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Noren esku geratuko ote da
Sarrailako Giltza?

Noren esku geratuko ote da
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Aluminiozko aroztegia
Zubi termikoaren hausturarekin

Egurraren imitazioa
Poliuretanozko Belkopur leihoak
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ATA R I KO H A I Z E A

Gure Arte Bilguneak Patxi Segurola preso usurbilda-
rrari elkartasuna adierazteko Parisera antolatu zuen

martxa gogora ekarri nahi izan dut oraingoan. Bost urte
pasa diren arren, elkartasunezko martxa honetan parte
hartu zuten 42 lagunek ez dute egun hura hain erraz ahaz-
tuko. Pariserako bidai guztiak bezala, bidaia luzea eta gogo-
rra izan bazen ere, guztiek gogoz eta indarrez iritsi ziren La
Santé kartzelaren aurrera. Bertan, frantsesez zioen “Euskal
Presoak Euskal Herrira!” pankarta ireki eta Patxi eta bertan
zeuden beste euskal presoenganaino iristen ziren oihuak
bota ziren. Une hunkigarriak izan ziren, kanpoko oihuak,
barrukoek botatakoekin nahastu ziren: txistuak, agurrak,
kantuak.... Ondoren, jendarmeek hainbatetan inguratu eta
geldiarazi zituzten. Azkenean, autobusa iritsi bitartean
Pariseko Saint-Michel plazan, izen bereko iturriaren aurre-
an egotera behartu zituzten. Argazki hau ateratzeko tartea
hartu zuten ordea. Orain berriz, bost urte pasa ondoren,
epaiketa etorri da. Bost euskal preso eta hamar bretoi epai-
tzen dituzte. Patxiri elkartasuna adierazteko oraingoan ere
autobusa antolatu da eta berriz ere bertara joateko aukera
izango da Patxiri elkartasuna adierazteko.

Zaloa Arnaiz Ibarguren
Egilea eta jabetza: Gure Artera Bilgunea

2000. 02.12, Paris
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AZALA
Jantziekin atonduta egin dituzte azken entseguak.

Ekainaren 11ko herri antzerkiak jakinmin
handia piztu du. “Sarrailako giltza” antzezla-
nean, 45 herritar pasako dira taula gainetik. 

Txirrikitutik
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HE R O R R E K E S A N

Luis Aranalde

Ikastaro honetan  bi gaztetxok bere buruaz beste egin
dute, edo hobeto esanda, suizidatu egin dituzte.
Ikasleen arteko tratu txarren iceberg-aren tontorra

agertzen digute herio horiek. Eta, aditu guztien arabera,
gehitzen doaz haur eta gaztetxoen arteko eraso horiek.

Eskola bezain zaharra da fenomeno hau; neroni 32 urtez
aritu naiz irakaskuntzan eta beti ezagutu ditut horrelako
jokabide tamalgarriak. Sarritan 10-14 urteko bueltan gerta-
tzen dira gehiegikeria hauek.  Britania Handian %10ak jasan
omen ditu tratu txarrak Lehen Hezkuntzako 5. eta 6.ean.
Hemen, %6ak dirudienez. Derrigorrezko Bigarren Hezkun-
tzaren 3. eta 4.ean gutxitzen doaz eraso horiek.

Zein da erasotzailearen perfila? Norbaitek definitzen zuen
“benetako makarra aprendiza” bezala. Segurtasun gabezia han-
dia dute horrelakoek; beren moduko koadrilaren babesean
bakarrik sentitzen dira indartsu; enpatiaren arrastorik ez dute;
txuleriaz beterik daude. Biktima `matxakatzerakoan´ errukirik
ez dute: irainak, kolpeak, mehatxu mota guztiak... Gezurra
dirudi adin horretan horren gaiztoak nola izan daitezkeen.
Nik beti pentsatu dut ontasunak eta gaiztotasunak ez dutela
adinik. 10 urterekin eta gutxiagorekin ere ezagutu ditut haur
onak, solidarioak, edozein gehiegikeria salatzeko prest daude-
nak, leialak... Baina, baita alderantzizkoak ere.  Guk badugu
geure baitan halako askatasun gunetxo bat, eta libertate hori
batzuetan ongi erabiltzen dugu eta besteetan gaizki.

Ikasleen arteko erasoak aztertzerakoan arrazoi asko eman
daitezke; hona hemen batzuk: permisibitate osoan hezten
ditugu  gure haurrak; zer nahi, hura dute; etxean errege edo
erregin dira eta etxetik kanpora berdin izan nahi dute.

Haurrak txikitandik jakin behar ditu gizartean bizitzeko
jarrita dauden arauak eta hausteak dakartzan ondorioak.
Mugak garbi jakin behar ditu, bestela ez baitu erreferentzi
punturik.

Indarkeria giro batean bizi dira: zenbat hilketa eta  bortxa-
keria ikusten dute: zineman, telebistan... Zenbait programe-
tan zaborreria besterik ez dago. Indarkeria eta axolagabekeria
banalizatu egin du gure gizarteak; ez harritu, beraz, sufri-
menduaren aurrean sentiberatasuna galtzen badute. 

Irakasleak ez daude behar bezala babestuak; garai batean
itzal handia zuten gizartean; gaur, aldiz, zaila dute libreki
neurriak hartzea: berehala dituzte gurasoak gainean. Ezin
itzuliko gara aintzinako metodoetara, baina, guraso eta ira-
kasleek elkarlan estuagoa egin behar dute, batez ere haurren
erasoak kontrolatzeko orduan.

Gaztetxoen koldarkeria: Jokin eta Cristinaren kasuan oso
ondo zekiten  inguruko haurrek  zer gertatzen ari zen. Bietan
“vox populi”  omen zen (tratu txarrak, alegia). Baina, askoz
errazagoa da bestaldera begiratzea. Eta bien bitartean, eraso-
tzailea gero eta harroago eta biktima are eta bakartiago eta
traumatizatuago. Kalbario honek soluziorik izango luke
beste ikaskideek babesa emango baliote biktimari. Baina,
giza drama guztietan gertatzen dena: solidaritatearen ordez
lasaitasun berekoia aukeratzen  dute gehienek. 

Amaitzeko: Afrikako esaera zahar batek dio haur bat hez-
teko tribu osoa behar dela. Heziketa lan honetan ere, irakas-
le, guraso eta gizarte osoak parte hartu behar du. Baina, hau-
rrari jartzen zaizkion mugak eta legeak gizarte osoak errespe-
tatzen ez baditu, bullyng-a gehitzen joango da.

IKA MIKA ATALEAN PARTE HARTU NAHI BADUZU, GOGOAN IZAN IDATZIAK GEHIENEZ 2.000 KARAKTERE IZANGO DITUELA.
ALE BAKOITZEAN EZ DIRA BI IKA-MIKA BAINO GEHIAGO ARGITARATUKO. IKA-MIKA BAT BAINO GEHIAGO IRISTEN BADA,

NOAUA!k IDATZI HORIETAKO BAT HURRENGO ALE BATEAN ARGITARATZEKO ESKUBIDEA IZANGO DU.
NOAUA!k ez du bere gain hartzen IKA MIKA atalean adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik. 

Hurrengo alea: Ekainak 24. Idatzia ekartzeko azken eguna: Ekainak 17. 

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

Zutabea

Bullyng-a

TEL. 36 61 97

MASAJE LEKUA

Kale nagusia, 44- behea
LASARTE-ORIA

Kirol masajea eta masaje terapeutikoa
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ZE R D I YO?

Tindoufeko errefuxiatuen
kanpamentuetatik itzuli
berria naiz. Pozik eta hunki-

tuta itzuli naiz, elkartasun eta berdin-
tasun sozialaren oinarrietan biziarren,
saharar emakumeak egiten ari diren
lana ikusi eta gero.

Baina, era berean, oso keztatuta
bueltatu naiz, bertako egoera eutsiezi-
na baita.

1975 urtean, Espainiak Mendebal-
deko Saharako kolonia uztea erabaki
zuen. Akordio sekretu eta ilegal baten
ondorioz, Maroko eta Mauritaniaren
esku utzi zuen Sahara. Honek piztu
zuen gerra. Mauritaniak 1981 urtean
lurralde hura uztea erabaki bazuen ere,
gerrak saharar eta marokoar erreinua-
ren artean jarraitu zuen. 

1991 urtean, Nazio Batuen Erakun-
dearen (NBE) bitartekaritzari esker,
gudan ziren bi aldeek su-eten bat ados-
tu zuten. Bi aldeek, sei hilabeteko
epean, autodeterminazio erreferendum
bat egiteko konpromisoa hartu zuten.
Morokok, aldiz, mendebaldeko gober-
nuen konplizitatearekin, erreferendu-
ma egikaritzea oztopatu du. Gaur arte. 

2.700 km harresi
Bidaia honetan zehar, Lotsaren

Harresiaren Aurkako Nazioarteko
Bigarren Martxa egin genuen. Harresi
hau ezezaguna bada ere, Saharako
gatazkari lotuta dagoen ikustezintasu-
na ordezkatzen du. Marokok 80.
hamarkadan eraiki zuen harresi handia
da. Guda bete-betean zela, 2.700 km

harresi honekin Mendebaldeko
Saharako iparra eta hegoa bereiztu
zituzten, familia ugari banaduz (senide
askok, 30 urte egin dituzte elkar ikusi
gabe). Marokoar 160.000 soldaduk
babestua, nazioarteko akordioek gale-
razitako miliokia minaz inguratuta
dago harresia. 

Martxan zehar, saharar emakumeen
askatasun oihuek pitzadura bat egin
zioten Sentimen-ezaren Harresiari.
Bestaldean, zelatan zeuden soldadu
marokoarrak.

Tindoufen, 200.000 errefuxiatu
1975 urtetik hona, saharar herriaren

zati bat Tindoufen (Argelia) bizi da
errefuxiaturik. Beste zati batek, bere
herrian bertan bahiturik jarraitu du,
marokoar poliziaren eta armadaren
errepresiopean. 

Kanpamentuetan errefuxiatuta
dauden 200.000 pertsonen artean,
pazientzia agortzen ari da. 30 urtez
infernuan bizi  (udan, 50 graduko

hotzberoan), eguneroko sufrikarioen
eta betegabeko promesen ondorioz,
Saharako herritarren artean bakarda-
de sentimendua nagusitzen ari da. 

Lurralde okupatuetan, Saharako
Intifada zulo bat egiten ari da
“Isiltasun Informatiboaren Harre-
sian”. Urte askoan, tortura, bortxake-
tak, desagertzeak, marginazioa eta
errepresioaren konplize izan da.
Zentsurak eta marokoar monarkiaren
kontrol militarrek, intifiada moduan
piztu den mugimendua ezagutzea
galerazi digute. Baina zulo hori han-
ditu eta harresia botatzeko unea iritsi
da. Bestela, gatazkaren konponbide
paketsua bideratzeko itxaropena
desagertu egingo da. 

Bide armatura itzultzea gero eta
ozenago entzuten da. Baina argi
geratu dadila: Saharako herria izan
da bakearen alde lan egin duen baka-
rra.

Marokok ez du inoiz erreferendu-
ma egin nahi izan. Badaki galdu egin-
go duela. Frantziar eta espainiar
gobernuak marokoar monarkiaren
konplize dira, nazioarteko zuzenbide
eta justiziaren gainetik,  euren interes
geopolitikoak eta ekonomikoak
defendatu dituztelako. NBEk, bere
jarrera pasiboa eta zehatzgabearekin,
berdin. Hauek dira gerra prestatzen
dihardutenak.

Saharako herriak iraunbizitzeko
duen borondateak eta askatasun gri-
nak eramango dute justizia eta duin-
tasuna munduko zati honetara.

Lotsaren Harresiaren aurkako

Nazioarteko martxaren irudia.

Saharako harresiak

Jose Piñas, SEADen Lagunen Elkarteko kidea
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KA L E J I R A N

Orain dela egun batzuk, bera bizi den
auzoan (Olarrondon) eguneroko zabo-

rra botatzeko zabor ontzirik ez zegoela aipatu
zidan usurbildar batek. Bai, bai. Ongi ulertu
duzue, gezurra badirudi ere, bera bizi den etxe
inguruan ez omen dago guztiok ongi ezagu-
tzen ditugun gurpildun zabor ontzi berde
horietakorik. Berak dioenez, ba omen dago
basura plastikoak lurrean uzteko auzotar guz-
tiek ezagutzen duten leku jakin bat. Arazoa da,
zakur eta katu ugari biltzen direla beraien arte-
an festa batera joateko hitz eginda baleude
bezala, plastiko guzti haiek hautsi eta hondaki-
nekin jolasteko.

Zabor ontziez ari garela, errepidetik
Txokoaldera sartzeko bidegurutzean badago
bat eta enbarazu handia egiten duena bera.

Izan ere, ez dakit beste inori gertatu zaion edo
ez, baina pasa den astean Aginagaldetik etxe
aldera nentorren, atzetik kamioi bat nuela, eta
kasualitatez Txokoaldera sartzeko intermiten-
teari eman nionean basura biltzen ibiltzen den
kamioia iritsi zen zabor ontzia hustutzera eta
bere atzetik Txokoaldeko auzotar bat zuen
kotxean. Imajinatzen al duzue egoera? Nondik
sartu behar nuen Txokoaldera? Ez neukan
errepidean gelditzerik, zeren kamioia nuen nik
atzetik eta Usurbil aldetik ere kotxeak zetozen!
Bada, eskerrak basura biltzeko kamioiaren
atzean zegoen auzotarrak erreflexu onak izan
zituen eta atzera metro batzuk joan zen, niri
pasatzeko lekua utziz.

Uste dut beste bueltatxo bat egin beharko
dugula laster.

Zabor ontziak

Ekialdetik etorriak, beren herritik urrun,
Usurbilgo kaleetan zehar dabiltza kalean

gora kalean behera, bizimodu berri baten bila.
Zein ote dira?, Nondik ote datozte?, Non bizi
ote dira?, Ba ote dute familiarik?, Ba ote dakite
erdaraz?, Ba ote dakite euskaraz?, Nahi ote
dituzte herritarrekin harremanik?, Zer janariak
egiten dituzte?, Zer ohiturak dituzte?.

Galdera hauek eta gehiago egiten ditugu, gure
barnean, kalean ikusten ditugun bakoitzean.
Beraiekin elkartu gara bere bizitzaz jakitearren.

Hau da emaitza: esaten digute Pakistandarrak
direla. Sultan izeneko gizona da erdara gehien
menperatzen duena. Islamabab-ekoa da (hiri-
burua) eta 9 hilabete daramatza gure artean.
Pozik dago hemen, betirako geldituko litzakee-
la esaten digu. Hona etorri aurretik, 9 urte
Arabia Saudin izandakoa, lanean ere.
Muhmmadafzal eta Nasir Majeed dira beste bi
gizonen izenak. Hauek Gujrat herrialdekoak
dira, eta urte eta erdi daramatzate hemen. Batek
ondo egiten du erdaraz, besteak ezer ez.

Eta aste guztia lanean ematen dute, igandea
izan ezik, janariak etxean egiten dituzte beraien
herrian egiten duten erara: oilaskoa, barazkiak
eta arroza dira janari nagusiak. Astean bitan
erdara ikastera joaten dira. Esaten digute gus-
toko luketeela euskara ikastea baino oraingoz
ez dutela aukera eduki. Bere ama hizkuntza
Punjabia da (Pakistanen bi hizkuntza ofizial
daude: urdu hizkuntza eta ingelesa). Ingelesa
dakitenez, lana bilatzeko orduan, Inglaterrara
jotzen dute askok eta askok; erlijioari dagokio-
nez, musulmanak dira eta errezoak etxean ber-
tan egiten dituzte. Noizean behin, Logroñora
joaten dira, han mezkitak baitaude. 

Bukatzeko, esaten digute oporrak beste hiri
eta herrialdeak ezagutzeko erabiltzen dituztela.
Aurtengo oporretan, Sultanek Espainiako beste
hiri batzuk ezagutzeko asmoa du, beste biak
berriz Frantziara eta Italiara joateko asmoa
dute. Hemengo festak ere gustoko dituzte. Ea
aurtengo Santixabeletan gure artean ikusten
ditugun.

Pakistandarrak gure artean
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KA L E J I R A N

Kaixo denoi, auzotar, herritar, zahar eta
gazteoi. Ekainean sartzearekin batera,

festa usaina han-hemenka! Lasarteko Buenos-
Aires aldekoak hasten direnean, denak ere
errenkan etortzen dira; San Juanak, besteak
beste Kalexarren, San Pedroak Lasarten,
Santixabelak herrian, Santioak Zubietan, San
Estebanak Sanextebanen... a zer nolako santu ta
santa koadrila!

Noski, orain konturatzen naiz ni zergatik
azken bolada honetan hainbeste traktore gora
eta behera, lurra prestatu, hazia erein, belarrak
moztu, metak egin, landareak sartu...
Baserritarrak ere festa usaina hartu eta ordurako
libre izate aldera, lanak egiten, zera!

Auzoko jaiei dagokienean, uste dut prestake-
tetan jo ta su dabiltzala haurrentzako, gazteen-

tzako eta helduentzako ikusmirak prestatzen.
Joan den urtekoen parekoak badira, izango da
zer ikusi, zertan parte hartu eta zer egin ere bai,
nahi duenarentzat, behinik behin. Ondo etorri
daitezela, ondo pasa eta ongi agurtu ditzagula!

Jaien usainean

2005eko udaberrian, Aldatz ixtea era-
baki dugu. 15 urte luzeotan denda

hori izan da gure lana. Atea ireki eta bezero-
aren zain egon izan gara. Lan asko izaten
zenean estu eta gutxi zenean lasai. Orain
jubilatuta bizi nahi dut, lasai, eta eskerrak
eman nahi dizkiet gure dendan ibili eta
lagundu didatenei. Hala ere, denda ixteak
emango dizkigu tristurak.

Oraindik saltzeko gauza asko daude. Lasai
etorri eta ikusi eta gustukoa dena hartu eta
erosi. Orain badituzue hainbat erraztasun.
Beherapenak jarriak ditugu duela bi aste.
Beraz, nahi duzuenok, hurbildu. Eskertuko
dizuegu.

Aldatz ixtera goaz
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Kaixo. Urtero bezala, eguraldi ona hur-
bildu eta berehalaxe sartzen zaigu uda

barruan. Hondartza, oporrak, baino berare-
kin ere festak. Gure auzokoak oraindik urru-
ti xamar geratzen diren arren, aurtengo bile-
rak hasi dira. Azken urte hauetan bezalaxe,
Ibaiondo elkartekoak jarri dira martxan
baina edonork har dezake parte antolakun-
tzan lanerako gogoa izanez gero.

Auzo eta herrietako festak pixka bat behe-
ra egiten ari direla denok dakigu baina, gure
esku dago berreskuratzea. Beti egongo da
gurekin zerikusia duen zerbait egiteko, lane-
rako gogoa behar horretarako. Adibidez,
emakume elkartekoak lanerako gogoz agertu
dira. Dantza, yoga eta beste ekintzetaz gain,

orain festak antolatzen, a ze martxa darama-
ten hauek! Zenbat aldiz esan dut atal hone-
tatik gazteek ere parte hartu behar dutela?

Aurten iraileko azken aurreko edota hiru-
garren astebukaeran izango dira, hau da, 16,
17 eta 18an. Oraindik goiz da nola izango
diren aurreratzeko lan asko falta baita egite-
ko. Zerbait, hala ere, esan dezakegu, ostirale-
an kontzertua, larunbatean DJa eta igandean
bazkaria. 

Larunbatetan, azken urte hauetan, DJek
animatu gaituzte dantzatzera baina, aurten-
goa berezia izango da, auzotarra baitugu,
Iñaki Larrañaga. Beraz, gonbidapena luzatua
dago parte hartu nahi ezkero. Agur eta ondo
izan.

Auzoko festak prestatzen

Agur bero bat guztiei San
Esteban alde honetatik.

Eguraldi ona etorri zaigula, aizue!
Jada beroak eta hondartzara joateko
eguraldia etorri zaigu eta uda ere
ohartzerako gainean izango dugu. 

Eta udakin batera, nola ez...
herrietako festak etorriko zaizkigu.
Urrutira joan gabe, ekainean San
Juanak izango ditugu. 

Baserrietan eta edonon ikus ditza-
kegu batzuek, San Juan sua presta-
tzeko lanak hartuak dituztela. Izan
ere, ekainaren 23an baserri eta auzo
ugaritan udako solstizioa ospatzeko
suak piztuko dira. 

Gaur egun, batik-bat neska-muti-
koek prestatzen dituzte suak baina garai batean,
herrietan su bakarra pizten zen; herriko plazan
hain zuzen ere. 

Udako solstizioarekin batera argia, udaren

gorespena eta garbi izatearen
erritoak berpizten ziren indar
osoz. San Juan bezperan, ekai-
naren 23an, Euskal Herriko
herri, baserri eta hiri guztietan
suak pizten dira. Tradizioz,
deabruak eta gaiztakeriak uxa-
tzeko bitartekoa zen sua. 

Sua birsorkuntza eta berritze
usadio edo ohitura garrantzi-
tsua da. Horregatik, garai bate-
an,  San Juan sua pizteaz gain,
aurreko urtean bildutako ada-
rrak erretzen ziren eta piztuta-
ko adar horiek lurretara erama-
ten ziren uztak babestu eta
indartzeko. 

Gerora, ohitura herriko auzo ezberdinetan
zabalduz joan omen zen... Beraz,  animatu, ea
zeinek pizten duen su ederrenena eta indar-
tsuena!! 

San Juan suari buruz....
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Ekainaren 5ean Lehenengo
Jaunartzea egin zuten hiru gaztetxo

azaltzen dira argazkietan, hauek dira:
Alazne Arruti Bengoetxea.
Sergio Goikoetxea Azpiroz.
Kristina Lizarza Lekuberria.
Tarte honetatik esker mila, Pilar,

Amparo eta Ixiar katekistei, Aloña trikiti-
lariari, Nerea eta Asier monagiloei, korua
eta organistari, eliza garbitzera etorri ziren
guztiei eta Rosamari eta Lurdesi eliza
dotore apainduta jarri zutelako, baita Luis
apaizari ere, meza egokia eta motza ema-
teagatik.

Lehenengo Jaunartzea

Ekaina hilabete betea da guraso eta ume jen-
dearentzat. Eta Zubietan inon baino betea-

go. Umeek eskolak bukatzeko dituztela-eta,
- ikastolaren festa –aurreko asteburuan–, 
- eskola txikien festa –hurrengoan–, 
- 5.mailako umeen kantaldia ikastolan –aurreko

astean–, 
- pandero joleen merienda eskola txikian

–hurrengo astean–, 
- bertsozale elkarteak antolatutako jai eta txapel-

ketak …

Hau nahikoa ez eta  kirolean ere lehia bizian:
Joko Garbin bete-betean, fulbitoan jo eta ke, igeri-
ketan eta judoan ere nor baino nor... Leku guztie-
tara garaiz abiatu eta berandu iritsi. Hau marka!

Gainera: ikastolan hitzaldiak, Zubietako festa
batzordean bilerak, festetako dantza-sokarako
entsaioak, Errauskailuaren kontrako batzordeak
konpostajea bultzatzeko bilerak eta ekimenak,
urbanizazio berriaren ordainketak sortzen dituen

haserreak, bilerak eta burukominak …, burukomi-
nak eta bilerak.

-Zubietako batzordean 2 guraso
-Ikastolako batzordean 2 guraso
-Errausketaren 

kontrako batzordean 5 guraso
-Eskola txikiko batzordean 2 guraso
-Gasteizko parlamentuan 1 guraso
-Festetako batzordean 0´5 guraso
Zatitzen ere hasi beharra dago!
-Auskaloko batzordean dozena erdia

Zama astunegia gure herriko guraso-bikote
zamari urrientzat. 

Garagarrilean nola?  
Astoari, kartola 
Umeari, epistola
Hau da, bai
Gurasoen parabola.

Nola ekainean? Astoak dantzan, umeak
lardaskan, aita-amak praka bete lan 
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Udal aurrekontuekin bueltaka

Maiatzaren 27ko Ogasun
Batzordea ez omen zen
samurra izan. Batzorde

horretan, UHLk udal aurrekontuen
inguruko erreklamazioa aurkeztu
zuen. Begoña Garmendia udal idazka-
riak, bestetik, Lurzoruaren Udal
Ondareak gutxitzearen ondorioz eman
diren beste epai batzuk mahairatu
zituen. Egoera honen aurrean, alkate-
ak zera adierazi zuen: udal aurrekon-
tuak behin betiko onartu arte ez dela
besterik aztertuko. Maiatzeko ohiko
udalbatza plenoan, esate baterako,
aurreko plenoko akta baino ez zen
bozkatu. 

Oreretako kasua, adibide gisa
Udal aurrekontuen inguruan, Begoña

Garmendia udal idazkariak hamar sen-
tentzi aurkeztu zituen  maiatzaren 27ko
Ogasun Batzordean (denak 2002-2004
urteetan emandakoak, Lege
Autonomikoen ondorengoak).
Sententzia denek Lurzoruaren Udal
Ondarearen salmentatik edota hirigin-
tzazko aprobetxamenduetatik lorturiko
dirua berriro ere lurretan inbertitu
behar dela adierazten dute. Sententzia
gehienak Espainian emandakoak dira
(Valentzia, Madril, Valladolid...), hau
da, Usurbilen eraginik ez duen legedia-
ren menpean. Baina sententzia horieta-
ko batek, zehazki, Oreretako 2003ko
udal aurrekontuak erabat baliogabeak
aitortu ditu, aipaturiko bideetatik lor-
turiko baliabideak ez direlako erabiltzen
berriro ere lurra erosteko. 

Itxi gabeko gaia
Aurrekontuekin sortu den zioa argi-

tzeko, udaletxetik kanpoko zerbitzu

profesionalen txostenaren zain omen
dago alkatetza. Beraz, udal aurrekon-
tuena itxi gabe dagoen gaia dela esan
daiteke. Honek suposatzen duen guz-
tiarekin. Bien bitartean, aurrekontuena
bideratu arte, plenoetan ez da besterik
aztertuko. Maiatzeko ohiko udalbatza
plenoan, hain zuzen, apirileko plenoko
akta baino ez zen bozkatu.

Pleno horretan bertan, PSE-EEko
zinegotzi den Amaya Goyaranek hain-
bat galdera egin eta idatzi bat ere iraku-
rri zuen. Alkateak, ordea, idatziz eran-
tzuteko eskubideari heldu zion. 

PPko Manuel Michelenak, aldiz, ple-
noaren orduaren gaineko galdera egin
zuen. Orain arte, udal korporazioa
eguerdiz bildu izan da baina  maiatza-
ren 31ko ohiko plenoa goizeko 8:30ean
ospatu zen. Alkateak ez zuen argitu era-
baki puntuala ote zen ala aurrerantzean
plenoak goizean goiz egingo ote diren. 

Aurrekontuak nola daude?
2005eko udal aurrekontuak hasieraz

onartu ziren apirilean. Hasieraz onartu
eta gero, jendaurreko epea zabaldu ohi
da. Epe horretan, erreklamazio bakarra
egin da, UHLk aurkeztu duena. Orain,
Udalak alegazio hori aztertu behar du.
Beraz, oraintxe bertan, impasse egoeran
dago udal aurrekontua.

Erreklamazio hori argitu ondoren,
udalbatza plenoak behin betiko onespe-
na emango lioke udal aurrekontuari.
Ondoren, udal aurrekontuak boletine-
an argitaratu eta orduantxe sartuko lira-
teke aurrekontuak indarrean. 

Esan dugun bezala, aurrekontuen
inguruan sortu den egoeraren aurrean,
udaletxetik kanpoko zerbitzu profesio-
nalen txostenaren zain dago alkatetza. 

Maiatzeko udalbatza 
plenoko irudia.

Zubiaurrenea, 3
Aristitxo, 8-5.a 20170 USURBIL
MOBILA: 629 46 09 66

Ugartondoko ekimenak
Foru Aldundiaren
oneritzia jaso du

Gipuzkoako Foru Aldundiaren
Diputatuen Kontseiluak

behin betikoz onetsi zuen Ugarton-
doko zonaldeari dagokion Usurbilgo
Hiri Antolaketarako arauen berrikus-
pena. 

Lurralde Antolaketa eta Sustape-
nerako diputatu den Koldo Azkoitiak
aditzera eman zuenez, foru erabakiari
esker 192 etxebizitza berri egingo dira
guztira: 48 babes ofizialekoak, 48
tasatuak eta beste 96 libreak.

Ingurua zeharkatzen duen errekatik
gutxienez 12 metro atzeratu behar dira
eraikinak. Eusko Jaurlaritzako Ur
Zuzendaritzaren txostenean agertzen
denarekin bat eginez, Aranerrekan
ordenamenduz kanpo geratzen dira bai
uraren herri jabariko eta zorguneko
okupazio guztiak eta bai erreka horri
atxikitako hormigoizko pasabideak, sar-
bideko zabalgunea eta presa txikia ere. 
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Eskubide zibil eta politikoen errespetua 
eskatu du berriz ere UHL elkarguneak

“Urrats sendo eta ausartak” emateko eskaera

Udal hauteskundeak orain
egingo balira, akaso, beste
egoera batean egongo litzate-

ke UHL elkargunea. 2003ko udal hau-
teskundeetan, ordea, giro politikoa bes-
telakoa zen. Alderdien Legea indarrean
jarri berria, Batasuna  eta herri platafor-
ma ugari legez kanpo utzi zituzten. Bi
urte pasa dira eta bizi duen egoera sala-
tzeko hainbat deialdi egin ditu UHLk. 

NOAUA! Egiguzu bi urte hauetako
balantzea.

Arantxa Manterola. Bi urtetan hase-
rrea baretu beharko zuen baina haserrea
mantentzen da. Ezin da normaltasunez
onartu ia 1.200 usurbildarren ahotsa isil-
du edo baztertu izana. Gure eskubideen
defentsan jarraitzeko asmoa dugu.  

Are eta larriagoa da egoera, Euskal
Herri mailan normaltasun prozesu bat
hastekotan dela esaten denean.
Hainbeste herritarren ahotsa isilaraztea
normaltasun ezaren adierazle da.

Herri mailan, zentzu batean, onarpen
hori eman dela ikusi dugu. Gu udalean
ez ikustea nomaltzat hartzea. Guk jarrai-
tu dugu herrigintzan lanean, gure ahal-
men urriak eta oztopoak gaindituz.
Jendea, orain, zeozer ari garela egiten
ikusten hasi da. Gure herri eredua defen-
datzen. Ze emaitza izango duen horrek?
Ez dakigu, baina gu saiatzen gara.

N. Bi urteotan, LOREG-aren 182.2
artikulua aplikatzea eskatu duzue. 

A. M. EAk eta EAJ-PNVk diote ez
daudela Alderdien Legearekin ados.
Denak beharko genukeela gure ordezka-
ritza politikoa izan. Bi alderdi horien ara-
zoa da ordezkaritza hori bideratzeko ez
dutela ilegaltasunean erori nahi. Artikulu
horren bidez gauzak legalki egin daitez-
ke. Nola? Guri dagozkigun eserlekuetan
daudenek dimititu egin beharko lukete;
ondoren, alderdi horietako zerrenda
osoak dimititu beharko luke. Kasu
horretan, zerrendan ez dagoen norbait
izendatzeko aukera ematen du legeak. 

Usurbilen, jada, hori gertatu da. PSE-
EEko bigarren zinegotzia ez zegoen
zerrendan. Zerrenda osoak dimititu zuen
eta alderdiak izendatu zuen gaur egun
alderdi sozialistaren bigarren zinegotzia
dena. 

Esaten dutena egiteko borondate poli-
tikoa badute, hori egin beharko lukete. 

N. Baina aplikatu al da beste herriren
batean?

A. M. Praktikan badakit batzuk beren
kargua ez zutela hartu. Kargua hartu eta
gerora kargua utzi dutenak ere badira.
Kasuistika oso zabala da. Konkretuki
legea non aplikatu den? Nik dakidala
inon ez. Baina aplikatu daiteke. 

N. Legealdi hasieran udalgintzan ari-
tzeko zailtasunak izan omen zenituzten.
Badirudi orain bizi duzuen egoera
hobea dela.

A. M. Eman da eboluzioa, baina gure

eskaeretan ez dugulako etenik izan.
Lehen hilabeteetan oso harreman tentsoa
izan genuen. EArekin bilera pare bat
egin genituen eta alkateak guri informa-
zioa ematen hastea erabaki zuen. Gerora,
plenoetan edota batzordeetan ika-mika
batzuk izan dira, gure erreklamazioak
herritar gisa hartzen dituztelako. Guk,
ordea, UHL ordezkatzen dugu. 

Bestetik, batzordeetan, hitza ematen
digute beti. Aurrekontuen gaiarekin,
ordea, ez digute ezertxo ere azaldu; ez
dute gurekin euren proposamena kon-
partitu nahi izan.

Maiatzeko ohiko udalbatza ple-
norako, UHL Elkarguneak

mozio bat aurkeztu zuen. Baina udal-
batza bilkura horretan apirileko pleno-
aren akta bakarrik aztertu zen. UHLren
mozioak, besteak beste, puntu hauek
jasotzen zituen.

“1.- Espainiar Alderdien Legearen
aplikazioak sorturiko eskubide zibil eta
politikoen urraketa egoera hau ahalik
eta azkarren gainditzearen beharra bere

egiten du Udal honek.
2.- Udal honek, 2003ko Udal eta

Foru hauteskundeetan, milaka herrita-
rrek bozka bidez emaniko hitza errespe-
tatzearen premia aldarrikatzen du.
Norabide horretan urrats sendo eta
ausartak ematea, herri honen eta bi
Estatuen arteko gatazkaren konponbi-
dean  ezinbesteko pausua dela uste du.

3.- Udal honek, herri borondatearen
arabera kargurik ez dagokien hautetsiei,
LOREG-aren 182.2 artikuluaren bidea

martxan jartzeko deia egiten die, honen
bidez, gure herritarrek duela bi urte
adierazi zutenaren araberako Udala
osatu dadin.

4.- Udal hau, ahalik eta azkarren guz-
tiok desio dugun egoera horretara iriste-
ko beharrezkoak diren pausu guztiak
emateko prest agertzen da.

5.- Erabaki honen berri herritarrei
zabaltzeko konpromisoa hartzen du
Udal honek”.

Alderdien Legeak udaletxetik

kanpo utzi zuen UHL elkargunea.
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“Sarrailako Giltza” herri antzerkiak
jakinmin handia piztu du

Duela hilabete asko hasi
ziren entseguak. Orduan,
urruti ikusten zen ekaina-

ren 11a. Baina iritsi da egun handia.
Taula gainera igotzea edota jendau-
rrean aritzea, ordea, ez da eguneroko
ogia izaten. Baina denbora honetan
guztian nahikoa lan egin dutenez,
egun seinalatuan lasai egon daitezke
herri antzerkiko kideak.

Entsegu orokor baten lekuko izateko
aukera izan dugu eta hona hemen ber-
tan bizitakoaren kronika modukoa. 

Itxura ona hartu diogu “Sarrailako
Giltza” izenarekin bataiatua izan den
herri antzerkiari. Baina ez dugu gidoia
aurreratuko. Guk ere sekretuan gorde-
ko dugu. Soilik zera esango dugu:
Usurbilgo historian eman diren pasar-
te batzuetan oinarrituta dagoela.
Baina ez da antzerki historiko horieta-
ko bat. Zeozer izatekotan, herri
antzerki bat da. Hori da hizpide
dugun saioa ondoen definitzen
duena: kalean, eguneroko bizitzan,
bestelako lanetan... ezagunak zaizki-
gun bizilagunak oholtza baten gaine-
an. Guztiak, komedia ikutua duen
gidoi baten inguruan jolasean. 

Maila handiko antzezleak
Herri antzerkia dela esan dugu. Dena

den, antzezle horietako batzuk maila
ona erakutsi dute entseguetan.
Aipatzekoa gaztetxoei hartu diegun
traza. Antzezle sena duenik bada tarte-
an. Eta ez soilik gaztetxoen artean.
Adinez nagusi diren askok ere, gidoia
menderatzeaz gain, interpretazioaren
arauak ondo baino hobeto ezagutzen
dituzte. 

Egitasmoaren berri eman zutenetik
hona, lagun asko izan dira Agirresarobe
anai-arreben ahaleginarekin bat egin
dutenak. Adin eta auzo ezberdinetako
herritarrak ikusiko ditugu Usurbilgo
pilotalekuan ipiniko den eskenatokian.
Egun horretan laburbilduko da azken

hilabeteotako lana.
Entseguak otsaila inguruan hasi ziren.

Azken saioak Osinalde industrialdean
egin dituzte, Aizpurua Autobusak
enpresaren pabilioi batean. 

Jantziak, ikusgarriak
Maiatzaren 30eko entsegua ikusteko

aukera izan genuen guk. Arratsaldeko
19:00etan hastekoa zen. Batzuk, ordea,
berandu zebiltzan. Lanetik atera eta iri-
tsi berriak. Beste batzuk, berandu ez
baina lasai asko, presarik gabe. Hantxe
zebilen Iñaki Agirresarobe, artzaiak
nola, artaldea gobernatu nahian.
Kostata, baina azkenean hasi da entse-
gua. Gidoia barneratu dute denek,
baina zuzeneko emanaldian pentsatzeko
unea da. Zuzenketak egin asmoz, entse-
gua behin eta berriz eten du Iñakik:
ozen hitz egiteko ohitura hartu behar,
jendeari begira hitz egiteko joera
hartu... Giro onean ari dira lanean. 

Antzerkia ikustekoa bada, jantzietaz
zer esan. Denak eskuz eginak izan dira
eta auzolanean. Telak erosi eta laupa-
bost lagunek josi dituzte antzerkiko jan-
tzi denak. Eta nola josi gainera. Julio
Caro Barojaren “Trajes Vascos” libu-

ruan oinarritu dira. Ahalegin handia
egin dute jostunek eta, horri esker, iru-
dimena lagun, garai bateko Usurbilen
murgilduko gara. 

Dena prest dago. Egunean bertan,
400 eserleku jarriko dira. Teknikak
hutsik egiten ez badu, saio eder baten
lekuko apartak izango gara. Has dadila
“Sarraileko Giltza”.

Entseguetan giro ona izan da nagusi.

SARRAILAKO GILTZA

Eguna: ekainak 11, larunbata
Ordua: 22:00.  Sarrera: doan.

KRONOLOGIA

2004ko uztaila. Gidoiaren lehen
zirriborroa idatzi zen.
2004ko azaroa. Gidoia guztiz
amaitu zen.
2005eko urtarrila. Parte hartzeko
deialdi irekia egin zen.
2005eko otsaila. Lehen entse-
guak hasi ziren.
2005eko ekainaren 11. 
“Sarrailako Giltza” herri antzer-
kiaren emanaldia.



Ekainaren 22an, NOAUA!ren eskutik,
Pirritx eta Porrotx pailazoak Usurbilen 
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ET X E KO B E R R I

NOAUA!ko bazkide guztiei
gutun bidez nahiz aldizka-
ri honen bidez jakinarazi

zitzaizuen bezalaxe, maiatzaren 28an
ez ohiko Batzar Nagusia ospatu
genuen. Mahai gainean, aztergai
bakarra: astekariaren egitasmoarekin
zer egin. Batzarrak proiektuarekin
aurrera egitea erabaki zuen. 

Martxoaren 19an egin zen ohiko
Batzar Nagusian, 2004ko balantzea eta
2005eko aurrekontuak onartu ziren.
Baina gai zerrendan bazen beste kontu
bat, astekari proiektua. Eztabaida luzea

izan bazen ere, ez zen astekariaren
inguruko erabakirik hartu. 

Proiektu honekin zirt edo zart egin
asmoz, NOAUA!ko Zuzendaritza
Batzordeak ez ohiko Batzar Nagusira-
ko deialdia egin zuen. Ez ohiko batzar
hori maiatzaren 28an ospatu zen.
Kontrako bozka bakarra eman zen.
Abstentziora beste boto bat joan zen,
baina gainontzekoek astekari proiek-
tuarekin bat egin zuten. 

Orain, astekariaren orriz orrikoa
definitzeko denbora hartuko da.
Finantziazioaren atala ere berrikusteko
hitza eman zuen Zuzendaritza

Batzordeak. 
Bi eginbehar horien arabera zehaztu-

ko dira epeak eta astekariaren lehen
alearen argitaratze-data. 

Astekari proiektuarekin aurrera

Plis, Plas, Txalo ta Jolas egitaraua
Pirritx eta Porrotx pailazoen
emanaldiarekin amaituko da.

Ekainaren 22an izango dira izango dira
Usurbilgo frontoian, arratsaldeko
18:00etan. Baina hori baino lehen,
Korri, Xalto eta Brinko saioa izango da
Aginagan, ekainaren 11n. Zubietan,
aldiz, antzerki musikala, ekainaren 18an. 

Santuenean egin zen herri kirol saioare-
kin hasi zen Plis, Plas, Txalo ta Jolas; uda-
berriro, NOAUA!k antolatzen duen egita-
raua. 

Ekainaren 11n, Aginagan,
Korri, Xalto eta Brinko
Ondoren, ekainaren 4ko arratsean,

magia ikuskizun ederra eskaini zuen
Eriz magoak. Kalezarren dagoen Haur
Eskolan bildutakoak txundituta utzi

zituen. 
Datorren ekitaldia Aginagakoa izango

da. Korri, Xalto eta Brinko ikuskizuna
Aginagako pilotalekuan egingo baita,
ekainaren 11n, arratsaldeko 17:30ean
hasita.

Zubietan, antzerki musikala
Maiatzaren 28rako iragarri genuen

Anne Monna Oskola eta Karramarroi
antzerki musikala. Baina taldeko batek
ezbehar bat izan zuen eta saio hori, azke-
nean, ekainaren 18an egingo da,
Zubietako plazan (euria egingo balu,
Lanbide Eskolako aretoan).

Eta bukatzeko, pailazoak
Pirritx eta Porrotx pailazoen ema-

naldiarekin amaituko da Plis, Plas
zikloa. Ekainaren 22an, arratsaldeko
18:00etan, Usurbilgo pilotalekuan.

Ikuskizun bikaina eskaini ohi
dute Pirritx eta Porrotx

pailazoek.
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PO R R U S A L D A14

Ekainaren 1ean, Patxi Segu-
rola usurbildarraren aurkako
epaiketa hasi zen Parisko

Epaitegian. 1999ko irailaren 30ean,
Frantzian atxilotua izan zen eta
geroztik espetxean da. Beraz, bost
urte eta erdi pasatxo daramatza espe-
txeratua, epaiketarik gabe. 

ETAk Bretainiako Plevin herrian
dinamita lapurtu zuenetik ia sei urte
pasa dira. 8.000 kilo dinamita baino
gehiago lapurtu zituzten, Titanite ize-
neko enpresan. Lapurreta hura egitea
leporatuta, Argi Perurena, Jon
Bienzobas, Asier Oiartzabal, Fermin
Benito Martinez eta Patxi Segurolaren
aurkako epaiketa hasi zen ekainaren
1ean. Haiekin batera, 10 bretainiar
ere epaituko dituzte, lapurreta guztiek
batera egin zutelakoan. Epaiketa ekai-
naren 30a arte luzatuko omen da. 

Patxi Segurola herritik kanpo aurki-
tzen da 1994ko ekainaz geroztik. Urte
hartan zenbait usurbildarrek atxiloke-
tak eta tratu txarrak jasan zituzten,
tartean, bere emazteak. Patxi etxean
aurkitu ez eta bere ordez atxilotu zute-
nenean. Handik egun batzuetara ino-
lako kargurik gabe aske utzi zuten
emaztea.

Osasun arazoak
Patxi Segurola, ordea, 1999ko irai-

laren 30ean atxilotua izan zen eta
geroztik espetxean da. 

Kartzelaldian, bizkar hezurrean ara-
zoak izan ditu Patxik. Harriak ere izan
ditu giltzurrunean. Tratamenduan
denbora luzez izan zen baina ez zuen
hobera egin eta operatua izan zedin
eskaera egin zuen. Antza denez, berri-
ki egin diote ebakuntza hori.

180 herritarrek 
babestutako mozioa
Epaiketa honen inguruan, UHLk

mozioa aurkeztu zuen maiatzeko udal-
batza plenoan aztertua izan zedin.
Puntu hauek jasotzen zituen mozioak:

“1. Patxi Segurola hainbeste denbo-
ra epaitu gabe edukitzea bidegabeke-
riatzat jotzea. 

2. Bere osasun egoeraz kezkaturik,
lehenbailehen beharrezko tratamen-
dua egin diezaioten exijitzea.

3. Justizia administrazio frantsesak
orain artean Patxi Segurolarekiko izan
duen trataera ikusita, bere eskubide
guztiak bermatuko dituen epaiketa
izan dezala exijitzea.

4. Horrela izango ez balitz, udal
honek beharrezko neurriak hartuko
lituzke dagokion administrazio eta
epaitegiari ardurak eskatzeko.

5. Erabaki hauek Justizia Ministro
frantsesari igortzea eta komunikabide-
en bidez, herritarrak informatzea”. 

Mozio honek, Errepresioaren
Aurkako Taldearen eta 180 herritarren
babesa zuen. Baina maiatzeko ohiko
udalbatza plenoan ez zen aztertua izan.

Hilabetez luzatuko da Patxi Segurolaren epaiketa

Zubietako Lizarraga
baserriko semea, gaz-
tetan Zizurkilera joan

zen bizitzera. Espetxean 22
urte egin eta gero, maiatzaren
29an, jaioterrira itzuli zen Jon
Tapia,  Zubietara. Duela hila-
bete pasatxo utzi zuten kalean.
Zizurkilen lehen omenaldia
egin zitzaion; bigarrena,

Zubietan. Maiatzaren 29ko
ongi etorrian, lore sorta  eta
hainbat opari eskuratu zituen.
Dantzarien agurra ere jaso
zuen baina, aipagarriena, pilo-
talekuan bildu ziren zubieta-
rrek eskaini zioten berotasuna
izan zen. Ondoren egin zen
herri bazkarian, 150 lagunek
bat egin zuten Jon Tapiarekin. 

Etxean da Jon Tapia 

Patxi Segurolaren epaiketa dela-eta,
autobusa antolatu da Parisera.

Irteera, ekainak 12 (igandea) gaueko
21:00etan udaletxeko plazatik. Itzulera:
ekainak 13, astelehena, arratsean
(Usurbila goizeko 6:00ak aldera gutxi
gora behera).

Kontzentrazioak
Epaiketa salatzeko bi kontzentrazio

iragarri dira. Ekainaren 10ean lehena,
ekainaren 17an bigarrena. Biak
20:00etatik aurrera, pilotaleku atzean.

San Joan bezperan, kalejira
Bestalde, Etxerat eta Errepresioaren

Aurkako Taldeak antolatuta, kalejira
erreibindikatiboa egingo da San Joan
bezperan, gaueko 22:00etan Kalezargo
suraino.

Epaiketara joateko
autobusa antolatu da



Maiatzaren 30ean hil zen
Balentin Aldalur Zialtzeta
soinujolea. Jaiotzez Aiakoa

bazen ere, Santueneko bizilaguna zen
Zialtzeta. 

Erromeri asko eskaini zituen baina azke-
naldian, ordea, utzia zuen soinua. Hala ere,
herriz herri lagun asko egin zituen eta horie-
tako asko bildu ziren hileta elizkizunetan. 

Zialtzeta NOAUA! Kultur Elkarteko
bazkide zen. Lerro hauetatik, doluminak
eta besarkada handi bat senitarteko eta
lagun guztiontzat. 
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PO R R U S A L D A 15
Zialtzeta joan zaigu

Maiatzaren 30ean zendu zen

Balentin Aldalur soinujolea.

Imsersorekin oporretara 

Kontribuzioa

Edadetuentzat Imsersok antolatzen
duen opor programa martxan da.

Izena emateko epea zabalik dago eta ekaina-
ren 30ean amaituko da.

Aurreko urteetan parte hartu dutenek
etxean jasoko dute eskaera egiteko inprima-
kia baina lehenego aldiz joan nahi dutenek
udaletxeko gizarte zerbitzuetatik pasa behar
dute inprimaki hori jasotzera.

Ohorezko matrikula
Usurbilgo bi gazterentzat

Lasarte-Usurbil Institutuak ohorezko
hiru matrikula banatu berri ditu.

Usurbilgo Julen Arteaga eta Julen Etxabe
eta Lasarte-Oriako Laura Carballo gazteak
izan dira ohorezko aipamena jaso dutenak.
Zorionak! 

Jazinto Rivas Elgeta-ren ikaslea,
harekin harreman estua izan

zuen. Elgeta hil zenean Zialtzetak
berak jaso zituen haren soinuak. Elgeta
soinua jotzen entzun daitekeen graba-
zio bakarra ere berak gorde zuen eta
eman zion gero Trikitixa Elkarteari. 

Ez zuen diskorik grabatu, ez zuen
txapelketarik irabazi, baina erromeriaz
erromeria eta herriz herri asko ibilita-

koa zen. Primi Erostarbe izan zuen
lagun. Horiek hala, duela bi urte ome-
naldia egin zioten, 36ko gerra osteko
trikitilarien belaunaldiko beste askore-
kin batera. Aspaldian utzita zuen soi-
nua, adina eta osasuna zirela kausa.

A. Oiartzabal
(Berria egunkaria, 05-05-31)

Elgetaren ikasle eta laguna 
Hemeroteka

Urteko Ondasun Higiezinen Gaineko
Zerga ordaintzeko epea maiatzaren

15ean zabaldu zen. Uztailaren 4ra arte ireki-
ta izango da (azken egun hau ere barne).
Domiziliatu gabeak zergadunaren helbide
fiskalera igorri dira, borondatezko epea amai-
tu baino lehen ordaintzeko udaletxean edo
entitate laguntzaileetan. Domiziliatuak,
uztailaren 1ean kobratuko ditu Udalak.
Domiziliatu nahi duenak 2005. urteko zerga
ordaindu ondoren agindua eman dezake
edo, nahi izanez gero, 2005ekoa ere domizi-
liatzeko agindua eman dezake ekainaren 20a
baino lehen Udaletxera zuzenduz.

Ekaineko lehen igandearekin
batera ospatu ohi da

Ikastolaren Eguna. Beti bezala, eki-
taldi ugariz osaturiko eguna izan
zen. Goizean goizetik, ikasle eta
guraso asko hurbildu ziren
Udarregi Ikastolaren festara.
Irudian, LH eta DBHko ikasleak,
Udarregiko patioan jolasean. 

Lagun ugari
Ikastolaren Egunean

Jolasak, eskulanen erakusketa, 

kiroldegiko ikuskizuna, bazkaria... 

egitaraua oparoa izan zen.
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Xiba Txapelketaren finalerako 
sailkatu da Usurbilgo taldea 

Ekainaren 26an, Usurbil Cup txapelketako finalak

Euskal jokoak, jolasak eta kiro-
lak sustatzeko asmoarekin
antolatu zen Xiba Txapel-

keta. Euskal Herri mailako txapelketa
honen lehen edizioa iaz egin zen.
Bigarrena, aurtengoa, azken txanpan
da. Ekainaren 18an ospatuko da fina-
la Oiartzunen eta Usurbilgo taldea ere
bertan izango da.

Euskal Joko tradizionalak berresku-
ratu, zaharberritu eta indartzeko xedea
du Xiba Txapelketak. Jarduera ezberdi-
nak biltzen ditu bere baitan: jaia, jolas-
jokoa, harremanak estutu... 

Multzoka zein banaka, hauek dira
egin beharreko frogak: harria jasotzea,
ingudea, lastoa altxatzea, dantza, xiba,
jende froga, lokotxak, txingak, zaku
eroatea, toka, trontza edota soka tira.

Finala, Oiartzunen
Maiatzaren 21ean, lehen kanpora-

keta jokatu zen Arrasaten. Lau talde
onenek finalerako txartela eskuratu
zuten. Ozta-ozta izan bazen ere, lau-
garren postuan amaitu zuen
Usurbilgo taldeak eta, horri esker,
ekainaren 18ko finalean izango dira
gure ordezkariak.

Idiazabal, Zizurkil eta Asteasuk ere,

finalerako txartela eskuratu zuten
Arrasateko saioan. 

Gureak diren jokoak eta jolasak eza-
gutu nahi badituzu, aukera ederra
duzu Oiartzunen. Bide batez, gure
ordezkariak txalotzeko aukera aprobe-
txatzen baduzu, ondo baino hobeto.

Usurbilgo taldea, Arrasateko kanporaketan. Goian, ezkerretik hasita: Amaia Martinez,
Gabi Sarasola, Kepa Unanue, Lur Etxeberria, Aroa Alkorta eta Izaro Aizpurua.

Behean, ezkerretik hasita: Andoni Udabe, Mikel Aranburu, Leire Unanue, Oidui
Usabiaga, Mikel Soroa eta Idoia Udabe (Haritz Zubiaur falta da).

Goizeko 10:00etan hasiko da
Xiba Txapelketaren finala.

Eguerdian bazkaria eta bazkalostean
jaigiroa izango da nagusi Oiartzunen.

Xiba Txapelketaren Finala,
ekainaren 18an Oiartzunen

Jokatu dira Usurbil Cup areto
futbol txapelketako lehen par-
tidak. Hasiera batean, 9 urtetik

16 urte bitarteko herriko gazteentzat
antolatutako txapelketa bazen, azke-
nean, jubenil mailako jokalariei ere
parte hartzeko aukera eman zaie. Era
honetan, gainera, talde gehiago izan
dira animatu direnak.

Izen-emateko epea amaitu ondoren,

21 izan dira txapelketa honetan parte
hartzeko izena eman duten taldeak.

Benjaminetan: Kaxeroak, Sugego-
rriak (neskak), Txirristra, Zendoia,
Beti Gu (neskak), Lasarte Auto Eskola.

Alebinak: Txotx, Txikilino, Fiatc
Seguroak, Usurbil (neskak), Mahuka
(mixtoa).

Infantilak: Parranderoak, Txipi-
ronak (neskak), Makarroiak Vol. 69,

Bordatxo, Txirristra (neskak).
Kadete-jubenilak: Drinpas,

Ukelele Abi! Abi!, Eh? Oh! Aaahh
(jubenilak), Senden (jubenilak),
Butaneros Vol. 2.

Txapelketa honetako finalak, ziu-
rrenik, ekainaren 26an, igandean,
jokatuko dira. Santixabel jaien egita-
rauan jaso dira finalak.



Pilotaren aniztasuna ezagutarazi
asmoz abiatu zen duela lau bat
urte Usurbilgo Pilota Astea. Bi

urtez behin, herriko elkarte ezberdinak
bat egiten dute pilotaren inguruko eki-
men honekin. Herriko pilotariei ematen
zaie protagonismoa. Aurten, bereziki,
emakumezkoen parte hartzea bultzatu
nahi izan da. 

Pilotaren munduan jokamolde ezberdi-
nak daude. Horiek guztiak ezagutarazte-
ko antolatu zen Lehen Pilota Astea. Xede
berdina du hirugarren edizio honek ere. 

Beste edizioetan bezalaxe, herriko pilo-
tari gazteek pilotari profesionalekin entre-
natzeko aukera izango dute. Saio honekin
hasiko da, hain zuzen, III. Pilota Astea.

Martin Alustiza ikusteko aukera
Estrainekoz, Martin Alustiza etxean

bertan jokatzen ikusteko aukera izango
dugu. Ekainaren 17an izango da hori. 

Herriarteko txapelketatik at
Gipuzkoako Herriarteko Txapelketako

finalerdian sartzeko zorian izan da
Usurbilgo taldea.  Emozioz beteriko final-
laurdena jokatu zuten Donostiako eta
Usurbilgo pilotariek. Pentsa, tanto aldeari
esker sailkatu da Donostia. Lastima.
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Gaztetxoen eta pilotari profesionalen 
arteko saioarekin hasiko da III. Pilota Astea

III. Pilota Astearen egitaraua

Duela bi urte bezalaxe, aurten

ere pilotari gazteek profesionale-

kin jokatzeko aukera izango dute.

L'ampolla herrian (Katalunia) egin
zen “Ironcat” proban lan txukuna

osatu zuten hiru kirolari hauek. 3,8km
igeri, 180km bizikletan eta 42,150 km
korrika saioan, Joxe Mari Otamendi 10.
izan zen.  Pello Sasiain, hirugarren eta
Joxe Manuel Algorta 45. (irudian, ezke-
rretik eskubira, hurrenez hurren).
Guztira, 73 partehartzaile irten ziren
arren, hauetatik 54k bakarrik amaitu
zuten triatloi proba. Zorionak.

Kataluniako triatloian,
onenen artean

Santixabel Pilota
Txapelketa, finalerdietan

Ekainak 16, osteguna
18:00etan pilotari profesionalekin

pilotan arituko dira herriko gaztetxoak.
Usurbilgo pilotalekuan.

Ekainak 17, ostirala 
Gaueko 22:00etan maila handiko hiru

pilota partida Usurbilen. 

Paleta goma gizonezkoak: 
Peluaga-Arozena (Loiola-Añorga) 

Oidui Usabiaga-Imanol Zumeta (Usurbil) 

Paleta goma emakumezkoak: 
Gipuzkoa-Nafarroa arteko lehia
Susana-Maite (Nafarroa) 
Maider Mendizabal-Itxaso Urkizu

(Gipuzkoa) 

Eskuz binaka Frontis enpresako pilota
partida:

Ariznabarreta-Altuna 
Alustiza-Elola 

Ekainak 18, larunbata
Goizeko 12:00etan, bote luzea partida

Usurbilgo eta Lapurdiko pilotarien arte-
an. Usurbilgo pilotalekuan.

Arratsaldeko 17:00etan, lau partida
ikusgarri Zubietan: 

-Joko garbi (zubietarrak) 
-Zesta punta (herritar bat edo besterekin) 
-Pala motza (herritarrak) 
-Erremontea (profesional mailakoak)

Ekainak 19, igandea 
Goizeko 12:00etan Usurbilen,

Euskadi-Katalunia fronteniseko partida
nesken artean. 

Segidan, Bertso Pilota: 
Ibai Esoain-Kerman Errekondo
(hauen botillero Jokin Sorozabal) 
Unai Loidi-Mikel Elexpe 
(hauen botillero Jexux Mari Irazu) 
Epailea: Unai Agirre.

Antolatzaileak: Andatzpe-Peña Pagola, Zubietako Pelota Elkartea, Bota Punttuba Bertso
Eskola. Babesleak: Usurbilgo Udala, GEPE. Laguntzaileak: Euskadiko Kutxa, Ikaspilota,

NOAUA! Kultur Elkartea. 

Usurbilgo XXXIII. Pilota Txapelketa
azken txanpan sartu da. Finalerdiak

egun hauetan jokatuko dira. 

Ekainak 10 Ostirala, 22:00
22 urte azpitik 
Azagirre-Lopez / Arraztoa-Landiribar 
(Elgeta) (Ortuella)      (Burlata) 

Nagusiak
Baez II-Erauskin / Huizi-Arruti 
(Amezketa) (Lemoa)        (Usurbil) 

Ekainak 25 Larunbata, 22:00 
22 urte azpitik 
Etxebeste-Elizalde / Pikabea-Mitxelena 
(Baztan)  (Arantza) 

Nagusiak 
Domingez-A.Bengoetxea / Irigoien-Mintegi 
(Intxaurrondo)  (Lezama)             (Lesaka) (Lizartza) 
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Hizki Salda

Labirintoa
Bila ezazu 
nekropolira iristeko
bidea bertan pitxerra
lurperatzeko.
Zorte on, marianton!

Egilea: LH 1. maila
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Oharrak Txerrimunik ordainetan

Zorionak  Agu! Ez diñau
aukerarik izan batera ospatzeko
baina aurrerago bada ere izango
diñau aukera parrandaren bat
egiteko! Ohitura onak ez dizki-
ñau ahaztuko. Zorionak ta

muxu bat Usurbildik!

Zorionak  Aitzi! Zorionak ta
muxu handi bat! Gezurra diru-
di 22 urte egin ditunela.
Badakin esker onekuak geala
eta zai egongo garela ea noiz
etortzen haizenan txanpain

botila freskuakin. 

JAIOTZAK
-- Oier Eleta Biain, maiatzaren 20an. 

HERIOTZAK
-- Balentin Aldalur Zialtzeta, maiatza-

ren 30ean. Santuenea.
Informazio iturria: Usurbilgo Bake Epaitegia

Zorionak Ima! Berrogei
urte egin dituzun honetan eta
Usurbilen ospatzera ausartu
zarenez zorionak eta musutxo
bat! Baina oraindik afari baten
zain gaude denak, eta badakik

non ezta? Leatxorrixoi!!

Zorionak Eneko! Ekainaren
15ean beteko dezu zure lehe-
nengo urtebetzea. Zorionak
eta muxu handi bat osaba ize-
ben partez.

Zorionak Aitana! Zure
bigarren urtebetetzean, ongi
pasa. Muxu maitia gurasoen
partetik.

I T U R G I N T Z AI T U R G I N T Z A

Zubiaurrenea, 5
Telf: 943 37 10 42

Telf: 943 36 61 21 Alperroburu, 1

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA

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

-Usurbilgo bikote gazte batek pisua alokatu nahi-
ko luke Usurbilen. Tf: 679 185 102.

SALEROSKETAK / GARAJEAK

-Salgai Enduroko motorra Suzuki DR-400-Z.
Oso egoera onean. 607 457 004 (Dani).
- Vespa Iris 200 motorra salgai. SS-AL matrikula.

Salneurria 600 euro. 656721158.
- Garaje bat daukat alokairuan jartzeko Kale

Nagusian (Bizkarreko etxeetan) 240eurotan.
100m2takoa da eta kotxea erraz sartzen da.
943458284.

- Aparkalekuak salgai Bizkarra 1-8 etxe taldean,
Kale Nagusia 3 zbkan. 607905859 (Imanol).

- Honda Dominator 650 cc motorra egoera oso
onean. 667 172010 (Jon).

- Garaje itxi bat alokatzen da kale nagusian.
Interesatuak deitu 943361235.

LANPOSTUAK

Lan-eskaerak

- Udan haurrak saintzeko esperientzidun neska
euskaldun bat eskeintzen da. Egun osoko dis-
ponibilitatea. Interesatuak deitu 658759335.

- Lan egiteko gogoa daukat. Kanpotarra naiz eta
edozein lan egingo nuke: portalak garbitu,
plantxa egin, kanguro lanak astebukaeratan,
pertsona helduekin, fregaderako lanak...
677552258 (Sharon)

- Kamarera euskaldun bat eskaintzen da astelehe-
netik ostiralera lan egiteko. 667694469.

- Emakume bat eskaintzen da astelehenetik osti-
ralera, pertsona helduak edo ezinduak zaintze-
ko. Horrelako lanetan aritua. 626641155
Mariaje.

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

- Portalak eta eskilerak garbitzeko neska bat
eskaintzen da. Esperientzia horrelako lanetan.
Interesatuak deitu 690 784 113 telefono zen-
bakira.

- Oporretako, ospakizunetako, edozein motatako
bideoak montatzen dituen profesionala
eskaintzen da. 943 555 835/ 617-242660.

Lan-eskaintzak

- Harategian lan egiteko pertsona behar dugu,
uztailean eta abuztuan. 943 37 20 34.

- Emakume heldu bat behar dugu etxeko-lanak
egiteko. Eguerdiko lana izango litzateke.
Euskalduna izatea nahiko genuke.
Interesatuak mesedez deitu telefono honetara:
943 300 518 (Mª Angeles)

- Orioko ileapaindegi batean estezizista bat behar
da. Interesatuak deitu 943832729.

- Zarautzko taberna baterako sukaldaria eta zerbi-
tzaria behar dugu. Udarako bakarrik.
Interesatuak: 661 97 26 70. 

- Uztailan eta datorren ikasturtean, DBH maila-
ko, gaztelerazko matematika emango duen
pertsona bat behar dut. 943364310.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Itsasoan arrantzan egiteko kañabera behar dut.
Ahal bada teleskopikoa. Zurea erabiltzen ez
baduzu, doan edo merke antzean emateko
prest bazaude, gustura hartuko nuke. Tel:
676374812.

- Haur baten jertxe berde bat galdu dugu
Zubiarrenea kaletik, San Ignazioko autobus
geltoki bitartean. Aurkitu duenak mesedez
Noaua!ko egoitzan utz dezala. Mila esker.

- Peugeot 306 Break salgai. 2000-HDI.
Matrikula, BPF (2001eko azaroa). Garajean
egon da beti. Prezioa: 10.500 euro. Telefonoa:
636 36 49 42. 

- Baldintza onetan dagoen 49cc dituen moto
Honda bat daukat salgai. 943 36 45 54.

- Ume baten urrezko pultsera bat galdu dugu.
Ianire izena eta data bat dauzka grabaturik.
Aurkitu duenak deitu 667502218 telefonora.

- Ekonomika sukalde bat saltzen da (labea ere
badu). 6 urte, ondo zaindua. Prezioa negozia-
tuko da. 617242660 / 943361751 (Nerea).

- Bideokamara bat saltzen dut, Canon XL1 semi-
profesionala, bateria eta tripodea barne. Gutxi
erabilia. 943376902 - 665749615 gauez.

- Kanping-karroa salgai, aluminiozko panelare-
kin. Karabana bihurtzen da. 943 55 18 32.

- Pago egur txikitua eta lehorra salgai. Etxera era-
maten da. Tf. 615755762.
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INFORMAZIO PRAKTIKOA

Eguneko 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

Ekainak 9, osteguna
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Ekainak 10, ostirala 
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Ekainak 11, larunbata
Oa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Ekainak 12, igandea
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Ekainak 13, astelehena
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Ekainak 14, asteartea
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Ekainak 15, asteazkena
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Ekainak 16, osteguna
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Ekainak 17, ostirala
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Ekainak 18, larunbata
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Ekainak 19, igandea
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Ekainak 20, astelehena
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Ekainak 21, asteartea
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Ekainak 22, asteazkena
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Ekainak 23, osteguna
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Ekainak 24, ostirala
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Ekainak 25, larunbata
Oa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Ekainak 26, igandea
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

GAUEKO GOARDIAKO FARMAZIAK
Urte osoan, gaueko goardiako farmazia guztiak
Hernanin egingo dira. Maria Jose Chucla,
Kardaberaz Kalea 48, Hernani (943 55 17 93). 

2005eko egutegi osoa noaua.com helbidean

Datorren NOAUA!
EE k a i n ak a i n 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

3

10

17

24

31

22

9

16

23

30
Donostiara autobusez joateko,  geltokia San Inazio 

errotondako markesina berrian.
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MA J E R A KO KO N D A R R A K

Lehiaketa
Orekarik

ezak
Oinezkoen
igarobide

Atzizkia
Eraikuntza

makina

Ez eme
Atzo

gauean

Igarobidea
Lehena eta

azkena

Bizkaieraz,
aurkitu
Iparre-
tarrak

Nire

*
DEITURA

Ausart

Lasai

Mirari

Marokoko
hiriburua

Zuberoako
herria

Oso bero
Sutondoko

kakoa

Barazki
hostotsua

Ote, hitz
elkarketan
Potasioa

Aterea

Ut!

Fruitu
mota
Egile

atzizkia

50

Bokala

Musika
nota

*
IZENA

Kontso-
nantea

Intsektu
mota

Lohi
Infin.,
isildu

Bokala
Donostiako

ibaia
Atzizkia
Kontso-
nantea

Pl., suari
dariona Indioa

Beharbada,
akaso

Aginagako kazetaria
Soluzioa: 22. orria.
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I N G O A L D E U?

Literaturaren txokoa

Autobiografia eta
saiakeratik hurbil
dauden obrak argi-

taratu ondoren, fikziora itzu-
li da Xabier Mendiguren
Elizegi (Beasain, 1964)
“Bihotz Gosetien kluba”
liburuarekin. 

Bost narrazio labur eta
luzeagoak bildu ditu maitasunaren
nahi eta ezinaren gaiaren inguruan.
Umorez zipriztindutako istorioak
dira, autorearen begi-keinu batekin
irakurlearen konplizitatea pizten
dutenak. 

Erraz irakurtzen diren
ipuinak dira. Xabier
Mendiguren idazleak berak
adierazi izan duenez, “nire-
tzat beti izan da inportantea
irakurgarritasuna. Argumen-
tu erakargarriak asmatzea,
istorioak erritmo egokian
kontatzea... Eta estiloari
dagokionez, zer esanik ez.

Esan nahi dudana ahalik eta indar
handienarekin eta ñabardura guztie-
kin esan, baina irakurleak lehen begi-
kolpean harrapatzeko moduan.
Irakurri eta ulertzen ez dena, niretzat
ez da aberatsago edo konplexuagoa”. 

“Bihotz gosetien kluba”

Agenda

Soluzioa

Ekainak 11, larunbata
-“Sarrailako Giltza”, herri antzerkia. 22:00etan,
pilotalekuan. Sarrera: doan.

Ekainak 16-19

- III. Pilota Astea (Egitaraua, 17. or).

Ekainak 25, larunbata

- Santixabel Bertsopaper Lehiaketan parte har-
tzeko azken eguna. Bertsoak hona bidali:
Usurbilgo Udala (XXIX. Bertsopaper Lehia-
keta). Joxe Martin Enparantza. Usurbil 20170.

Egin kontu

Zerga justuak aldarrikatzeko
kanpainari ekin dio LAB sindikatuak

Ekainaren 11n, arratsaldeko
19:00etan hasi eta 21:00ak
arte, LAB sindikatuak sina-

dura bilketa bat egingo du herrian.
LAB sindikatuak politika fiskal justua
eta solidarioa aldarrikatzen ari da egu-
notan. Kalitate oneko zerbitzu publi-
koen eta babes sozial hobearen alde,
herritarren sinadura eskatzen ari da.
Sinadurak biltzeko mahaiak,
Usurbilen, ekainaren 11n jarriko dira. 

Ekainaren 3an, bestetik, Usurbilgo
eta Lasarte-Oriako LAB sindikatuko
delegatuek bilkura egin zuten.

Bilkuraren ondoren, euskal presoak
Euskal Herriratzeko elkarretaratzea
egin zuten udaletxe atarian. Ekitaldi
horretan, Patxi Segurolaren epaiketa
salatu zen. 

JJ D JJ A JJ I JJ E JJ

Z E B R A B I D E
JJ S A JJ Z I K I N

JJ Z JJ G O R I JJ A JJ R E
B U L A R T S U JJ P E JJ

JJ B A R E JJ I R T E N A
M I R A K U L U JJ L JJ G
JJ R A B A T JJ M E L O I
M I T I K I L E JJ O T A
JJ A Z A JJ K E A K JJ I N

Soluzioa: Pello Zubiria

Irazu kalea, 3 Telf: 943 36 13 98

Ekainaren 13an hasiko da
DYAko sorospen ikastaroa

Usurbilgo DYAk sorospen eta soros-
le ikastaroa antolatu du. Ekainaren
hasieran hastekoa zen baina astebetez
atzeratu da. Ekainaren 13an hasiko da
ikastaroa. 

Informazio gehiago: 943 46 46 22.






