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ATAR IKO HA I ZEA

Txirrikitutik

Kalezarren dagoen Ugarte baserria guztiok ezagutzen
dugu; dagoeneko egunak kontatuak ditu ordea.

Ugarteko inguruan Udalak etxeak egiteko nahia azaldu du
eta horretarako inguruan dauden hainbat lantegi,
Alkartasuna Nekazal Kooperatiba eta Ugarte baserria bera
ere etxe berriak egiteko botako omen dituzte. Bai, ondo ira-
kurri duzue, Ugarte baserria desagertu egingo da. 

Honako argazki hau 1997ko apirilaren 18an atera zen eta
NOAUA! hamaboskariko 18. zenbakian agertu zen. Une har-
tan, bi klinika pribatuk Ugarte baserrian zahar-etxe pribatu
bat egiteko asmoak azaldu zituzten, martxan zegoen ikasleen
erresidentziaren ordez jartzeko. Azkenean proiektu hura ez
zen aurrera atera. 

Orain berriz sekulako sarraskia egingo dute. Gure herriko
ondarearen zati garrantzitsua den baserri bat desagerrarazi
egingo dute; nonbait txanponek ateratzen duten soinua
nahiago. Tristea benetan. Lerro hauetatik baserria ikustera
animatzen zaituztet beranduegi izan baino lehen.

Zaloa Arnaiz Ibarguren

Egilea: Noaua! K.E., 1997.04.18,    Ugarte baserria
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HERORREK ESAN

Luis Aranalde

Itsas zabalerantz

Zutabea

Duela egun batzuk Alejandro Amenabarren
“Mar adentro” pelikula ikusteko aukera izan
nuen; guztiz hunkituta utzi ninduen.

Gaiaren berririk baduzue: duela bost urte  Ramon
Sanpedrok bere burua hil zuen; 29 urte zeramatzan
ohean, izan ere, 25 urte zituela  istripu bat izan eta tetra-
plegiko gelditu baitzen. Pertsonai historiko honen bizi-
penak agertzen dira pelikula honetan.

Pelikula honek bi alderdi nagusi ditu: estetikoa eta eti-
koa.

Estetikoaz zer esan? Zaila da zerbait ederragoa egitea:
irudi, musika, interpretazioa... “Guztiz harmoniatsua,
argia, ederra, egokia, aparta, bikaina...”; hauek izan dira
zenbait kritikoren iritziak.  Venecia-ko Monstran bi sari
eman zizkioten: Epai-mahaiaren Sari Berezia eta antzezle
onenarena, Javier Bardem-i.

Etikoaz ere, gauza asko komenta daiteke. Hasteko,
arazo moral larria planteatzen du. Biziaren eskubidea du
gizaki orok, eta agian nagusiena, ez dago zalantzarik;
biziak merezi du begirunerik handiena, bizia da jaso
dugun oparirik ederrena. Baina, bizitzera beharturik al
gaude bizi hori infernu, kalbario jasanezina bihurtzen
zaigunean? Hau da, agian, gure  kontzientziari egiten
dion galderarik latzena, zorrotzena.

Sanpedro-k fisikoki ez zuen sufritzen, moralki baizik.

Bere sendikoek maite zuten. Mimatzen saiatzen ziren,
lagun askoren bisitak ere izaten zituen; hala ere, ez zion
bere bizitzari zentzurik aurkitzen. Zenbat aldiz entzuten
zaion: “maite banauzu, lagun iezadazu nire buruaz beste
egiten”.

Holakotan zer egin behar ez den badakit: pelikulan
agertzen den apaiz tetraplegikoarena. Batetik,
Sanpedroren deiadarra entzun beharrean, apaizak bere
ideia inposatu nahi du. Eta bestetik, epaitu egiten ditu
gaixoaren inguruan dabiltzanak, esanez, Sanpedrok suizi-
datu nahi duela  ingurukoek behar hainbat maitasun,
“cariño” ematen ez diotelako. Kaikua izan behar da jarre-
ra hori edukitzeko. Oso ondo deritzot apaizak bere espe-
rantzaren berri emateari, baina oso desegokia  iruditzen
zait bere ideiak inposatu nahi izatea.

Honelako kasu baten aurrean, nire iritzi apalean, ez
epaitu egin behar da lehenbizi, ez gaixoa eta ez bere ingu-
rukoak.  Gizaki oro da misterio neurtezina, beraz, erres-
petu handiena agertu. Eta bigarrenez, desesperazio horre-
tan bizi denaren bidelagun izaten saiatu.

Nik ez dakit zer egingo nukeen protagonistaren kasuan
aurkitu izan banintz; inork ez daki, gainera. Hemen ez
baitago teorian hitz egiterik. Baina, trantze horretara iri-
tsiko banintz, gustatuko litzaidake inguruko guztiek
anima nazaten bizitzeko kemena eduki ahal izateko.

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

IKA MIKA ATALEAN PARTE HARTU NAHI BADUZU, GOGOAN IZAN IDATZIAK GEHIENEZ 2.000 KARAKTERE IZANGO DITUELA.
Hurrengo alea: urriak 22. Idatzia ekartzeko azken eguna: urriak 15. 

Postaz: NOAUA! Kultur Elkartea - Borda Berri, 3 Eguzkitzaldea - 20170 Usurbil - E-postaz: erredakzioa@noaua.com

Bazkide egin zaitez!
36 euro urte osorako

Izena:
1.Abizena:
2.Abizena:
Helbidea:
Herria:
Telefonoa:
E-posta: 
Kontu Korrontea:

ASKO DUGU ESATEKO 

NOAUA! hamaboskaria, Euskal
Txokoak, tren eta autobusen ordutegia,
noaua.com,  kultur ekitaldien sustapena,
euskararen normalizazioa, urteko egutegia,
Inauteriak, NOAUA! Txiki, fototeka, Plis,
Plas, Txalo ta Jolas... Gure bazkideak harro
egoteko moduan dira. Baina gehiago eta
hobeto lan egin daiteke. 

Zure babesa funtsezkoa da kultur elkarte
honen sustenguan.

Orrialdea bete eta NOAUA!ra ekarri edo telefonoz deitu: 943 360 321 
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KONTZEJU TX IK I A

Iraileko ohiko udalbatza plenoan,
1.750.000 eurotako mailegua
hitzartzea erabaki zen. Egitasmoa

hau 2004ko aurrekontuetan jasota
zegoen. 2005eko Ordenantza Fiskalak
eta etxebizitza sozialak esleitzeko bal-
dintza berriak ere onartu ziren azken
udalbatza plenoan.

Epe luzerako kreditu eragiketa aurrei-
kusi zen 2004 urteko aurrekontuan.
Inbertsio-egitasmo guztiei aurre egiteko,
Udalak  1.750.000 eurotako mailegua
hitzartzea aurreikusi zuen. Banku eta
aurrezki kutxa ezberdinek hainbat
eskaintza egin zituzten. Irailaren 21eko
Hazienda Batzordean, ordea, mailegua
hiru zatitan egitea proposatu zuen
Alkatetzak. Hiru maileguen iraupena 15
urtekoa izango da.

Udalak, beraz, hiru mailegu hitzartuko
ditu: 

1. BBVArekin, 750.000 euro. 
2. Euskadiko Kutxarekin, 500.000 euro.
3. Gipuzkoako Kutxarekin, 500.000 euro.

Guztira, 1.750.000 euro mailegutan,
15 urteko epean kitatu beharrekoa.

Kiroldegiko kafetegia
Hizpide dugun udalbatzan plenoan,

2005eko Ordenantza Fiskalak onartu
ziren. 

Beste gai batzuren artean, Kiroldegiko
kafetegiaren erabilpena eta ustiaketa
aztertu zen. Martxoaren 1ean Koitxi
Koitxi Yaezakurarekin sinaturiko hitzar-
men administratiboa bertan behera uztea
erabaki zen. Zerbitzua berriz esleitzeko
prozesua jarri du martxan Udalak. Lehen
bezalaxe, orain ere lehiaketa publiko
bidez esleituko da zerbitzua. 

Etxebizitza sozialak
Udal jabegoko etxebizitza sozialak

esleitzeko baldintza berriak onartu dira.
Iazko baldintzak aldatu egin dira: diru
sarreren atalean, kasu, urteko gutxienez-
ko diru sarrera haztatuak ezingo dute
3.000 euro baino txikiagoak izan (iaz,
kopuru hau, 4.890,70 eurokoa zen).

Plenoan ere, PP alderdiko zinegotzi
den Manuel Michelena Pertsonalgo
Batzordeko kide izendatu zuten. 

Mailegu eta Ordenantza Fiskal berriak 
onartu ziren iraileko udalbatza plenoan

martxan da Kiroldegiko

kafetegia esleitzeko prozesua. 

Ikasleek lan handia egin dute
kanpaina honetan.

beste behin ere, Bizikletak nagusi
izan ziren kaxkoan.

Mugikortasun Iraunkorraren Astea 
ez zen oharkabean pasa 

Eusko Jaurlaritzak udalerriekin
batera garatu duen kanpainak

arrakasta handia izan du. Partehartze
maila altua izan da, bereziki,
Udarregi Ikastolak egin duen lanari
esker.

Garraio publikoa erabiltzearen onu-
raz, automobila erabiltzeak eragiten
dituen kalteez eta, orohar, ingurumenaz
hitz egiteko egunak izan dira hauek. 

San Esteban
Tlf.: 943 36 22 55
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KALEJ IRAN

Kaixo auzotar agurgarriok! Hemen gaude
berriz ere, auzoko kontuetaz jarduteko.

Uda amaitu zen eta urrian sartuta gaude jada.
Urtero bezala, hasiak dira dagoeneko ehiztariak
danbatekoka, eta hego haizeekin batera hasiko
dira uso bandoak etortzen edo igarotzen. Orain
dugu angula garaia ere hastear, laister hasiko
gara, beraz, zubi inguruan mugimendu gehiago
sumatzen; baita ibai ertzean lumigasen argiak
ikusten ere.

San Praixkuak ere hasiak dira eta, urtero beza-
la, Kilometroak jaia ere joan zaigu jada.
Aurtengoan gainera festa hau nahiko bertan
tokatu zaigu, eta hori nabaria izan zen gure
auzotik pasa ziren kotxe guztiak ikusi ondoren.

Eta bukatzeko behingoz eskerrak ematen
bukatuko dugu. Izan ere, duela aste batzuk, fur-

goneta batek Zumeta jatetxearen aurrean apar-
katu nahian, farola bat bota baitzuen, eta jada
berriro ere farola hori zutik eta martxan baitugu.
Ea ba hau konpontzean ondoan dagoen zuloa
ere ikusi duten eta laster tapatzen duten.

Udazkeneko hainbat kontu

Kaixo aspaldikoak! Hemen gara opor ostean
istoritxoak kontatzeko asmoz.

Uda joan zaigu eta negua ere laster datorkigu.
Hau marka! Denbora azkar joaten da, eta  den-
boraz ari garenez, guztia aldatzen da honekin.
Gogoratzen al zarete nolakoa zen txirristra?
Sekulakoak eginak izango gara denok ere. Egia da
oso arriskutsua zegoela garaiera handia baitzuen,
hala ere, oraindik gogoan dugu “txirristra” taber-
nan dauden argazkiei esker. 

Momentu honetan ezer gabe oso triste dago
plaza txikia, eta orain, jolas egiteko tokia egokitu
behar omen dute.  Mahai eta aulki finkoak jarri
behar omen dituzte eta bertan  xakea eta beste
hainbat joko.

Imaginatzen al zarete eguraldi ona egiten duen
egunetan denak bertan jolasten? Ez da toki txa-
rra, egia esan.

Lehen zuen xarma! Ume ugari ibili ohi zen
lehen inguru honetan beren gurasoekin batera,
orain, berriz, dena hutsa dagoenez, inor ez da

bertan jolasten ikusten.
Ea honela jendea txoko honetara bueltatzen

den eta lehen bezala jendea pilatzen den.

Txirristra kendu eta jolastokia jarri

IImmaannooll

GGooeennaaggaa

T
x

o
k

o
al

d
e

K
al

eb
er

ri

AAnnaa
UUrrddaannggaarriinn



7Noaua! - 2004ko urriaren 8a

KALEJ IRAN

Kaixo guztioi: lehendabizi, zorionak auzo
honetako kronista den Pelle-ri eta bere

neskalagunari, guraso egin baitira. 
Asteburu honetan, larunbatean, San Joanetan

oilasko biltzaileen egunean bildutakoarekin baz-
karia egin genuen Peña Pagolan; primeran pasa
genuen haurrek zein helduok. Berriketarako astia
ere izan genuen, zenbait gurasoek beren kezka
azaldu zuten parke berriari buruz. Hasiera batean
auzo honek parke baten beharra zuen arazoa iku-
sirik, kostata hasi ziren, etxeko gaztetxoentzat,
gune bat egiten. Denak pozik hartutako notizia
izan zen baina gaur egungo kexa zera da, parkea
bukatu gabe dagoela. Arriskutsu geratu da, par-
kearen goikaldean altuera handiko koxka dago,
etxearen eta jolastokia zatitzen duen pasabide
horretan, hain zuzen ere. Babes moduan baran-
dilla edo sare bat jartzea proposatzen dugu. Gune
horretara gerturatzeko ere eskilarak daude, hauei
ere laguntza moduan, jaisteko zein igotzeko,

eskuko bat beharko luketela iruditzen zaigu.
Dagoeneko goian aipatutako koxkatik behera
ume batzuk erori dira. Berriz hau gerta ez dadin,
guztion segurtasunerako, eskaera honi ahalik eta
azkarren konponbide bat emateko beharra ikus-
ten dugu. Mila esker.

Parke berria ala berritzeko?  

Udaren ostean, ustekabe-
an etorri da ikastoleta-

ko, institutuetako eta uniber-
tsitateetako klaseen hasiera.
Bat-batean konturatu gara
haurrek goizero herriko fron-
toian sortzen zuten zarata isil-
du egin dela.

Isilune hau, ordea, txorien
txioekin, katuen miauekin eta
zakurren zaunkekin hautsi izan da betidanik.
Herri txikia eta nekazal girokoa izanik arazo
gutxi egon da animaliekin. Azken aldian, hala
ere, gauzak aldatzen ari dira eta ez da gehiegi
falta isiltasun osoa lortzeko.

Izan ere, udaletxeak sinaturiko zenbait kartele-
kin egin dut topo azken asteetan Errekatxiki
kalean. Kartel hauetan zenbait puntu azpimarra-
tzen dira herrian txakurrak erabiltzeko arauei
dagokienez. Edukia laburbilduz, zakurrek ezin
dute aske ibili kaletik (gehienez bi metrotako
kateaz lotuta), zaunka egiten badute musukoa

eraman behar dute, egin-
dako “kakak” (gorotza
esango nuke, baina karte-
lean horrela jartzen du)
jaso behar dira eta ezin
dute zona berderik zapal-
du, beraientzako egokitu-
takoak izan ezik. Hau dena
oso ongi dago, detaile txiki
batengatik ez balitz: alkate

jauna, usurbilgo zakur guztiak kontuan izanda,
ba al dago denentzako lekua “egokitutako” leku
nano horietan? Zakurrek lasterka egiteko eta
lasai jolasteko lekua behar dute, aske ibiltzeko.
Badakit beraientzat egokiagoa dela baserrietan
bizitzea herrian baino, baina herrian ere baditu-
gu eta ezin da ezer egin hori eragozteko; beraz,
arazoak konponbidea behar du. Jar ditzatela
“egokituta” dauden zelai horietako gehiago
herrian, edertzeko bakarrik ez baitaude.
Bestalde, zein zakur motaz ariko dira udaletxe-
koak, lau edo bi hankakoez?   

Zakurren kontuak
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Lanetik etxera nentorrela non ikusten
ditut Ikastolako gaztetxoak, Autorik

Gabeko Astea dela eta, bizikletan Usurbildik
gure auzo honetara badatozela. Batzuetan
horrelako egunak ospatzea beharrezkoa izaten
da gogorarazteko autoa etxean uztea izaten
dela egokiena zenbait egun eta gauzetarako.
Baina hori ahaztu egiten zaigu eta edozer
gauzetarako hartzen dugu. Hauek herritik
behera etorri eta gure auzotik Txokoaldera
joan ziren erriberatik barrena. Bidea hau oso
atsegina da bizikletaz edota paseo bat emate-
ko ere.

Nire ezustea ordea ez zen bizikletaz horren-
beste jende ikustea. Beste batzuk ere, herritar
askoren moduan, bizikletaz pasa ziren bide
berdina ikasi dute nahiz eta, alderantziko

norabidean egin. Ejerzito Espainola gure
auzoan alajaina!!!! Bai bai, ondo entzun
duzue, ejerzitoa. Penintsula guztia izan arren
beraien maniobra eta eskursioak egiteko
hauei ere gure auzoa eta inguruak gustatu. Ez
dakit zuei zer inpresio egin zizuen baino, nik
ikaragarrizko sustoa hartu nuen. Eta ez pen-
tsa bide iskinatik pasa zirenik. Bide guztia
hartuta pasa ziren eta guk kendu behar bazte-
rrera. Begiratuak ere ez zire irribarre batekin
lagunduak izan. 

Egun osoan ibili ziren helikopteroak airean
eta soldaduak lurrean. Gure auzora denak izan
ohi dira gonbidatuak, baina nik pertsonalki ez
nituzke hauek nahi ez auzoan eta ez inon.
Aukeran nahiago nuke berriz ere bizikletan
gaztean edo paseo amatera datozenak topatzea.

Zer da inbasio hau?

Irailaren 22a zen. Arratsaldeko laurak aldean,
telebistari begira aurkitzen ginen etxean. Bat-

batean burrunba handi xamar bat entzun genuen.
Helikoptero militarrak izango zirela pentsatu nuen
nik, bezperan ere ibiliak baitziren inguruetan.
Leihora irten, eta bai, zuzen nenbilen, bi helikop-
tero militar pasa ziren hegan nahiko behetik.

Erriberara begira jarri eta zerbaitek nire atentzioa
deitu zuen. Zerbait arraroa ikusten nuen erribera-
ko belardi batean. Bai, militarrak zeuden bi talde-
etan jarriak. Talde bakoitzean pertsona bat ikusten
zen txaleko erreflektantea jarrita. Belardian, kea
botatzen zuen zerbait zeukaten.

Halako batean, bi helikopteroak, belardian
lurreratu ziren, bakoitza talde baten aurrean.
Txalekodunak agindua emandakoan, militarrak,
binaka binaka sartu ziren helikopteroan korrika.
Atzetik txalekodunak sartu ziren eta denbora pixka
bat egon ondoren, helikopteroak berriz aireratu
ziren, gure begien bistatik desagertu arte.

Gu lehiotik ikusi genuenarekin harrituta, behe-
ko bizilagunak ere atarira atera eta gure moduan

gelditu zirela uste dut. Eta zer esanik ez erriberan
piperrak biltzen edo paseatzen ari ziren haiek nola
gelditu ote ziren.

Aurrerago jakin nuen Aginagatik oinez edo mar-
txan pasa zirela eta bizilagun batzuk ere ikusi zituz-
tela oinez pasatzen.

Nire iritzi xumea da, baina nahiko lotsagarria
iruditzen zait honelako ikuskizuna ikusi beharra.
Euskal Herritik kanpo badago nahikoa toki
beraien ariketa eta maniobrak egiteko, zergaitik
etortzen ote zaizkigu muturren aurrera?

Bisitariak
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KALEJ IRAN

Kaixo denoi! Berriro ere hemen ditugu
San Praixkuak, jadanik asteburu bat

pasa zaigu baina oraindik ere badago zer ikusi
eta zer gozaturik. 

Giro ezin hobea izan dugu oilasko biltzailee-
tan ere, ene!...  

Jende asko elkartu zen ohitura zahar hau
jarraitzeko gogoz, eta giro ezin hobean gainera.
Ondoren, urtero bezala bazkaria egin zuten eta
jarraian jandakoa jaisteko aitzakiaz edo futbol
partida bikaina jokatu zuten Sekañako futbol
zelaian. 

Batek baino gehiagok urtean behin bakarrik
egiten du dantza eta egun hau aukeratzen du
horretarako, ez dago gaizki!

San Praixku egunean ere jende asko bildu
zen, badakizue, mezetara joan, ondoren
hamaiketakoa… Aitzakia dotorea egun polit
bat pasatzeko.

Aurreko asteburua ez da makala izan, alde

batetik jaiak eta, bestetik, jai garrantzitsu bat
inguruko bi herritan: Kilometroak. Han ere,
jende multzo galanta bildu zen festaz gozatze-
ko gogoz eta, bide batez, Gipuzkoako ikastolei
diru pixka bat emanez.

Badakizue, oraindik asteburua gelditzen
zaigu hainbat ekitaldiz josia, ondo pasa!

Giro ezin hobea

Kostako da oraindik Zubietako obrei
bukaera ematea, eta pazientziaz hartu

beharko dugu falta dena. Baina obra horiekin
batera, badira premia handiko beste eginbehar
osagarri batzuk ere, urbanizazioa bukatu zain
egon gabe aurreratu behar direnak. Hara adibi-
de batzuk.

Zaborrontziak
Obrak hasi zirenean kendu egin zituzten plaza

inguruko zaborrontziak, eta haien ordezkorik ez
zen inon jarri. Gaur ez dago aitzakiarik zaborra
biltzeko ontziak behar bezala ez jartzeko.
Zubieta osoan jarri beharko lirateke, gainera,
gaikako zaborrontziak.

Bideak
Zeren zain dago Usurbilgo Udala Iturralden

hasitako obrari bukaera emateko? Momentu
egokia da honako hau, Aliriko zubiko obrak
direla eta, oso trafiko gutxi baitabil Iturralde
aurretik.

Gas-hornikuntza
Zubietara lur azpitik gasa ekartzeko egitasmoa

onartua dago, hipodromoko zubitik kaskora
doan bidea hobetzearekin batera. Obra hori
datorren urtean egin ezean, bestelako behin-
behineko neurriak hartu beharko dira etxeetara
gasa eramateko. Deposituak, edo dena delako-
ak, kendu eta jarri ibili ordez, pena litzateke
gasa lur azpitik ez ekartzea.

Frontoiaren erabilera
Erabat bukatuta dagoela esan daiteke. Baina

oraindik ez dago erabiltzeko baimenik. Ez eta,
erreboteko txapelketan ikusi dugunez, aldagelak
erabiltzerik. Frontoiaren mantentze-lana nork
eta nola egingo duen erabaki, eta zerbitzu publi-
ko hori herritarron eskura jarri behar da lehen-
bailehen.

Lau adibide besterik ez dira. Eta seguru asko
denak ez dira zailtasun maila berekoak. Baina
hasitakoa bukatzea ederra da.

Bukatu gabe dauden lanak
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Aginagan, urtean zehar, ikastaro
ugari izan ohi da. Festetan,
berriz, ikasleen lan esangura-

tsuenak biltzen dira Apaiz Etxean, tarte-
an, Amaia Kasasolaren ikasleenak. Eta
horien artean, atentzioa deitu digute
Andoni Olanoren  margolanek. Erakus-
keta jaiekin batera amaituko denez,
oraindik bada bisita egiteko denbora.

Pintura eta Andoni Olanoren arteko
harremana bitxia da. Bere semea, Xabier,
Amaia Kasasolaren pintura ikastarora
eramaten zuen. Orduan izan zuen hel-
duen ikastaroen berri. Duela bost urte,
ordea, semea bezalaxe Andoni ere,
Amaiarekin hasi zen ikasten. Gaur egun,
semeak jada ez du margotzen, baina aita
gustura dabil Aginagako pintura ikasta-
roan.

Andoni Olanok esan digunez, “txiki-
tan gustukoa nuen. Baina duela bost urte
hasi nintzen ikasten”. Astean bitan hur-
biltzen da Aginagako tailerrera. Eta pozik
ikusten zaio, “bi orduko klaseak dira
baina denbora azkar pasatzen zaigu”.
Txantxetan, emakumeak ikasgelan nagu-
si direla aitortu digu Andonik, “eta oso
ondo zaintzen naute”. 

Pintura eta marrazketa ditu gustuko,
eta aukeran, paisajeak nahiago.
“Erretratuak margotzen ere hasi naiz”,

teknika hori menderatzea da Andoniren
beste erronka nagusia. 

Pintzela ez ezik, argazkia ere gustuko
afizioa du. Askotan, aukeratu dugun iru-
dia bezalaxe, argazkietan oinarritzen da. 

Usurbilen bizi den arren, astean bitan
Aginagara joaten da. Hasi zenetik gaur
arte, koadro asko margotu ditu. Etxean
denak ezin kabitu eta lagunen artean
banatu ditu hainbat margolan: “Baina
penaz oparitzen ditut”. 

Gustuko duen afizioa da. Koadroa
bukatzen duenean, gehienetan, sorpresa
hartzen du, pentsatu baino hobea izaten
omen da azken emaitza.

Aurten ere, Aginagako pintura ikasta-
roko beste ikasle bat izango da: “oso giro
ona dugu eta asko ikasi dut Amaiarekin”,
aitortu digu Andoni Olanok. 

Aginagako Apaiz Etxean topatuko
dituzue Andoniren eta gainontzeko ikas-
leen lanak. 

San Praixkuko erakusketa, ikustekoa

Alaba ageri da Xabier Olanoren koadro ikusgarrian.

URRIAK 8, OSTIRALA

UMEEN EGUNA

09:00etan umeen jolasak.
14:00etan bazkaria.
17:30ean Pirritx eta Porrotx. Ondoren,
Txokolotada eta buruhandiak.
00:00etan Akelarre taldearekin dan-
tzaldia.

URRIAK 9, LARUNBATA

PRESO, ERREFUXIATUEN EGUNA

16:00etan XXIV Mus Txapelketa
Herrikoia.
21:00etan Herri Afaria (txartelak beti-
ko tokietan salgai).
00:00etan herriko presoei omenaldia.
Ondoren, Egan taldearekin erromeria. 

URRIAK 10, IGANDEA

12:00etan XXII Toka Txapelketa.
17:00etan motozerra ikuskizuna.
Arratsaldez, EHNAko postua.
19:30etan bertsolariak. Xabier Silbeira,
Jon Maia, Nerea Elustondo.
Gaijartzaile: “Tola”.
12:00etan Abiba DJ saioa.

San Praixkuak, azken txanpan
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Matrikulazio kanpaina itxi
berri du Zumarte Musika
Eskolak. Ikasle eta matri-

kulazio kopuruak gora egin duenez,
oso pozik daude Zumarteko kideak.
Aurten, gurasoentzako ikastaroa anto-
latu nahi dute. Oraindik bada izena
emateko epea. Animo, beraz.

Musika Txokoan (4-7 urte bitarteko
ikasleak) 68 haur izango dira. Ikasturte
honetan, beraz, nabarmena izan da ikas-
le gaztetxoen igoera. Musika Mintzairan
(8-12 urte bitartekoak) 60 ikasle; eta
Instrumentuan, berriz, 102 matrikula
egin dira.

Honetaz aparte, Abesbatza eta
Informatika Musikaleko ikasleak ere
izango dira.

Zumarte Musika Eskolako kideek
aditzera eman digutenez, “oso pozik
gaude emaitza hauekin, eta eskolan
lanean daramatzagun 20 urte hauetan,
zaletasuna mantendu eta handitzeko
balio izan dute”.

Gurasoentzat ikastaroa
Ikasle gazteak hasi dira lanean. Orain,

Zumarte Musika Eskolakoek, gurasoak
jarri nahi dituzte pupitrearen beste alde-
an. Azaroa-maiatza bitartean, helduen-
tzako musika ikastaroa antolatu dute.
Astean behin, ordubetez, musika ikaste-
ko aukera izango da. Ikastaro honen
ondoren, datorren urtean instrumentua

ikasi ahal izango da. 
Ikastaro honetan izena emateko egu-

nak eta ordutegiak, hauexek: urriak 4-7
bitartean, Zumarte Musika Eskolan
(astelehen, astearte eta ostegunean
10:30-12:30 bitartean; astearte eta oste-
gunean, 18:00-20:00 bitartean).

Matrikulazio kopuruak gora egin du Zumarten

Musika Txokoan, 68 haur izango dira ikasturte honetan

Egundoko giroa Tuteran 

Lagun asko bildu ziren irailaren
26an Tuteran, “Elkartasuna...
Etorkizuna”  jaiaren hirugarren

edizioan. Beterri Peñak egundoko egi-
tarau aberatsa eta oparoa prestatu zuen.
Zazpi herrialdetako kultur ordezkaritza
zabala bildu zen Tuteran, tartean, usur-
bildarrak.

Hasteko, eguerdiko 12:30ean kalejira
ederra egin zen kalerik kale: Iruñeko
Zanpantzarrak, Ablitasko dantzariak,
Sartagudako jotariak, Usurbilgo eta
Izarrako trikititilariak, Basauriko txistu-
lariak, Galdakaoko albokariak,
Muskildiko dantzariak, Baigorriko gai-
tariak eta Gasteizko Kilkir fanfarrea.
Kalejiran, 400 pertsona inguru bildu
ziren. Ordubeteko kalejira honek hain-
bat bazterretan dantza saioak eta para-
dak izan zituen, bertako txokoak alai-
tuz.

Ondoren, 13:30ean, bazkal tokian
ipinirik zegoen oholtzan, Usurbilgo txa-
lapartariek bere erakustaldia egin zuten,
baita Sartagudako jotariek ere. Giroa
berotzen hasi zelarik, jendearen umorea
ere gora egiten hasi zen. Bazkal ostean
ekitaldi nagusia etorri zen, hau da,
herrialde bakoitzak ekarri zuen ordezka-
ritza kulturalaren erakustaldia.
Lapurditik Sukanpil taldea, Añorgako
Beñat eta Unai Gaztelumendi bertsola-
riak, Usurbilgo trikitilariak, Izarrako
Musika Eskolako eskaintza, Basauriko
txistularien kontzertua, jotariak eta beste
hainbat talde. Bi orduko jaialdiaren
ondoren, oroigarrien banaketaren ordua
etorri zen. Dagoeneko, bildutako jendea
beste hainbat herrikoekin solasean zebi-
len, bakoitzak zer nolako lana egiten
duten eta aldi berean nolako kezkak
dituzten aztertzen. Azkenerako, heltzeko
ordua etorri zen eta batzuei motza egin

arren, egunak zapore gozoa utzi zuen. 

Hurrengo urtean, Basaurin
Hurrengo urteari begira, Basaurikoei

pasa zitzaien lekukoa. Dena den, bizkai-
tarrek hausnartu eta erabakia baiezkoa
izango den arren, beraiek dute azken
hitza.

400 lagun bildu ziren Tuteran
egin zen bazkarian.
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Teknologia berrian arloan,
berrikuntzak etengabeak dira.
Behin eta berriz gaurkotu

behar dira ezagutzak eta eskaintzak.
Gure web orrialdea da honen guztiaren
adibide. Lehenik, noaua.com orrialdea
sareratu genuen. Handik gutxira, aste-
an behin hasi ginen edukiak berritzen.
Gaur egun, uneoro eraberritu ditzake-
gu noaua.com guneko albisteak eta zer-
bitzuak. Pluralean esan dut, edonork,
irakurle zaitugun horrek ere, web
gunea elikatzeko aukera duzu-eta.
Partehartzailea izateko tresna guztiak
ipini ditugu usurbildarren esku. Orain,
zuena da txanda. 

Albisteak idatzi, edota jada sarean dau-
den berriei erantzun, eztabaida foroetan
parte hartu, inkestan botoa eman... Hitz
batez laburbildu behar badugu, partehar-
tzailea izan daiteke egokiena. Edozein
unetan, parte hartzeko moduan berritu
baitugu noaua.com web orrialdea. 

Bestelako atalekin ere osatzen da gure
web gunea. Usurbili buruz datu asko jaso-
tzen ditu noaua.com orrialdeak.
Historikoak ez ezik, gaur-gaurkoak ere:
herriko taldeen zerrenda, zerbitzu anitzen
txokoa... Eta atal bereziak. San Praixku
jaiekin osatu duguna, esate baterako. 

Hamaboskaria sarean
144 aletik hona, sarean dituzu

NOAUA! hamaboskari guztiak. Gogoan
izan, hamabostero aldizkariko edukiak
zintzilikatzen ditugula noaua.com helbi-
dean. Kanpoan diren usurbildarrek, bere-
ziki, estimatzen duten zerbitzua.

Partehatzaile izateko tresna guztiak
ditu noaua.com web orrialdeak

24 orduz, etenik gabe, gaurkotu daiteke albistegia. 

Irazu kalea, 3 Telf: 943 36 13 98

Albistegia da web orrialdeko
atal nagusia. Bada uztailetik

hona, parez pare zabaldu dugu web
orrialdea. Edonork idatzi dezake
albiste bat. Prozedura erraza eta azka-
rra da. Idatzi eta berehala sarean
agertzen baita albistea. Ez hori baka-
rrik, sarean dauden albisteei erantzu-
teko aukera ere zabaldu dugu. 

Beraz, informazio hartzaile ez ezik,
informazio emaile ere izan zaitezke.

Azkarra eta 
erraz erabiltzekoa
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Internetek informazio ugari pilatzeko
aukera ematen du. Gure web orrialdean,
zerbitzu askoren berri jasoko duzu.

Osasun Zerbitzuak atalean, urte osoko goar-
diako farmazien zerrenda eskura dezakezu.
Odol-emaileen egutegia ere kontsulta daiteke
atal honetan. Hala nola, masajisten helbideak
edota baliogarri izan daitezkeen hainbat erre-
medio ere. 

Hori guztia eta gehiago, Osasun Zerbitzuak
atalean. Bada Zerbitzuak izeneko beste atal oro-
korrago bat. Hortxe bildu ditugu Gremioen Gida
(gremio ezberdinetako helbide eta kontaktuekin),
telefono ineteregarrien gida eta lan munduari
buruzko informazioa ere: lan eskaintzak, lan eska-
erak eta Langai eta Lanbide.net guneetarako lotu-
ra zuzenak, besteak beste.

Zerbitzu anitzen aterpe da noaua.com

Denon iritziei irekia

Inkestak eta foroak. Interaktibitatea da Web orrialdeen ekarpen nagusia. Ildo horretan, joan-

etorriko informazioak eta iritziak elkartrukatu nahi ditugu gure irakurleekin. Nola? Inkestetan edo

Eztabaida foroetan parte hartuz. Zuk zeuk gai berri bat planteatu dezakezu, edota martxan den foro

batean zure iritzia eman. Oso erraza da.
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Onddo eta perretxiko garai emankorrena uda
amaiera izan ohi da. Bereziki, ekaitz batetik bes-
terako tartean; baina, kopuruz eta kalitatez,

udazkena da garairik egokiena. Perretxiko eta onddo bilke-
tak liluragarri izaten jarraitzen du. Nolanahi ere, hasiberri
edo aditu izan, zuhurtziaz jokatu beharko genuke: inguru-
nea errespetatuz eta zalantzazkoak diren onddo eta perre-
txiko aleak alboratuz. Zuhurtziaz bada ere, basoak eskain-
tzen digun uzta eder honetaz gozatzeko garaia da. 

Batzuk, denbora pasa, ibilaldia egin eta naturaz gozatze
aldera joaten dira; besteak, perretxikoek sukaldaritzarako
eskaintzen dituzten aukera bikainengatik, eta bakarren
batzuk mikologiarako zaletasun hutsez, benetan zientzia era-
kargarria baita.

Kontuak kontu, gero eta gehiago dira asteburuetan goize-
an goiz jaiki eta esnegorri goxo, onddo bikain edo catarellus
aldakorren “habia” ederren batekin topo egitekotan mendira
abiatzen direnak. 

Jende asko Andatzan
Azken aste hauetan onddo eta perretxiko ugari biltzeko

aukera izan da. Saskia bete perretxiko itzuli dira onddo-zale
asko. Honen ondorioz, lagun asko ibili dira Andatza aldean.

Nafarroan eta Pirinioak, onddozaleen topaleku
Andatza emankorra da oso, Aia eta Zizurkilgo mugetan

bereziki. Arratzain ere leku estimatua da. Onddo eta
perretxikotarako leku aproposean bizi gara, egun hauetan
jende asko ibiltzen den arren. Gure mugetatik kanpo,
Nafarroa eta Pirinioak dira onddozaleen topaleku nagu-
siak.

Uztaren garaia heldu da basoetara

Bilketarako Funtsezko arauak

Eskarmentu handikoa izatea
edo horrelakoen aldamenean
aritzea funtsezko arautzat

jotzen da. Esku-libururik hoberena
eramatea ez da nahikoa. Mikologorik
adituenek ere, soilik 30 perretxiko eta
onddo ezagutzen dituzte ondoen.
Beraz, ezaguna ez den perretxikoa ez
hartzea gomendatzen da. Hona
hemen baliogarri izan daitezkeen
beste hainbat arau.

- Perretxikoa ezaguna ez baduzu, ez
bildu. 

- Bildu baduzu, baina espezieaz
seguru-seguru ez bazaude, ez jan. 

- Errepide, lorategi publiko, meate-
gi, galdategi, aireportu eta erraustegien
aldamenean agertzen diren perretxiko-
ek metal astunak (beruna, merkurioa,

kadmioa eta antzekoak) edukitzen
dituzte. Jasotzen errazak badira ere,
hobe dugu horrelakorik ez biltzea:
toxiko izan daitezke eta, garbituta ere,
toxikotasun hori ez diegu kenduko. 

- Perretxiko bat aurkitzen duzunean,
bilatu espezie horretako beste ale
batzuk inguruetan; jaso helduak, baz-
tertu zaharrak eta gazteak. Zaharra
platerean ez da behar bezain goxoa
izango eta gazteak, berriz, bere habita-
tean hazi eta ugalketa-zikloa osatu
behar du. 

- Baliatuko duzun kopurua baizik ez
jaso. Aholku hau ekologikoa bezain
praktikoa da: perretxikoa oso elikagai
galkorra da; horietako batzuek izozte-
ko balio duten arren, ahogozagarrita-
suna dezente galtzen du horrela.
Horrez gainera, espezie bera denbora-

tarte laburretan ez jatea aholkatzen
dute adituek: tolerantzia tolerantziarik
eza bihur daiteke, digestioa astun ger-
tatu edo, agian, organismoa ez da
gauza izango digestioa egiteko.

- Ez kontsumitu ale guztiak: utzi
baten bat, toxi-infekziorik gertatzen
bada, erreferentzia izateko.

Erabiliko den kopurua baino
ez jasotzea gomendatzen da.

Onddoak, perretxikoak, gaztainak... Basoa borborka

dugu egun hauetan.
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Bere estudioan jaso gaitu Daniel
Palaciosek. Bibliografia osatua
du, eta ikerketerako, tresneria

ugari du eskura. Hainbat liburu eta
ikerketa argitaratu ditu eta, laster,
Euskal Herriko onddoen gida berri bat
argitaratuko Daniel Palaciosek (“Guia
de campo de hongos de Euskal Herria”,
Grupo Delta).

Aranzadiko Mikologia departamendu-
ko lehendakari izan zen. Jardunaldi eta
hitzaldi askotan hartu du parte. Orain,
arlo publikoa alde batera utzi eta ikerke-
tari eskaini nahi dio bere denbora.
Proiektu ugari ditu, tartean, Andatzako
Mikologia Ikerketa osatzea. 

Herritar askok zuregana jo ohi du.
Zeintzuk dira zalantza nagusienak?

Jangarria den ala ez jakin nahi dute;
bost axola zaie zer duten eskuartean. On
eta txarren artean klasifikatzen dituzte.
Jatekoak eta botatzekoak. Hori da preo-
kupazio nagusia.

Lehen, Erresidentziatik eta Irungo
Ospitaletatik deitzen zidaten intoxika-
zioa eragindako onddoa identifikatu ahal
izateko. Gaur egun, protokolo batzuk
daude eta eta jada ez naute mareatzen.

Goizeko 3:00etan ere esnatu izan naute. 

Zuk ere, gustukoa izango duzu garai
hau, ezta?

Bai, noski. Moncayon izan nintzen
lehengo astean. Nik ere gustukoa dut
jatea. Baina ez gehiegi. Espezie bakoitze-
tik behin jatearekin nahikoa daukat urte
osorako. 

Egia da, espezie jakin batzuk jarraian
jatea ez dela gomendagarria?

Morchella esculenta delakoa, egun
batzuetan jarraian janez gero, arriskutsua
izan daiteke. Sikatu egin behar dira.
Ondo sikatuz gero, ondo kontserbatzen
dira; guk oso gustukoa dugu. 

Beraz, zuhurtziaz jokatu beharko
genuke.

Jangarrienak baino lehen, toxikoak
direnak ezagutu beharko lirateke.
Lasaiago ibiliko ginateke. Hortik datoz
istripu gehienak. 

Nondik datorkizu mikologiarako
zaletasuna? Etxetik, akaso?

Ez, ez. Nekazaritzako peritua naiz.
Gehien gorrotatzen nuen ikasgaia miko-
logia zen. Ikasten genuenean, oso kon-

plikatua egiten zitzaidan. Nork esango
denborarekin mikologiara dedikatuko
nintzenik! Baina zer gertatu zen? Ikasten
hasi eta hain zaila ez zela konturatu nin-
tzen. Gerora, talde bat osatu nuen
Arbelai izenekoa, gero Tripaki izena
hartu zuen. Eta azkenik, Izadi taldea.
Usurbilen jardunaldi ugari egin genuen.
Jende asko hurbildu ohi zen. 

Mikologia talde asko dago, jardunaldi
ugari... zuregana joko dute askok.

Bai, baina alde batera utzi dut dena.
Ikerketera mugatu nahi dut. Hiru kon-
promiso ditut: Tudela, Abadino eta
Cascante. Hiru jardunaldi horietara
mugatu nahi dut nire partehartzea.

Daniel Palacios, mikologoa: “Jangarriak direnak baino, 
toxikoak direnak ezagutu beharko genituzke lehenbizi”

Mikologian aditua da
Daniel Palacios

Onddo errezeta bat topatu nahi eta, oraingoan ere,
oso baliogarri egin zaigu sukaldeon.org web

orrialdea, Edorta Agirrek eta hainbat aditu gehiagok eli-
katzen duten web gunea. Animo eta on egin!

Osagaiak: 1⁄2 Kg. Amanita cæsarea (gorringo edo
kuletoa) 1⁄2 Kg. Boletus edulis (onddo beltza) 1 tipule-
ta, xehatuta 4 baratxuri, xehatuta 1⁄2 dl. oliba olio birji-
na 4 koilarakada haragi zuku (erre dugun haragi batena,
adibidez) 1 koilarakada perrexil xehatu gatza.

1. Bereizi txapelak eta hankak: hauei, labana txiki
batekin, lurra eta alderdi ilun edo ustelduak kendu
ondoren, zentimetro erdiko xerratan ebakiko ditugu.
Garbitu txapelak zapi hezearekin.

2. Olio tanta batean, erregosi tipuleta eta baratxu-
riak ontzi batean, hiru ordu laurdenez, su ezti-eztian,
ondo konfitatu arte. Eman pittin bat gatz.

3. Erantsi hanka xerratutakoak eta salteatu ordu
laurden batez, olioa gardendu arte. Atera xerrak, gan-
tza ondo xukatuta. Loditu ontziko saltsa lau koilara-
kada saldarekin eta pasa labean sartzeko moduko kazo-
la batera. Antolatu hor txapelak, gordinik. Eman
gatza, garastatu olio tanta batekin eta eduki labean
(180-200º C), dena bere zukuaz behin eta berriro
garastatuz.

4. Handik ordu erdira, atera kazola labetik, zabal-
du perrexila gainetik eta eraman mahaira. 

Onddo eta gorringo erreak

Errezeta
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ETXEKO BERR I

Azaroaren lehen astean ez egin
planik. Etxean bertan, kultur
ekitaldi ugariz gozatzeko

aukera paregabea izango baitugu.
NOAUA!k Udalaren laguntzaz  antola-
tu duen Kultur Astea azaroaren 3an
hasiko da. Beste ekitaldi batzuren arte-
an, “Euskaraz lardaskatzeko manerak”
izeneko hitzaldia, “Euskara sentziloa-
ren manifestoa” izeneko antzerkia eta
Txakunpa perkusio taldearen emanal-
diak jasotzen ditu egitarauak.

“Euskaraz lardaskatzeko manerak”
hitzaldi umoretsuan Antton Olariaga,
Asisko Urmeneta eta Kike Amonarriz-
ek hartzen dute parte. Azaroaren 4an
izango dira Usurbilen, Udarregi
Ikastolako aretoan, 20:00etatik aur-
rera.

Hurrengo egunean, azaroaren 5ean,
ostirala, Patxo Telleria eta Mikel
Martinez aktoreak izango dira protag-
onista nagusiak. “Euskera senziloaren
manifestoa” eskaini asmoz hurbilduko

dira Udarregira. Hauen saioa ere,
20:00etan hasiko da. 

Txakunpa taldearen jaialdia
Kultur Astea Txakunpa taldeak

eskainiko duen musika jaialdiarekin
amaituko da. Afrikar perkusioa eta
txalaparta uztartzen ditu talde honek.
Jaialdi hau frontoian egingo da,
gaueko 22:30ean hasita.

Hauez gain, bestelako ekitaldiak ere
bilduko ditu Kultur Asteak.

“Euskera Senziloaren manifestoa”
eskainiko dute Mikel Martinezek

eta Patxo telleriak.

Antzerkia, musika eta hitzaldiak
azaroan egingo den Kultur Astean

PPeerrkkuussiioo iikkaassttaarrooaa
ZZuummaarrtteenn eeggiinnggoo ddaa

Prekusio ikastaroa urriaren 16an
hasiko da. Baina izena emateko

azken eguna urriaren 8a izango da.
Hiru saio izango dira guztira. Saio guz-
tiak larunbatez izango dira: urriak 16/
23/ 30. Goizeko 10:30ean hasi eta
13:30ak arte, Zumarte Musika Eskolan.
Aintzira Gorosabel arituko da begirale
lanetan.

IZEN-EMATEA NOAUA!N
-Prezioa: 25 euro. 20 euro elkarteko

bazkideetzat.
-Pagatzeko modua: inskripzioa egite-

an ordaindu behar da matrikula.
-Informazioa: NOAUA!n. Telefonoz:

943 360321.
e-maila: elkartea@noaua.com

Arrakasta handiko argitalpena

Duela hamabost eguneko NOAUA!
aldizkariarekin batera, neguko tren

eta autobusen ordutegiak biltzen dituen
argitalpentxoa banatu genuen. Herritarren
artean izan duen harrera ona ikusirik, aste
honetan herriko toki ezberdinetan beste
400 uztea erabaki dugu. Honako lekuetan
eskuratu ahal izango dituzue: Zubietan
Alamandegi jatetxean, Santuenean Esnaola

janari-dendan, Aginagan Eiza dendan,
Atxegalden Alkorta harategian eta
Kaxkoan anbulategian, kiroldegian, udal-
tzaingoan, estankoan eta NOAUA! elkarte-
an.

Argitalpenak Donostia-Zarautz joan-
etorriko tren eta autobus-lineen ordutegia
eta Zubieta-Donostiako autobusen ordu-
tegiak jasotzen ditu. 

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

Judo ikastaroa urriaren 4an
hasi zen. Esteban Arrillagak
zuzentzen duen ikastaro

honetan, hala ere, bada oraindik
izena emateko aukerarik. Hona
hemen taldeak eta ordutegiak. Izena
emateko, Oiardon Kiroldegian.

5-8 URTE ARTEKOAK

Astelehenetan eta asteazkenetan.
Ordutegia: 16:55/17:55.

9-12 URTE ARTEKOAK

Astelehenetan eta asteazkenetan.
Ordutegia: 18:00/19:00.

13-15 URTE ARTEKOAK

Astelehenetan eta asteazkenetan.
Ordutegia: 19:00/20:00.

14 URTETIK GORA

Astelehen, asteazken, ostiraletan.

Ordutegia: 20:00/21:30.

Ikastaro denak Oiardo Kiroldegian

garatuko dira.

Hasi da judo ikastaroa

FUTBOLA

Urriak 9, larunbata
Emakumezkoen liga: Luberri - Usurbil FT. 
Erregionalen 2. maila: Usurbil FT - Lazkao KE. 
16:00etan, Haranen.

Urriak 10, igandea
Kadeteen 2. maila: Usurbil FT - Beasain “B”. 
16:00etan, Haranen.

Urriak 16, larunbata
Emakumezkoen liga: Usurbil FT - Tolosa CF. 16:00etan Haranen.
Erregionalen 2. maila: Amaroz KE - Usurbil FT.
Kadeteen 2. maila: Usurbil FT, atseden.

Hurrengo saioak
SOINKETA ERRITMIKOA

- Oiardo Kiroldegian, asteartetan eta ostegunetan, honako ordutegian:
16:45/17:45.

JUDO

- 5-8 urte: astelehen eta asteazkenetan,16:55-17:55.
- 9-12 urte: astelehen eta asteazkenetan,18:00-19:00.
-13-15 urte: astelehen eta asteazkenetan, 19:00-20:00.
-14 urtetik aurrera: astelehen eta asteazkenetan, 20:00-21:30.

KENPO KAI

- Astelehenetan eta asteazkenetan, 19:30etik 21:00etara.

Oraindik bada Judon izena
emateko aukera.

Azken asteotan pilota parti-
da ugari jokatu da Aginagan

Kenpo Kai ikastaroa,
berriz ere martxan

Arte martzialak, defentsa pertsona-
lerako arauak eta osasun arloko

aholkuak biltzen dira Kenpo Kai diszipli-
naren baitan. 

Iaz bezalaxe, aurten ere Kenpo Kai tal-
dea osatu nahi da Usurbilen. Bi egunetan
garatuko da ikastaro hau: astelehenetan
eta asteazkenetan, 19:30etik 21:00etara.
Informazio gehiago, www.kenpokai.com
web orrialdean topatuko duzue. Edota
honako telefono zenbakian: 

647 640 487.

Soinketa erritmikoa 

Ikasturte hasierarekin batera, hainbat
ikastaro jarri dira martxan. Besteak

beste, soinketa erritmikoko taldea.
Astean bi egunetan biltzen dira Oiardo
Kiroldegian, asteartetan eta ostegunetan,
honako ordutegian: 16:45/17:45.

Final ikusgarriak 
Aginagako II. Pilota Txapelketan

Ikusgarriak izan ziren Aginagako
Pilota Txapelketaren bi finalak.

Pilotari denek maila ona eskaini zuten. 

Estrainekoz, finalak ez ziren San
Praixku egunean jokatu, bezperan bai-
zik, Kilometroak egunean hain juxtu.

KADETEAK

Ezeiza-Grajal 22 / Irastorza-Sarasola 19

NAGUSIAK

Zabala-Jauregi 22 / Errasti-Iparragirre 19
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N O A U A! TXIKI

Usurbilgo Haur Eskolak
betidanik eman izan dio
garrantzia orekatua eta osa-

suntsua den elikadura bat eskeintzea-
ri, hain txikiak diren 0-3 urte bitarte-
ko haurrei. Hau dela eta, maiatza
aldera erronka berri bati ekin zion:
elikagai ekologikoak kontsumitzea
egunerokotasunean.

Horrela ba, gai honen inguruan zer-
txobait gehiago jakitearren, Haur
Eskolara hurbildu gara bertako hezi-
tzaileekin hitz egiteko asmotan.

Antza denez, proiektu berritzaile
hau Eko Nekazaritza elkartetik sortu
zen. Aipaturiko elkarteak asmoa zuen
antzeko proiektu bat abian jartzeko
Gipuzkoako ikastetxeren batean, eta
Usurbilgo Haur Eskolako kideek inte-
resa agertu ostean, Gipuzkoa mailako
proiektu piloto hau Usurbilen martxan
jartzeko apustua egin zuten.

Haur Eskolan elikagai ekologikoak
maiatza aldera hasi ziren kontsumitzen
eta, orohar, oso gustora daude bertako
lankide, guraso zein haurrak.

"Haurrek berdin-berdin jaten dituzte
ezaugarri hauek dituzten elikagaiak, ez
dute aldaketa handirik somatu", dio
bertako zuzendaria den Edurne
Udanpilletak. "Gurasoak, berriz, oso
pozik daude erronka berri honekin,
beraien haurren elikadurari garrantzi
handia emanaz". 

Bestalde, kontutan izan behar dugu
honelako produktuak konbentziona-

lak baino garestiagoak direla, hala eta
guztiz ere, gurasoei hilabeterako kuo-
tan 6 euroko igoera besterik ez die
suposatzen. Udalak ere, parte hartu
zuen proiektuaren aurkezpenean eta
bere aldetik erabateko onespena jaso
zuen Usurbilgo Haur Eskolak.

Baina  zein ote da elikagai ekologi-
koak kontsumitzearen arrazoia?
Bertako hezitzaileek esan digutenaren
arabera, produktu ekologikoek ez
dituzte ez ongarri kimiko, ezta pestizi-
darik ere; eta elikagai ekologikoek eli-
kagai konbentzionalak baino bitami-
na, proteina, eta abar gehiago dituzte.

Produktu ekologikoak nondik kon-
tsumitzen dituzten galdetu diegunean,

Lasarte-Orian dagoen Manttangorri
kooperatibatik ekartzen dituztela esan
digute: barazkiak, zerealak, esnea,
ogia, fruituak, lekaleak... Oilasko eko-
logikoa bertakoa da, baita arraina ere.

Azkenik esan, beraien menuen pres-
taketan elikagai ekologikoak erabiltze-
az gain, aurrera begira, gai honetan
sakontzeko asmoa du Usurbilgo Haur
Eskolak: guraso batzordetik bideratuz,
nutrizioan adituak diren profesionalen
hitzaldiak eskainiz, gurasoek egunero-
kotasunean elikagai ekologikoak kon-
tsumitu ahal izateko sarea eskainiz.

Maialen Saez 
Edurne Urdanpilleta 

(Haur Eskolako Zuzendaria)

Elikagai ekologikoak 
Haur Eskolako menuan

garraioak
ZABOR BILKETA

TELF: 943 37 01 46

Elikagai ekologikoek bitamina eta proteina gehiago dituzte.
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MAJERAKO KONDARRAK

Lizarra Ikastolak antolatu du
2004ko Nafarroa Oinez
eguna. Urriaren 17an ospa-

tuko den bestaren bidez, zera lortu
nahi da: Haur Eskola berria eraiki-
tzea, 0-3 urteko haurrentzat. 

Euskara Elkarteen eta Euskarazko
Hedabideen federazioak, Topaguneak,
Lizarra Ikastolaren ohar hau helerazi
digu:

“Jai erraldoi hau antolatzeko 2.000
pertsona baino gehiago behar ditugunez,
Euskal Herriko euskaltegiei, elkarteei eta
euskal talde ezberdinei dei berezia egiten
ari gara, gurekin egun horretan lan egin
dezazuen”.

Denon laguntza beharrezkoa izango
da. Antolaketan lagundu nahi baduzu,
deitu honako telefono zenbakira: 618
213 250 (Pello).

Nafarroa Oinez, laguntzaileen premian
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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

Urriak 8, ostirala
E: De Miguel, Nagusia32 Lasarte
G: Elizondo, Zumea 20 Andoain

Urriak 9, larunbata
E: Oa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil
E/G: Acha-Orbea, Hipodromoa 6 Lasarte

Urriak 10, igandea
E/G: Acha-Orbea, Hipodromoa 6 Lasarte

Urriak 11, astelehena
E: Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte
G: Gorospe R.Arregi 12 Andoain

Urriak 12, asteartea
E/G: Gil, Nagusia 24 Lasarte

Urriak 13, asteazkena
E/G: Acha-Orbea, Hipodromo 6 Lasarte

Urriak 14, osteguna
E/G: Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Urriak 15, ostirala
E/G: Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Urriak 16, larunbata
E: Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte  
E/G: Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil

Urriak 17, igandea
E: Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte
G: Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil

Urriak 18, astelehena
E/G: De Miguel, Nagusia 32 Lasarte

Urriak 19, asteartea
E/G: Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Urriak 20, asteazkena
E: Gil, Nagusia 24 Lasarte
G: Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil

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

Urriak 22, ostirala
E: Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte
G: Tanko, Idiazabal  39 Urnieta

Urriak 23, larunbata
E: De Miguel, Nagusia32 Lasarte  
E/G: Oa, Kontzeju Zaharra 1 Usurbil

Urriak 24, igandea
E: De Miguel, Nagusia32 Lasarte
G: Oa, Kontzeju Zaharra 1 Usurbil

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

Datorren Noaua!
UU r r i ar r i a

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

Hurrengo alea

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

4

11

18

25

1

8

15

22

29

33
1100

1177

2244
3311

2

9

16

23

30
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GAZ I GOZO GEZA

Oharrak Txerrimunik ordainetan

Zorionak Morena!!!
22 urte ez dia betetzen
egunero eta hiri ikearri
ondo in diñe. Muxu
haundi bat lagun eta
lagunmiñen partetik ta
bakin, edozein gonbida-
penetako prest gaudela.
Ondo pasa!!!!!!!!

JAIOTZAK

- Garazi Santos Martin
2003-IX-22. 

- Oihan Pellejero Labaka
2003-IX-23. 

- Eneka Muñoz Lasa
2003-IX-25. 

- Pablo Sillero Millan
2003-IX-26. 

- Araia Soroa Alzugaray
2003-IX-28. 

HILDAKOAK
- Mari Karmen Unanue

Ezenarro
Irailaren 26an hil zen, 

43 urte zituela. Santuenea

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA

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

- Alokairuan dagoen pisua edo apartamendua
erosiko nuke. 943 364 469.

-Alokairuan konpartitzeko pisua edo gela hartu
nahi dut. 647 97 38 44 (Lourdes).

-Pisu bat alokatuko nuke. Premiazkoa da.
661267503.

-Usurbil edo inguruetan pisua errentan hartuko
genuke. TLF.: 645722874

SALEROSKETAK / GARAJEAK

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

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

- Garaje bat alokairuan uzteko prest nago, bi
marraduna. Bizkarren, 50 euro hileko.
Telefonoa: 687 40 62 09. 

- Aparkalekuak dauzkat salgai prezio oso
onean Bizkarra 1-8 etxe taldean, Kale
Nagusia 3 zbkan. Interesatuak deitu
607905859 telefonora (Imanol).

LANPOSTUAK

Lan-eskaerak

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

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

- Neska euskaldun bat behar dugu, arratsaldez
umeak Ikastolatik jaso eta 3-4 orduz zain-
tzeko. Gida baimena izatea baloratuko da.
639 670 999 / 667 592 679.

Lan-eskaintzak
- Umea haur-eskolara eraman/ekarri eta etxeko

lanak egiteko esperientziadun emakumea
behar dugu. Astean 20 ordu, Ostiralak libre
izateko aukera. Deitu 656.72.82.20 telefo-
nora.

- Asteburuetan lan egiteko ileapaintzaile lagun-
tzaile bat behar da. Interesatuak deitu
943361971 telefonora.

- Usurbilen taberna bat traspasatzen da. 620
259 672.

- Tabernari  bat  behar  dugu. 943 360 217.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Pulsera bat galdu dut Zubietan,  zilarrezkoa
eta 3 "harri" gorrirekin. Norbaitek aurkitu
badu, mesedez dei dezala: 656759251.

- Kaxkotik Kalezarrerako bidean Ray-Ban mar-
kako eguzkitako betaurreko batzuk aurkitu
ditut. Galdu dituenak deitu 943361469
telefonora.

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

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

- Poltsa bat galdu dut herrian. Topatu baduzu
deitu 637 046 389 telefonora.

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

- Frontoi ingurutik Ugarte poligono tartean
zilar koloreko erloju bat galdu dut.
Norbaitek aurkitu badu NOAUA!ren egoi-
tzara ekarri.

- Jertse bat galdu da, urdina, kremailera duna,
6 tailakoa eta Mayoral markakoa. Irailaren
13an galdu zen ikastola inguruan. Bilatu
baduzu deitu 943370420- Auto-radio bat
saltzen da, Pioner KEH-P 8010 R,. 6
CDrako kargadorearekin. 659 81 23 18.

- “Aparador-bitrina” mahaia, sei aulkiekin,
berdez tapizatuak salgai. 659 81 23 18.

Oharrak - Txerrimunik ordainetan
doaneko atalak dira

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

erredakzioa@noaua.com

TEL. 36 61 97

MASAJE LEKUA

Kale nagusia, 44- behea
LASARTE-ORIA

Kirol masajea eta masaje terapeutikoa
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INGO AL DEU?

Agenda Literaturaren txokoa

Bi n a k a k o
b a k a r d a -
dea, komu-

nikazio-inkomuni-
kazio arazoak, desi-
raren eta errealitate-
aren arteko amilde-
gia... gai horietatik
abiatu eta elikatu da Karmele Jaio
(Gasteiz, 1970) hamabost istorio
hauek idazteko. 

Hasperen baten atzean egon dai-
tezkeen pentsamenduak hitzen
bitartez irudikatuz, burutik pasatu

baina esan gabe geratzen diren esal-
diak azaleratuz. 

Giza harremanen eremu labain-
korrean eroso baina tentuz mugi-
tzen daki egileak, pertsonen barrun-
be ezkutuetan arakatzeko, gure nahi
eta ezinak begirada zoli bezain deli-
katuarekin agertzeko.

Ahots berri bat ateratzen da
hemen euskal narratibaren plazara.
Talentua, nortasuna eta sentiberata-
suna erakusten dituen ahotsa, ira-
kurleen buru-bihotzak inarrosten
jakingo duena.

“Hamabost zauri” biltzen dira 
Karmele Jaioren lehen liburuan

Egin kontu

Urriak 8, ostirala

- Perkusio ikastaroan izena emateko
azken eguna. Izen-ematea, NOAUA!
Kultur Elkartean.

Prezioa: 25 euro. 20 euro elkarteko
bazkideetzat.

Urriak 17, igandea

- Nafarroa Oinez Lizarran.  Antola-
ketan lagundu nahi baduzu, deitu
618 213 250 telefonora.

Urriak 21, osteguna

- “Inaxitoren ametsak” bertso
antzerkia Udarregi Ikastolan. Antola-
tzailea: Bota Punttuba.

Urriak 23, larunbata

- Bertso afaria Zendoia Tabernan.
Jon Maia eta “Mantxi”. 21:00etatik
aurrera. Menua: entsalada, oilaskoa,
postrea, kafe konpletoa. Txartelak 16
eurotan. Antolatzaile: Bota Punttuba.

Bota Punttuba
Bertso Eskolak
indartsu ekin dio

ikasturte berriari. Hilabete
honetarako, bi ekitaldi ira-
garri dituzte. Bertso
antzerkia, urriaren 21ean
Udarregi Ikastolan; eta
bertso afaria, Zendoia
Tabernan, urriaren 23an.

“Inaxitoren ametsak” izeneko
bertso antzerkia urriaren 21an ikus
ahal izango dugu Udarregi

Ikastolako areto nagu-
sian.

Bertso afaria, ordea, bi
egun beranduago egingo
da: urriaren 23an,
l a r unba t a , Zendo i a
Tabernan. 21:00etan
hasiko da afaria eta Jon
Maia eta “Mantxi” ari-
tuko dira bertsotan.

Menua hauxe: entsalada, oilaskoa,
postrea eta kafe konpletoa.
Txartelak 16 eurotan. 

Bertso afaria eta bertso antzerkia
antolatu ditu Bota Punttubak

SAN PRAIXKU 2004
URRIAK 8, OSTIRALA

09:00etan umeen jolasak. 14:00etan bazka-
ria. 17:30ean Pirritx eta Porrotx. Ondoren,
Txokolotada eta buruhandiak. 00:00etan
Akelarre.

URRIAK 9, LARUNBATA
16:00etan XXIV Mus Txapelketa Herrikoia.
21:00etan Herri Afaria. 00:00etan herriko
presoei omenaldia. Ondoren, Egan taldeare-
kin erromeria. 

URRIAK 10, IGANDEA
12:00etan XXII Toka Txapelketa. 17:00etan
motozerra ikuskizuna. Arratsaldez, EHNAko
postua. 19:30etan bertsolariak. Xabier
Silbeira, Jon Maia, Nerea Elustondo.
Gaijartzaile: “Tola”. 12:00etan Abiba DJ.

www.noaua.com

Usurbilgo ataria




