:00 (euskaraz). 

“ETXETIK EROS EZAZU”
Uztailak 29 osteguna 
Goizez, 09:00-11:00 (euskaraz). 

AAZZTTEERRKKEETTAAKK
IT TXARTELA

Uztailak  30 ostirala
Goizez, 09:00-11:00.

Lanbide Hastapen Ikastaroak

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
Sailak eta Andoain, Astiga-rraga,
Lasarte-Oria, Urnieta eta Usurbil

herriek adosturiko lankidetza hitzarmen
bati esker, 21 urte bitarteko gazteei lanbide
bat ikasteko aukera eskaini ohi zaie. Izena
emateko epea zabaldu berri da. 

Usurbilgo gazteek,, Aginagan ez ezik,
Andoain eta Lasarte-Oriako tailerretan ere
izena eman dezakete. Ikastaro hauetan baka-
rrik 16-21 urte bitarteko gazteek izango dute
aukera: DBH graduatua lortu ez dutenak,
langabezian daudenak edota lanbide bat ikasi
nahi dutenak.

Irudian, Azken ikastaroan parte

hartu duten ikasleak.
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Uztailaren 19an zehaztuko da
errauste plantaren kokalekua

Uztailaren 19an jakingo dugu
Gipuzkoako bigarren
errauste plantaren kokagu-

nea zein izango den. Gipuzkoako Foru
Aldundiko Garapen Iraunkorreko
diputatu den Luis Maria Oiarbidek
bederatzi herrien zerrenda plazaratu
zuenetik, kezka areagotu egin da
Usurbilen. Askorentzat, ordea, koka-
gunea baino errauste-sistemaren alde
egin den apostua da kezkagarriena.

Teorian, bederatzi herri dira errauste
planta jasotzeko hautagaiak: Bergara,
Villabona, Donostia, Zestoa (Oliden),
Urnieta, Ormaiztegi, Beasain, Zubieta
eta Usurbil. Errauste planta jasoko duen
herriaren izena uztailaren 19an ezagutu-
ko dugu. Usurbilgo Udalak, gainontze-
ko udalerriek eta mankomunitateek
bezalaxe, azken erabakian hartuko du
parte. Herri denek aukera berdinak
dituztela esan den arren, “azterketa tek-
nikoen” arabera, kokagune hauek dira
egokienak: Usurbilgo Arpita Zaharra,
Donostiako Lostegikogaina eta Zubie-
tako Eskuzaitzeta. 

Arpita Zaharra eta Lostegikogaina
Aritzetan kokatzen dira. Arpita Zaharra,
Usurbilgo lur-eremuan; Lostegikogaina,
Donostiakoan. Hirugarren hautagai
nagusiak, Eskuzaitzetakoak, Zubieta,
Usurbil, Donostia eta Lasarte-Oria bil-
tzen ditu bere baitan.

Plataforma osatu da Usurbilen
Herriko jaietan ikusi den bezalaxe,

errauste planten gaiak kezka eragin du
herritar askoren artean. Indarrak bildu
asmoz, plataforma bat osatu berri da
Usurbilen. Uztailaren 7an, epaitegiaren
atzeko aretoan osatu zen plataforma
(Zubietakoa aspaldi dago martxan).

Azterketa teknikoek diotenez,

Aritzeta omen da kokagune egokiena

Eskuzaitzeta (Zubieta)
Azken NOAUA!n aurreratu

genuen bezala, Zubieta hautagai
nagusien artean da. Foru Aldundiaren
azterketa egin duten teknikarientzat,
Eskuzaitzeta izenez ezagutzen den koka-
lekua egokienetakoa da. Eskuzaitzeta
ondoan Garraioaren Hiria eraikitzen ari
dira (Lasarte-Oria zeharkatzen duen N-
1 errepide ondoan). Gainera, komuni-
kazio-lotura onak ditu. Donostiako lur-
eremuan kokatzen da Eskuzaitzeta,
baina Lastegikogainaren kasuan bezala-
xe, Donostiako alkatea ez dago  balizko
aukera honekin ados.  Elorzaren esane-
tan, Eskuzaitzeta, urbanistikoki, egokia-
goa izan daiteke bestelako proiektuak
gauzatzeko. 

Azker eta denbora gutxian hartu
nahi da erabakia. Gipuzkoako

Hiri Hondakinen Kudeaketarako Plan
Integralaren Jarraipen Batzordeak ekaina-
ren 28an igorri zien balizko kokaguneen
txostena udal eta mankomunitate ardu-
radunei. Lau eguneko epean, beraz, txos-
tena aztertu eta bederatzi hautagaietatik
sei alde batera utzi eta hiru leku aukeratu
behar ziren. 

Tartean, Usurbilgo Udalaren ohiko
udalbatza plenoa egokitu zen, ekainaren
29an hain zuzen. Besteetan baino jende
gehiago bildu zen plenoan  (tartean,
UHLko ordezkariak). Gai-zerrendako
puntuak aztertu ostean, udal gobernuak
errauste planten inguruko gaiari heldu
zion. Luis Mari Ormaetxea alkateak lau
erabakiren berri eman zuen: errauste
planta ezartzeko bederatzi hautagaietatik
hiru aukeratzeko uztailaren 1erako hartu
beharreko erabakia bertan behera uztea
eskatuz idatzi bat bideratu zuela.

Bigarrenik, kokaguneen inguruko
txostena ingurugiroko udal teknikariaren
eskuetan utziko zuela. Erabakirik hartu
aurretik, txostena teknikoki aztertu nahi
dela, alegia. Hirugarrenik, Zubietako
Herri Batzarrarekin bilduko zela agindu
zuen alkateak. Eta azkenik, txostena eus-
karaz bidaltzeko eskaera ere egin zaio
Foru Aldundiari, Udalak erdaraz jaso bai-
tzuen.

Udalbatza plenoan
aztertu zen gaia
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PIL-P ILEAN

Lostegikogaina (Aritzeta)
Arpita Zaharra bezalaxe, Lostegiko-

gainako kokagunea ere Aritzetan
aurkitzen da. Kontua da Arpita Zaharra
Usurbilgo lurretan dagoela; eta
Lostegikogaina, berriz, Donostian.
Kokaguneen eztabaida hasi zenean, man-
komunitate zein udalerrietako politika-
rien artean teoria hauxe zabaldu zen:
“zabor gehien eragiten duen herriak jaso
dezala errauste planta”. Teorizazio horri
jarraiki, Lostegikogainak aukera asko
lituzke. Odon Elorza Donostiako alkatea,
ordea, aurka azaldu da Aritzetako koka-
gune hori urbanistikoki interesgarria
omen delako. Behar adina azterketa egin
eta erantzun bat eman baino lehen, Odon
Elorzak hilabeteko epea eskatu zion Foru
Aldundiari. Baina azken erabakia lehena-
go hartuko da, hilaren 19an hain zuzen.

Arpita Zaharra (Aritzeta)
Gipuzkoako bigarren errauste plan-

taren kokagunea zehazteko bede-
ratzi aukera planteatu ditu Gipuzkoako
Hiri Hondakinen Kudeaketarako Plan
Integralaren Jarraipen Batzordeak. Aukera
gehien dituzten hiru kokaguneak inguruan
ditugu: Eskuzaitzeta (Zubietatik gertu),
Arpita Zaharra (Usurbil) eta
Lostegikogaina (Donostia). Azken bi
hauek Aritzetan kokatzen dira, bata bestea-
rengatik oso gertu.

Azterketa teknikoen arabera, sarbide ona
du Arpita Zaharrak. Aritzetako zerbitzugu-
netik lotura zuzena, egin berria.  Kokagune
honek baditu aldeko argudio gehiago: iris-
teko erraztasunak, transferentzia zein
garraioaren kostu eta eragina oso egokiak,
ingurumen eragin ertaina...

San Esteban
Tlf.: 943 36 22 55
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ETXEKO BERR I

Santixabel jaietan argazki ugari atera-
tzeko denbora izan dugu. Irudi

horiek guztiak aldizkari honetan biltzea
ezinezkoa denez, noaua.com web orrialde-
an topatuko dituzue jaietako argazki esan-
guratsuenak. 

Tarteka-marteka bada
ere, gure web orrialde-
an galderak luzatzeko

ohitura dugu. Inkesta atala, web
orrialde osoa bezala, irekia da.
Edonork bere iritzia eman deza-
ke, edonork har dezake parte. 

Inkesta hauetan, gainera, edo-
noiz murgildu zaitezke. Denbora
batez, behintzat, sarean izan ohi
dira. 

Errauste plantaren gaia ahoz
aho dabil azken asteotan. 

Horren ingurukoa da planteatu
dugun azken  inkesta: “Errauste
sistemaren inguruko informazio
nahikorik eman dela uste al
duzu?” galderari, botoa eman
duten %75ak ezezkoa erantzun
dio. Boto-emaileen %25ak, ordea,
gaia ez duela jarraitu aitortu du.
Zuk zer uste duzu? Eman zure iri-
tzia noaua.com web orrialdean. 

Inkestak, noaua.com web orrian Santixabeletako
argazki ugari gure

web orrialdean



Ekainaren 27an jokatu ziren
Usurbil Cup Areto Futbol
Txapelketako finalak. Benja-

min mailan Porretas taldeak lortu
zuen garaipena. Alebin nesken maila-
ko finalean, Txiriboga izan zen txa-
peldun. Alebin mutiletan, berriz,
Makarroiak taldeak irabazi zuen txa-
pelketa. Infantil mutilen mailan,
Butaneroak taldekoek irabazi zuten.
Nesketan, aldiz, Azken Putz taldeak
eskuratu zuen txapela. 

Kadete mutiletan, Beltxa ta zia taldea
izan zen garaile. Aipatzekoa antola-

tzaileen ahalegina. Finalistek jasotako
sariez gain, parte hartzaile guztien
artean kamisetak eta taldeko argazkia
banatu baitzituzten.
Usurbil Cup txapelketa antolatu
duten lagunek eskerrak eman nahi
dizkiete laguntzaile moduan aritu
diren tabernari eta dendariei:

Antxeta Jatetxea, Bordatxo, Benta,
Irrati, Txirristra, Aitzaga, Txiriboga,
Zendoia, Laurok liburudenda,
Mahuka arropa denda, Dia super-
merkatua, Pello arraindegia,
Labegoxo okindegia eta Usurbilgo
KzGunea. 

Uztailaren 3an hasi zen Tourraren ibilbidea. Santio
Eguna bitartean, txirrindulariek 3.300 kilometro

egin beharko dituzte. Teorian, erlojupekoak, Pirinioetako
etapak eta Alpe D´Huezeko kronoigoera izango dira era-
bakigarrienak.

Aurten, Pirinioetako etapak asteburuan egokitu dira.
Zubeldia Taldeak egunero jarraituko ditu etapak
Txiriboga tabernan. Ikusteke dago Pirinioetara joango ote
diren edo ez. Badaezpada, Pirinioetako bi etapak nabar-
mendu nahi izan ditugu. 
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I ZERD I PATSETAN

Bukaera polita izan zuen Usurbil Cup Txapelketak

Zumartegi Poligonoa
Aitzezarra kalea, 1
20170 USURBIL Tlf: 943 36 10 79

Faxa: 943 36 62 92

Uztailak 17, larunbata. Plateau de Beille menda-
tean amaitzen den etapa Tourreko gogorrenetakoa da. Guztira,
zazpi mendate. Garaienak, Col de Core, Col de Agnes eta
Plateau de Beille. Azken honek 15,9 km ditu, eta %7,8 bataz
bestekoa. 

Uztailak 16, ostirala. Pirinioetan bi etapa egingo
dira aurtengo edizioan. Lehena La Mongie mendatean amaitu-
ko da. Azken 30 kilometroak izan ezik, gainontzekoak lauak.
Azken txanpan, Aspin eta La Mongie igo beharko dituzte. Ez
dirudi erabakigarria izango denik. 

12. etapa. Castelsarrarin-La Mongie, 197,5 km 13. etapa. Lannezeman-Plateau de Beille, 205,5 km

Tourra, Pirinioetan barrera

Irudian dituzue infantil mailako

irabazleak. 
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N O A U A! TXIKI

Soluzioak

Zenbakiak:
1. Bakailakoa. 2. Barbarina. 3. Lupia. 4. Bisigua.
5. Oilarra. 6. Urraburua. 7. Txitxarroa. 8. Izoki-
na. 9. Antxoak. 10. Mihi-arraina. 11. Hegaluzea.
12. Zapoa. 13. Berdela. 14. Legatza.

Geziak:
Antxoa-Anchoa / Bakailaoa-Bacalao / Barbarina-
Lenguado / Berdela-Verdel / Bisigua-Besugo /
Hegaluzea-Bonito del Norte / Izokina-Salmon /
Oilarra-Gallo / Mihi arraina-Lenguado / Lupia-
Lubina / Legatza-Merluza / Txitxarroa-Jurel /
Urraburua-Dorada / Zapoa-Rape.

Antxoa

Bakailaoa

Barbarina

Berdela

Bisigua

Hegaluzea

Izokina

Oilarra

Mihi-arraina

Lupia

Legatza

Txitxarroa

Urraburua

Zapoa

Verdel

Salmonete

Salmon

Rape

Anchoa

Merluza

Besugo

Bacalao

Lubina

Jurel

Lenguado

Bonito del Norte

Gallo

Dorada

Ea asmatzen duzun!
Lotu itzazu gezi bidezLotu itzazu zenbakien bidez

1
1 8

2 9

3 1

4 1

5 1

6 1

1
7
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MAJERAKO KONDARRAK

Azkn hilabeteotan Elhuyar
Fundazioaren "Gipuzkoa zure

esku" izeneko hainbat mahai-joko
zozketatu ditugu gure irakurleen arte-
an. Funtsean, gazteei zuzenduriko
jokoa da, aisialdian euskaraz aritzeko
mahai-joko eta CD-Rom paregabea.

Argitalpen didaktiko eta atsegin
honi esker, jolasean arituz,
Gipuzkoaren nondik norakoak ezagu-
tuko daitezke. 

Martxoan hasi ginen mahai-joko

hauen zozketak egiten. Martxoko ira-
bazlea Haritz Lizarralde izan zen.
Apirilean, Jon Mikel Azpiazuk jaso
zuen bigarren mahai-jokoa.
Maiatzean, Enara Barandarain izan
zen garailea. Ekaineko mahai jokoa,
aldiz, Ane de Miguelentzat izango da.
Mila esker lehiaketan parte hartu
duzuen guztioi eta baita Elhuyarreko
lagunei ere. Irabazleei, berriz, zorio-
nak! 

Jada ez zaizkigu joko gehiago gera-
tzen. Baina dendetan modu onean
eskura dezakezue mahai-joko hauxe.

Azken mahai jokoa, Ane de Miguelentzat

Martxoan hasi ginen “Gipuzkoa Zure

Esku” izeneko mahai-jokoak zozketatzen
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INFORMAZIO PRAKTIKOA

Goardiako farmaziak

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 (Agerialde)........ 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

Zubieta-Donostia
TST autobusak

ASTEGUNETAN
Zubieta-Donostia

7:55*/ 9:30(T)/ 13:15(T)/ 14:35*(T)/ 19:15(T)  
Donostia-Zubieta
(Gipuzkoa plazatik)

7:15* /9:00/ 12:45(T)/ 13:45*/18:45 

LARUNBATETAN
Zubieta-Donostia

8:15(T) / 12:45 / 15:15(T) / 21:35(T)
Donostia-Zubieta
(Gipuzkoa plazatik)

12:15(T) / 14:30(T) / 21:00(T) 

JAI EGUNETAN
Zubieta-Donostia

11:25(T)/ 13:30(T)/ 15,30(T)/ 21:35 (T)
Donostia-Zubieta
(Gipuzkoa plazatik)

11:00(T)/ 13:00(T)/ 15:00(T)/ 21:00 (T)

* Eskola egunetan 
T Autobus aldaketa beharrezkoa da. 943 361740.

06.03*
06.33*
07.03*
07.33
08.03
08.33*
09.03

10.33
11.03
12.05
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

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
21.24

22.54

Usurbil
06.08*
06.38*
07.08*
07.38*
08.08
08.38*
09.08
10.05
11.08
1111..2222//
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
21.08
2222..0077//
22.38

Zarautz
06.39*
07.09*
07.39*
08.09*
08.39
09.09*
09.39
10.39
11.39
1111..4477//
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
21.39
2222..3322//
23.09

Donostia

05.47*
06.17*
06.47*
07.17
07.47
08.17*
08.47
0099..5522//
10.17
10.47
11.51
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
2200..2211//
20.47
21.47

06.20*
06.50*
07.20*
07.50
08.20
08.50*
09.20
1100..2211//
10.50
11.22
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
2200..4488//
21.20
22.20

Eusko Tren-en  
tren ordutegia

* 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
autobus ordutegia

// Zerbitzu
berria, egunero

* Astegunetan 
bakarrik

// Zerbitzu
berria, egunero

Uztailak 9, ostirala
E: Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte
G: Gorospe R.Arregi 12 Andoain

Uztailak 10, larunbata
E: Gil, Nagusia 24 Lasarte  /
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil
G: Aizpuru, Latxunbe Berri 11 Hernani

Uztailak 11, igandea
E: Gil, Nagusia 24 Lasarte
G: Aizpuru, Latxunbe Berri 11 Hernani

Uztailak 12, astelehena
E/G: Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Uztailak 13, asteartea
E/G: Gil, Nagusia 24 Lasarte

Uztailak 14, asteazkena
E/G: Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Uztailak 15, osteguna
E/G: Acha-Orbea, Hipodromo 6 Lasarte

Uztailak 16, ostirala
E/G: De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Uztailak 17, larunbata
E: Acha-Orbea, Hipodromo 6 Lasarte  /
Oa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil
G: Correa, Perkaiztegi 8 Hernani

Uztailak 18, igandea
E: Acha-Orbea, Hipodromo, 6 Lasarte
G: Correa, Perkaiztegi 8 Hernani

Uztailak 19, astelehena
E/G: Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Uztailak 20, asteartea
E: De Miguel, Nagusia32 Lasarte
G: Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil

Uztailak 21, asteazkena
E: Acha-Orbea, Hipodromo 6 Lasarte
G: Oa, Kontzeju Zaharra 1 Usurbil

Uztailak 22, osteguna
E: Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte
G: Tanko, Idiazabal  39 Urnieta

Uztailak 23, ostirala
E: Acha-Orbea, Hipodromo 6 Lasarte
G: Bulnes, Grupo Etxeberri 1 Hernani

Uztailak 24, larunbata
E: Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte  /
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil
G: Gorospe R.Arregi 12 Andoain

Uztailak 25, igandea
E: Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte
G: Gorospe R.Arregi 12 Andoain

E:Egunez  G:Gauez  E/G:Egunez eta gauez

Datorren Noaua!
UU z t a i l az t a i l a

As.        Ar.         Az.        Os.         Ost.         La.        Ig.

Hurrengo alea

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

44
1111

1188
2255

2255

1

8

15

22

29

3

10

17

24

3311

2

9

16

23

30
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GAZ I GOZO GEZA

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA

- Estudio bat edo apartamendu bat aloka-
tuko nuke. Tf: 677 082 305.

- Alokairuan dagoen pisua edo apartamen-
dua erosiko nuke. 943 364469.

SALEROSKETAK / GARAJEAK

- Kotxe bat salgai daukagu 600 eurotan.
Interesatuak edozein ordutan deitu
635729637 telefonora.

- Usurbilen, Urbil merkatal-zentruaren
ondoan 420 m2tako lokala salgai edo
alokatzeko. Bulego bezala erabiltzeko
egokitua, lokal argia, ordenagailu-sarea
instalatua, ordenagailu askorentzako
hargunea. Interesatuak deitu: 943-
363040

- Salgai Opel Corsa 1.4. Ondo zaindua.
80.000 km. 678 619 127.

- Garaje bat saltzen dut Kale Nagusian,
prezioa: 12.000 euro. Beste garaje bat
alokairuan uzteko prest nago,
Bizkarren, 50 euro hileko.
Telefonoa: 687 40 62 09. 

LANPOSTUAK

Lan-eskaerak

- Umean zainduko nituzke uztailean arratsal-
dez. Esperientzi duan eta euskalduan.
Interesatuak deitu 943361115 zenbakira.

-Emakume bat eskeintzen da umeak edo
pertsona helduak zaintzeko (urteetako
esperientzia). Interesatuak deitu:
626641155 Mariaje.

-Jatetxeetako platerak garbitzeko edo

antzeko lanetarako norbait falta bazai-
zu deitu: 626641155 Mariaje.

- Umeak zainduko nituzke, edozein ordu-
tegian. 943 37 10 32.

- Neska bat eskaintzen da umeak, etxeko
lanak edo pertsona helduak zaintzeko.
619 844 556.

- Umeak zainduko nituzke, arratsaldez bi
orduz. 647 220 966 (Mari Karmen).

- Taberna batean egingo nuke lan edo
antzeko zerbaitetan. 652 757 495.

- Emakume bat eskaintzen da lanerako goi-
zes edo arratsaldez. Interesatuak deitu
zenbaki honetara: 943365737.

Lan-eskaintzak

- Tabernari  bat  behar  dugu. Deitu tele-
fono hauetara: 943 360 217.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Bideokamara bat saltzen dut, Canon XL1
semiprofesionala, bateria eta tripodea
barne. Gutxi erabilia berria dago.
Interesatuak  943376902 - 665749615
gauez.

- Kanping-karroa salgai, aluminiozko
panelarekin. Karabana bihurtzen da.
Telefonoa: 943 55 18 32 (Arratsaldez).

- GOLF CL txuri bat daukagu salgai.
140.000 km dauzka eta oso ondo
zaindua dago. Interesatuak 667 521
893 telefonora deitu.

- Pultsera bat aurkitu dut anbulategiko
aparkalekuan. Galdu duenak deitu:
649387758.

- Poltsa bat galdu dut herrian. Topatu

baduzu deitu 637 046 389 telefonora.

- Zilarrezko brotxe bat galdu nuen San
Esteban kaletik, okindegia eta super-
merkatu bidean. Topatu baduzue
deitu 943371237 telefonora.

- Neska bat eskeintzen da edozein laneta-
rako. Deitu 943364659 (Arantxa)

-Ingelera eta euskara. Neska arduraduna
eskaintzen da klaseak emateko. Izatez
euskalduna eta eskola ingelesean ika-
sia. Edozein adin eta ordutegitan era-
kusteko prest. 677656565 /
943313517 (Ane).

- Frontoi ingurutik Ugarte poligono tar-
tean zilar koloreko erloju bat galdu
dut. Norbaitek aurkitu badu
Noaua!ren egoitzara ekarri.

Oharrak

* Usurbilgo Bake Epaitegiko datuak.

JAIOTZAK

- Ane Giraldes Gonzalez
2004ko ekainaren 23an.

HERIOTZAK

- Jose Jabier Agirre Mujika

2004ko ekainaren 30ean, 50 urte zituela.

Aginaga.

HERIOTZAK

- Joxe Beraetxe Aranburu

2004ko ekainaren 17an.

garraioak
ZABOR BILKETA

TELF: 943 37 01 46
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INGO AL DEU?

Munduaren
geroa alda

dezakeen deskubri-
mendua potentzia
handien isilpean
gorde dute nazioar-
teko fisikari ospe-
tsuenek, II. Mundu
Gerraz geroztik. Mende erdi geroa-
go, Donostiako International
Physics Center-eko fisikari gazte bat,
Mireia Elosegi, ikerketa bat egiten
ari da, bakarka baina ez berak uste
bezain sekretuan.

Zientzia eta espioitza uztartzen
dituen thriller indartsu honek bere-
gan biltzen ditu irakurlea harrapatze-
ko dohain guztiak: jakin-mina piz-
ten duen planteamendua, arriskua,
armak, amodioa, ekintza aurrera era-
mateko trebezia, hari guztiak egoki
josteko abilezia, erritmo arina…

Orain arte nerabezaroko kezkak
eta gazi-gozoak kontagai bihurtzen
bikain moldatu den Fernando
Morillok egiazko maisutasuna era-
kusten digu misterioaren generoan

ere, gaia ongi ezagutzen duenaren
segurtasuna, ofizioa menderatzen
duenaren sinesgarritasuna eta hiz-
kuntza biziaren gozotasuna elkartuz.

Fernando Morillo (Azpeitia,
1974) Filosofia eta Fisika ikasitakoa
da, bokazioz idazlea. Sari ugari iraba-
zi ditu (CAF-Elhuyar, Donostia
Hiria, Igartza, Euskadi Saria gazte
literaturan…), eta hainbat liburu
plazaratu: “Bila nazatela”, “Sexu
egunsentiak”, “Bihotz nahasiak”,
“Izar malkoak”, “Eta ni zer?” gazte-
entzako kontakizunak, “Erraldoi
herrena” saiakera, “Ortzadarra
sutan” eleberria eta “Leonardo da
Vinci” biografia.

FFiittxxaa tteekknniikkooaa::

Izenburua: Gloria Mundi
Egilea: Fernando Morillo
Orriak: 232
Salneurria: 14,75 euro

Agenda Literaturaren txokoa

Espioitza liburu atsegina
UUzzttaaiillaakk 2233 OOssttiirraallaa

19:00.- Jaien hasiera.
21:00.- Herri afaria.

UUzzttaaiillaakk 2244 LLaarruunnbbaattaa  

10:30.- II. Rai karreraren hasieta 
(zaldi karrera).

15:00.- II. Rai karreraren amaiera.
17:30.- Futbito partida.
19:00.- Patxi eta Batbiru dantzatiko             

taldearekin erromeria.
21:00.- Sardina jana eta sagardoa.
Ondoren, erromeriaren jarraipena.
01:30.- Izotz taldearekin erromeria.

UUzzttaaiillaakk 2255 IIggaannddeeaa

09:00.- Esna-deia.
10:00.- Artisau azokaren hasiera.
11:00.- Meza Nagusia.
11:30.- Hamaiketakoa, sagardo dastaketarekin.

Ondoren, soka dantza.
18:00.- Zubietako VII. Trikitixa Txapelketa.
22:30.- Bertsolariak: Maialen Lujanbio, Jon
Maia, A. M. Peñagarikano, Oihane Enbeita.
Gai-jartzaile: Xabier Sukia. 
Ondoren Irma eta Amets trikitilarien
erromeria.

OOHHAARRRRAA:: UUzzttaaiillaakk 2266--3311 eegguunneekkoo eekkiittaallddiiaakk
ddaattoorrrreenn NNOOAAUUAA!!nn aarrggiittaarraattuukkoo ddiittuugguu,, uuzzttaaii--
llaarreenn 2233kkoo aalleeaann.. EEggiittaarraauu oossooaa,, ddeennaa ddeenn,, aallee
hhoonneettaakkoo ggeehhiiggaarrrriiaann ttooppaattuukkoo dduuzzuuee..

Zubieta Herri Jaiak

ETXESAGASTI Inmobiliaria
Bilatzen ditugu:

- Etxeak
- Baserriak
- Lur sailak

Lan egiten dugu:
- Promozioetan
- Eraikuntza berrietan
- Bigarren eskuko etxeetan Telefonoa: 943 696 854

Telf: 943 37 64 24  Fax: 943 37 61 55
Juan de Garay kalea
20160 Lasarte-Oria Irazu kalea, 3 Telf: 943 36 13 98





Zubietako HerriZubietako Herri
Batzarrak SantioBatzarrak Santio

jai zoriontsuak opajai zoriontsuak opa
dizkizue guztioi!dizkizue guztioi!


