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ATA R I KO H A I Z E A

Irailaren 23an hamar urte beteko dira Udarregi
bertsolariaren mendeurrena ospatzeko herri

antzerkia egin zena. Arrakasta handia izan zuen
antzerkiak, herritar askok parte hartu baitzuten.
Ondoko argazkia  ordukoa duzue, antzerkian parte
hartu zutenak ageri baitira.  Hona hemen ezkerre-
tik hasita aktore arrakastatsu hauen izenak: Iñaki
Agirresarobe, Nikolas Izeta, Itziar Illarramendi,
Mikel Elexpe, Ebaristo Pikabea, Iñaki Urkia,
Teodoro, Kintin Segurola, Inaxio Usarralde, Asier
Otegi, Joxe Jabier Furundarena, Ibon Beristain,
Unai Loidi, Luis Mari Bengoetxea, Kerman
Rekondo, Joxe Torregarai, Aitor Landaluze, Koldo
Huegun, Iñigo Azpiroz, Ibai Esoain, Kattalin
Arzalluz, Aitzol Arrospide, Xabier Sukia, Josu
Udabe, Izaskun Zubiria, Paulino Ibargoien, Joseba
Pellejero, Ixabel Agirresarobe, Praisku Aranburu,
Maria, Aloña Pulido, Oihana Irazusta, Saioa Erro,
Aiora Arrospide eta Oskar Uribe.

Zaloa Arnaiz Ibarguren

Argazkilaria: Joxean Labaien, 1995-09-23  
Udarregiren mendeurrena

Noaua! Kultur Elkartea

Euskal Herrira!

Euskal presoak

Gipuzkoako
Foru Aldundiak

diruz lagundutako
aldizkaria

Kultura sailak diruz
lagundutako 

aldizkaria
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NOAUA! hamaboskariak ez du bere gain hartzen 
aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik.

NOAUA! Kultur Elkarteko jendaurreko ordutegia:
10.00-14.00 / 16.00-19.00 astegunetan

AZALA
Erroizpe elkarteko kide hauei oroigarri bana eman zitzaien.

Irailaren 20an, "Aisiako Gida" eta
"Etxetik hasi behar delako" argitalpenen
aurkezpena egin zen. Biak, Buruntzaldeko
Udalek argitaratuak. 

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

Luis Aranalde

Harri eta zur gelditu nintzen  berria irratiz entzun nue-
nean, alegia, Roger anaia (“frère Roger” bezala zen
ezaguna mundu osoan) hil zuela hiru labankadaz

emakume zoro mitomano batek. Egunero bezala, 2-3 mila gaztez
inguraturik zegoen “adiskidetasunaren kapera” erraldoian  goize-
ko otoitza zuzentzen. Abuztuaren 16an zen; 90 urte zituen.
Biziaren ironia: bakearen  eta tolerantziaren profetak armaz hil-
tzen dituzte sarritan.

1972an ezagutu nuen. Betharram-go (Lourdes-en ondean
dago herrixka hau) zuzendaria eta biok  joan ginen Taizé-ra  ikas-
le batzuekin; Bazko Astea zen. Inoiz ez zait ahaztuko aipaturiko
kapera horretan entzun nuen Rimsky-Korsakov-en “Gure Aita”;

goizeko zortziak ziren, elurra egiten zuen, ehundaka gazte
abesten; kantuaren edertasunaz at, Jainko bilaketaren edo  espe-
rientzia erlijioso sakon baten ikono gertatu zitzaidan.  Gutxitan
izan ditut nik horrelako bizipen espiritualak.

Taizé herrixka bat da, mendiska batean kokatua. Roger anaia
(protestantea erlijioz) suitzarra zen jatorriz eta 1940an  iritsi zen
auzo horrertara,  Hitler-ek erasotzen zituen judutarrei laguntze-
ko asmoz. Bere arrebak lagunduz, aterpetxe bat antolatu zuen:
judutar askok aurkitu zuen bertan harrera gozoa eta salda beroa.

Gerra amaitu ostean, beste lagun batzuekin  monastegi bat
eraiki zuen  Taizé-n. Baina, monastegi atipikoa: Roger protestan-
tea izanik, onartzen zituen bertan katolikoak, ortodoxoak, judu-
tarrak... Hau da, monastegi ekumenikoa sortu zuen. Inoiz ez zen
horrelakorik gertatu.  Tolerantziaren eta anaitasunaren  gunea
izatea nahi zuen monastegi hori. Joan XXIII Aita Santuak esan
zuen: “udaberri txiki bat da Taizé”.

Espiritu berri honek erakarri ditu mundu osoko  milioika

gazte; duela 50 urte sinesgaitza zen  horrelako abentura bat: hain
hertsiak ziren kristau katolikoak, protestanteak eta abarrak...
Hats berri honek  txundituta utzi zuen gaztedia eta horregatik
hasi ziren Taizé-ra hurbiltzen erromes gisa. Han aurkitzen zuten
beren herrietan eta elizetan  ikusten ez zutena: irekitasuna, tole-
rantzia; han jabetu ziren  egia handi honetaz:  askoz gehiago dela
batzen gaituena sakabanatzen gaituena baino.

Askatasunean eta irekitasunean egiten dira hango bilerak,
mahai-inguruak, otoitzak, bilerak... Gogoan dut oraindik ere:
bakarkako otoitzaren edo gogoetaren une batean batzuk lurrean
eserita zeuden, bestean etzanda, zenbaitzuk belauneko...

Bakearen mezulari hau Euskal Herrira ere etorri zen 1980
inguruan; bazuen hemen bizi genituen tentsioen berri eta apal-
apal bakearen aldeko otoitz aldi batean parte hartu zuen
Errenteriako elizatxo batean.

Galdetzen ziotenean ea nola izan zuen Taizé-ko mugimendua
sortzeko ideia, beti erantzun berdina ematen zuen: “nire amona-
ren oroimenak bultza ninduen, izan ere,  munduko lehen gerra-
ren hasieran  eliza katoliko batera joaten zen otoitz egitera arra-
tsero; protestantea zen nire amona eta ekintza horren bidez
Europaren batasunaren sinbolo izan nahi zuen; nik ere horixe
amestu nuen”. 

Urtean zehar ehun bat mila gazte hurbiltzen dira Taizé-ra
otoitz egitera, beren konpromezuak gauzatzeko indarberritzera,
beren kezka erlijiosoak eta ametsak konpartitzera...

“Bakearen aldeko heziketaren saria” eman zion  Unesco-k
1988an. Joan Paulo II Aita Santuak    esan zuen:”Taizé-ko mugi-
mendua iturriaren gisakoa da: ibiltaria gelditzen da bertan, eda-
ten du eta indarberrituta berriro bideari jarraitzen dio”.

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: urriak 7. Idatzia ekartzeko azken eguna: irailak 30. 

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

Zutabea

Tolerantziaren eta anaitasunaren ikonoa

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,
beka deialdiak, NOAUA! Txiki, Fototeka,
Plis, Plas, Txalo ta Jolas, “Usurbilgo
Baserriak eta Baserritarrak”... Gure bazkide-
ak harro egoteko moduan dira. Baina gehia-
go 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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PI L-P I L E A N

Berriro ikastolara

Aginagako Herri Eskola Zubietako Herri Eskola

Ikasturte berriak zuzendari berria
ekarri du Udarregi Ikastolara.
Hainbat urtez irakasle lanetan

aritu ondoren, zuzendari lanetan mur-
gildu da Mariaje Imaz. Hala ere, erron-
ka berriari gogotsu ekin diola adierazi
digu Mariajek. 

NOAUA! Zuzendari izatea ez da lan
samurra izango. Laguntzarik izango al
duzu?

Mariaje Imaz. Nirekin batera koordi-
nazio-taldea arituko da lanean. Ikasturte
berrian, koordinazio laneko kideen dedi-
kazioa handiagoa izango da. Orain arte,
astean hiru orduz aritu izan dira.
Aurrerantzean, bost orduz arituko dira
lan horietan. 

Haur Hezkuntzako koordinatzaile
Ainhoa Salsamendi izaten jarraituko du.
Lehen Hezkuntzakoa, Aloña Mendiza-
bal; DBHkoa, Nerea Zinkunegi. 

Bestalde, Artezkaritza Kontseilua
dago. Gurasoz eta langilez osatuta dago.
Bilerak hiru astean behin egiten dira eta
elkarrekin jardungo dugu Ikastolako
antolaketa eta funtzionamendu gaiak
bideratzen. 

N. Zein izango da zure eginkizun
nagusia?

M. I. Batez ere, datozen hiru urteeta-
rako Plan Estrategikoa zehaztea. Nik
zirriborro bat prestatuko dut eta, ondo-

ren, zirriborro hori koordinatzaileen tal-
dean aztertuko da. Era berean,
Artezkaritza Kontseiluan eta Irakasleen
Klaustroan aztertuko da. Azken erabakia,
dena den, Artezkaritza Kontseiluarena
izango da, Ikastolako organo gorenarena. 

N. Une honetan, zein da Udarregik
duen erronkarik handiena?

M. I. Gai inportanteenetariko bat
espazio fisiko berrien kudeaketarena
izango da. Ikastola asko handitzen ari da.
Etorkizunari begira, oso garrantzitsua
izango da gai hau argitzea eta lantzea.
Toki egokien premiak ondo aztertu
beharko dira. 

N. Etxe berrietara etorritako bizilagu-
nak, etorkinen etorrera... Ikasle kopu-
ruak ere gora egin du, ezta?

M. I. Herria hazten ari da eta Ikastola
herrian dagoen ikastetxe bakarra da.
Joera, gainera, herrian bertan geratzekoa
denez, Ikastolara etortzen dira ia denak. 

Etorkinak ere, gero eta gehiago dira.
Hiru ikasle berri matrikulatu zaizkigu
aurten. Ikasturtean zehar, gainera, gehia-
go etor daitezke eta haien artean,
kasuistika ezberdina aurki daiteke:
Batzuk eskolagabeak dira, edota jatorriz-
ko herrialdean bestelako eskolatze bat
izan dute... Baliabide asko behar dira.
Eskasian gabiltza, bereziki, maila akade-
mikoan eta hizkuntza berriak irakasten

laguntzeko. Nahiz Eusko Jaurlaritzatik
dirulaguntzak iritsi, ez dira behar guztiak
asetzeko nahikoak. 

N. Ilusioz ekin al diozu ikasturte
berriari?

M. I. Bai noski! Hasierak gogorrak iza-
ten omen direla… Baina Ikastolako guz-
tion lanarekin dudarik ez dut egiten,
ditugun erronkei aurre egin ahal izango
diegunik. Lankideen babesa sentitu dut
eta hori erabakigarria izan da lanpostuari
eta lan berriari ekiteko garaian. 

Mariaje Imaz, Udarregi
Ikastolako zuzendari berria.

Ikasturte honetan, 11 ikasle izango ditu
Aginagako Herri Eskolak. 

Zubietan 12 izango dira ikasleak. Argaz-
kia ateratzea zailagoa izan zen Zubietan.

“Lankideen babesa sentitu
dut eta hori erabakigarria

izan da lan berriari ekiteko”

MARIAJE IMAZ
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KA L E J I R A N

Egun normal bat zen, asteazkena, eta lanetik
atera ondoren Oriora joan nintzen. Arratsal-

deko 18:05ak inguruan, Aitzondo jatetxeko aparkale-
kuan utzi nuen nire kotxea eta 19:00etan kotxera
bueltatu nintzenean inondik inora espero ez nuen
ezusteko batekin topatu nintzen. Nire kotxearen txo-
ferraren aldeko aurreko kristala hautsita zegoen, guan-
tera irekita zegoen eta eguzkitako betaurrekoak falta
ziren, baina okerrena da irratia falta zela. Bai, bai,
ondo ulertu duzue, egun argiz eta jende asko ibiltzen
den lekuan gertatu zen dena eta ordubeteren azpitik.

Geroz eta jende lotsagabe gehiago dago mundu
honetan eta nahiz eta denuntzia jarri, ez dago ezer
egiterik, Ertzaintzak lapurrak harrapatu eta lapurtu-
tako gauzak agertu ezean. Zer egingo dugu ba?
Horrela dago gizartea gaur egun.

Gaiaz aldatuz, beste zerbait kontatu nahi dizuet
ondorengo lerroetan. Guztiok jakingo duzuen beza-
la, irailaren 11n Kontxako bandera nork eramango
zuen lehiaren azken norgehiagoka jokatu zen eta
aurreikuspenen kontrako ezusteko denborak egin
zituzten zenbait trainerek. Lehenengo tandan lau
ontziak ziaboga eman eta eta bueltan zetozela
Orioren eta Pedreñaren arraunek elkar jo zuten. Bi
igandeetako estropaden batuketan Pedreñak denbo-
rarik onena egin bazuen ere, Oriok jarritako inpug-
nazioa zela eta, epaileek GPSko datuak aztertu ondo-
ren Pedreña kanporatzea erabaki zuten,
Hondarribiarentzat geratuz bandera.

Ikusiko dugu zertan geratzen den sekulako iskan-
bila sortarazi duen eta uretan bertan ontzat eman zen
estropada honetako banderarekin.

Ezustekoz ezusteko

Udaran atsedena hartu eta gero, dato-
rren urriaren hasieran Etumeta euskal-

tegiak berriro bere gelak zabalduko ditu kur-
tso berri bati hasiera emateko. Jadanik matri-
kulatzeko epea irekita dago eta nahiz goizez,
nahiz arratsaldez egin daiteke. Ordutegiak fin-
katu gabe daude oraindik. Ikasleen kopurua-
ren arabera eta haien beharretara egokitzen
dituzte, ahal bada behintzat. Maila esberdinak
irakasten dituzte: euskalduntzea, alfabetatzea,
EGA edo beste edozein euskara perfil azterke-
ta egiteko prestakuntza, eta abar.

Askotan entzun izan dugu “herri honetan
hainbat analfabeto daude”, eta hirugarren
munduko atzerapen gisa hartzen dugu. Baina
konturatzen al gara, gure ama hizkuntzan, eus-
karan, asko eta asko alfabetatu gabeak garela?
Arazo hau, behinik behin, ikastolan ibili ez
garenak daukagu. Hitz egiteko ez daukagu ara-
zorik baina, idazterakoan edo irakurtzerakoan

baditugu zailtasunak. Ez ditugu arau guzti guz-
tiak ikasiko, baina bai garrantsitsuenak.
Idazteko orduan, adibidez, “h” daramakiten
hitzak zein diren jakin, edo “s” eta “z” ondo
nabarmentzen ikasi, edo gure hiztegi maila abe-
rastu egunkaria irakurriz, eta halako gauza asko
erakusten dituzte euskaltegian. Anima zaitez ba
zure euskara maila hobetzen.

Anima zaitez
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KA L E J I R A N

Kaixo irakurle: igande goizean kiroldegi
aurrera azaldu nintzen elbarrituen lehen

criterium-a ikusteko asmoz. Bertara ailegatu
orduko bazen musika eta giroa baina gehien
atentzioa deitu zidana lasterkariek zuten gogo
eta ilusioa izan ziren. Hamaikak puntuan
eman zitzaion hasiera eta hor abiatu ziren
bakoitza bere ezintasunarekin, ikuskizun polit
bat eskaintzeko asmoz.

Ugarteko aldapa denentzat izaten da malda
eta txirrindulariek nabarmendu zuten hori,
nahiz eta aurrenekoek aise igotzen zuten.
Eguraldia lagun, jende ugari bildu zen bide
bazterrean eta lasterketez gain, ikasgai ederra
eskaini ziguten elbarrituek.

Gure herritarra den Amador puntan ibili zen
ibilbide guztian baina herrian irabazteko gogoz
atera bazen ere, bigarren postuarekin konfor-
matu behar izan zuen.

Lehenengo aldiz ospatzen zen hau Usurbilen
eta ez dadila azkenengoa izan.

Bestalde, eta auzotar bati men eginez, zera
esan nahi nieke udaletxeko langileei: zurezko
eserlekuak jarri ziren auzoan zehar beste zen-
bait tokitan bezala eta zinez eskertzen dute
askok beharrezkoak baitziren. Baina, denbora-
rekin zahartzen eta itsusitzen ari dira eta man-
tenu txiki baten beharrean daude orain, esker-
tuko luketeela iruditzen zait bai eserlekuek eta
bai eseriko direnek ere.

Txirrindularien erakustaldia

Haurrak ikastolara joateko garaia heltzean
txikitako kontuak etortzen zaizkit buru-

ra. Orduan ez zen orain bezala antolatutako
jolas lekurik. Haur txikiak gelara sartzean ande-
reño erdaldun bat izaten zen, eta honek euskaraz
hitzegitea debekatzen zigun. Etxean ikasitako
euskara gozoa, ezin mintzatu eskolan, “no habla-
ré en euskera” ehun aldiz idatzi behar, zigorra
izaten zen euskaraz maistraren aurrean hitzegi-
nez gero. 

Zorionez aldatu dira gauzak baina, hala ere
esan behar dut, gure auzoko haurrek ezin izango
dutela oroitu ondo osatutako jolas tokirik. Lau
urte pasa dira amona egin nintzela eta esan ohi
den moduan, norbere eltzeari gatza botatzen
hasten denean konturatzen da bizimoduaz.
Bilobekin jolas parkera joaten hasi nintzenean
konturatu nintzen zein egoera tamalgarrian
zegoen. Behin eta berriz aipatu dugun kontua da
baina tamalez, berdin jarraitzen du. Aurreko
egun batean bilobak “zaldiak ez dauka heldule-

kurik eta ezin da ibili; eta zergatik ez dago txi-
rristrarik?” Kulunpioa ere segururik gabe dago
eta ondorioz beste noranahi joan behar jolastera.

Bestalde esan, auzoko zenbait espaloi arrisku-
tsuak jartzen direla euria egitean. Jendea maiz
irristatzen da eta arazoak sortzen ditu.

Udazkena ere etorri zaigu gurera eta honekin
batera goizetako freskura eta umeen zalaparta
ikastolarako bidean. Merezitako oporraldien
ostean berriz ere ikasturteari hasiera emanez.

“Zergatik ez dago txirristarik?”
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Aurtengo jaietarako asteburu txarra zetorrela
esaten ziguten eguraldia aurreikusten duten

gizon-emakumeek. Eskerrak beraien iragarkiak ez
direla onak izan eta eguraldi aparta egin duela.

Jai giroa, eguraldi onarekin beti ere alaiagoa gerta-
tzen da. Txarangaren musikaren atzetik joateko eta
dantzarako zer esanik ez, hobeto hotz pixka bat baina
euririk ez eta musika ederra eskeletoa astintzeko. Jai
giro honetan, Ibai-ondo elkartekoak lanean jardun
duten bazkideak, behar den bezala jantzita ikusi ditut
ere. Igandean egin zuen eguraldiko koloreko kamise-
ta batekin atera ziren, hori-horia, «Santueneako
Santuenak» leloa eta deabrua santuaren goi txapela-
rekin imprimatuta zuten. Ikusteko moduko kamise-
ta, hori kolorekoa eta deabrua santu bihurtuta. Zer
esan nahi ote du? Beraiei galdetu beharko diegu.

Bestalde, aurtengo jaiak apartak izan dira, bai ikus-
kizun aldetik baita udalak jarri dituen babes lekuen-
gatik. Benito Ross katalanaren erakustaldia bere bizi-
kleta eta bere motorrarekin ikusmina handi sortu
zuen, auzoko plaza jendez beteta egon zen.
Bazkarietarako eta mus txapelketarako jarri diren
karpak oso egokiak izan dira ere.  Larunbateko haur

jolasak egokiak eta denbora luzean izan zirenez,
umeak ondo asetuta bukatu zuten. Gauez, Larra
Djak martxa handi jarri zuen eta eguraldiaren lagun-
tza eduki zuenez, jendea, gazte eta heldu, eskeletoa
ondo astinduta bukatu zuten. Igande goizean beste
saio berri bat, zaldi proba izan genuen, Arratzaingo
zaldia Etxetxoko zaldiaren aurka. Irabazlea Etxetxoko
zaldia izan zen. Eta bukatzeko auzoko une garrantzi-
tsuenak eta tripatsuenak, sardin-jana ostiralean eta
piper-jana igandean, jendea gustura eta tripa ondo
beteta. Hau da patxada. Hau da tripa-zaku.

«Santueneko Santuenak» jaiak ospatuz

Iraila izango da seguruenik urteko hilabete
gorrotatuenetariko bat. Eta nola ez, iraila

oporren amaierarekin lotzen badugu. Eta noski,
lana, ikasketak, estresa, egin beharra eta “rutina”
rekin. Atzean uzten ditugu despertadorerik gabe-
ko egunak, astearteko parrandak, eguzkipeko
kuluxkak, eta orrazdun kaxatxo baten menpean
bizitzen hasten gara, berriz ere, hamaika hilabe-
tez.

Eta laster, aurtengo San Estebango jaiak ere
oroitzapen bihurtzen hasiko dira. Ahaztu baino
lehen, ongi joan direla esan, egun politak igaro
genituela punta honetan, eta gau aldrebes xama-
rrak ere bai. Eta eskerrak guztion partez bertara
hurbildu zinetenei eta bereziki ekimenetan parte
hartzera animatu zinetenei. Izan ere, ezinezkoa
da festak aurrera ematea zuek gabe.

Eta uda amaitzean, eta besterik ezean, udazke-

nari atera beharko diogu alderik onena, eta hon-
dartzako egunak ahaztu eta arratsalde freskoeta-
ko bueltak gogoz hartu behar ditugu. Ohitutzen
hasi beharko dugu igande euritsuetara ere, hauen
xarma bilatzean dago gakoa, nonbait, uda atzean
uztea hain zail ez egiteko.

Iraila
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KA L E J I R A N

Kaixo denoi! Oporrak bukatu eta dagoe-
neko hasiak gara bai ikasle eta baita lan-

gileak ere betiko martxan. Pereza pixka batekin,
baina… Aginagako jai batzordeak, ordea, ez du
geldirik egoteko astirik izan, San Praixkuak ate
joka baititugu.

Aurten, ekintza berri eta xelebre bat antolatu
nahi izan dugu; herritarren arteko herri kirolak:
trontza, ingudea, karretila, arto aletzea…
Ekintza honen helburua, adin ezberdinetako
herritarrek parte hartzea. Honenbestez, jendea
anima dadila! Guztion artean arratsalde polit
bat pasatzeko aukera izango baitugu.

Honez gain, azken aste hauetan mugimendua
izan da nagusi herriko frontoian, izan ere, aur-
ten ere, azken bi urteetan bezala, San
Praixkutako pilota txapelketako partidak joka-
tzen hasiak baitira. Ia iluntzero egoten dira par-

tidak, bai eskuz eta bai palaz. Txapelketa urria-
ren 4an amaituko da, egun horretan arratsaldez
jokatuko baitira eskuzko finalak. Irailaren
30ean berriz palazko finalak izango ditugu.

Besterik gabe, jaien zain geratzea besterik ez
zaigu geratzen! Hasi da “cuenta atrás”a!

Ondo pasa San Praixkuak!

San Praixkuak begibistan

Herrian etxeak altxatzen ari direla ikuste-
ak kezka, poz eta haserreak harrotu

ditu, denak oso arrazoizkoak.
Kezkak, kanpotar asko herrian finkatzeak

maiz ez dakarrelako gauza onik. Lapurdi eder
horrek, adibidez, abuztuan funtzionatu eta
berehala ixten du pertsiana, hurrengo urtera
arte. Paisaje polita, eguberrietako belen horien
antzekoa: isil, bizigabe, geldia. Panorama: kan-
potarrekiko morrontza, pobrezia.

Bizipozak ere suspertu ditu, bertan jaiotako-
ek herria urrun-urruna ikusten zutelako, ezi-
nezko paradisu gisa, ia. Orain, umea aiton-
amonen etxean utzi ahal izango dute, zain
dezaten, bila joan eta denak mahai jiran elkar-

tu aurretik. Belaunaldien segida geografiko-
administratiboki ez haustea da kontua.

Haserrea, noski, bertakoei betidanik ukaturi-
ko bizitegia kanpotarrak etorri eta moldatzea
lortu dutelako, zubietarrenganako begirunerik
gabe. Etxebizitzaz ez ezik, negozioen antola-
mendu xelebreaz ere ari gara: herrian (400
lagun) zazpi jatetxeraino ditugu. 

Bukatzeko, orraz dezagun aspaldi honetan
zabaldu den okerreko iritzia: Zubietan txaletak
egiten ari dira. Egia, baina, batetik, etxeak ere
egiten ari dira; bestetik, Zubietan jaio baina
bertan bizitzeko eskubiderik izan ez duen jen-
dea ere ari da kabia prestatzen. Kanpotarren
baimenarekin.

Sortetxera berriro 
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KO N T Z E J U TX I K I A

Irailaren 20an, "Aisiako Gida"
eta "Etxetik hasi behar delako"
argitalpenen aurkezpena egin

zen. Biak, Buruntzaldeko udalek
argitaratuak. Usurbilen egin zen
prentsaurrekoan, Xabier Alberro
Astigarragako udaleko euskarako
zinegotziak eta Ibon Beristain
Usurbilgo udaleko euskarako zinego-
tziak hartu zuten parte.

Ikasturte berriarekin batera iritsi da
"Buruntzaldeko Aisiako Gida
2005/2006". 16 urtetik beherakoei
euskaraz aisiako edo denbora libreko
zer eskaintza dagoen azaltzea da gida
honen xedea. Aurtengoa gidaren lau-
garren edizioa izango da, eta, iaz beza-
la, bi zati nagusitan antolatua izan da:
lehenengo partean, herriko informazio
osatua bildu da. Bigarrenean,
Buruntzaldeko gainerako herrietako
informazio laburtua jaso da. 

750 ale banatuko dira 
Buruntzaldeko bost udalek argitara-

tu dute gida hau. Usurbilen, guztira,
750 ale banatuko dira. 16 urtez behe-
rakoek etxean bertan jasoko dute gida-
ren ale bana. Herriko taldeei ere, pos-
taz bidali zaie. Dena den, gida haueta-
ko bat eskuratu nahi duen orok udal
Euskara Batzordera jo dezake. 

"Etxetik hasi behar delako"
Beste urte batzuetan bezalaxe,

Buruntzaldeko udalek "Etxetik hasi
behar delako" kanpaina ere jarri dute
martxan. Euskararen transmisioan,
gurasoek duten garrantzia azpimarra-
tzera dator kanpaina hau. Ez bakarrik
erdaldunak diren gurasoen kasuan,
baita gurasoak euskaldunak diren
kasuan ere. Aholku praktikoak dakar-
tza "Etxetik hasi behar delako" argital-
pentxoak. 

Aholkuekin batera, euskara ikasteko
gurasoek dituzten abantailak ere aipa-

tzen dira "Etxetik hasi behar delako"
argitalpenean. 12 urtetik beherako
haurra baduzu, ba al dakizu euskalte-
giko matrikularen %70a Udalaren
dirulaguntza bidez ordaintzeko aukera
duzula? Hori bai, ikasturtean zehar,
%80ko asistentzia bermatu beharra
dago. Informazio gehiago udal
Euskara Zerbitzuan (943 371 999,
euskara.usurbil@udal.gipuzkoa.net)
edo Etumeta Euskaltegian (943 372
001).

Berritua dator Aisiako Gida

Aisiako Gidaren azala.

Dirulaguntza eskaerak
egiteko epea

Begirale titulua
eskuratzeko ikastaroa

Irailaren 26an hasiko
dira eskolak Zumarten

Aurreko alean aipatu genuen
bezala, dirulaguntzen inguruko

lege berria betearaztea derrigortu zaie
udal guztiei. Aurrerantzean, beraz,
dirulaguntzak beste era batean banatu-
ko dira. Udalak deialdi bat egingo du
eta eskaerak egiteko hilabeteko epea
zabalduko da. 

Neurri honek kultur eta kirol talde
denei eragiten die. Hala nola,
Ongizate zein Euskara Zerbitzuetatik
dirulaguntzak jasotzen dituzten elkar-
te eta gizabanako guztiei ere. Hitz
gutxitan, dirulaguntza bat eskatzen
duen orori. 

Dirulaguntzak eskatzeko hilabeteko
epea izango dela esan dugu. Irailaren
7an ireki zen eskaerak egiteko epea,
beraz, dirulaguntzak eskatzeko egun
gutxi geratzen da.

Buruntzaldeko udalek begirale
titulua eskuratzeko ikastaroa

antolatu dute. Urriaren 8an hasi eta
maiatzaren 13an amaituko da ikasta-
roa. Saioak larunbatetan izango dira,
Hernanin: goizez, 10:00etatik 14:00-
etara; arratsaldez, 15:30etik 19:30era.

Hala nola, lau asteburuko egonal-
diak egingo dira aterpetxe batean
(larunbat goizean abiatu eta igande
arratsalderarte). 

Ikastaro amaieran, titulua
Ikastaro teorikoa egin, praktikak

burutu eta memoria aurkeztu ondo-
ren, Eusko Jaurlaritzak homologatuta-
ko “Haur eta Gazteen Aisialdirako
Begirale Titulua” jasoko dute ikasleek.

Informazio gehiago Udalean, 943
37 19 99 telefono zenbakian.

Zumarte Musika Eskolako matri-
kulazio kanpaina amaitu berri

da. Arrakasta handiz, gainera. Haur
eta helduen artean, guztira, 200 ikasle
matrikulatu baitira.

Abesbatzan eta helduen musika
mintzaira taldean izena emateko epea,
ordea, irailaren 30a arte luzatuko da. 

Informatika musikala
Informatika musikaleko ikastaroan

ere, berdin. Musika moldaketak,  parti-
turak eta abar ordenagailu bitartez egi-
ten ikasi nahi duenak, oraindik izena
emateko aukera dauka. Informazio
gehiago, Zumarte Musika Eskolan.
Telefonoz (943 37 15 94, egun eta ordu
hauetan: astearte, ostegun eta ostirale-
tan 18:00etatik   20:00etara.

Web orria: www.zumarte.org
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HE R R I KO TA L D E A K

Alfabetatze Euskalduntze
Koordinakundeak, AEK-k,
2005-2006 ikasturteko ma-

trikulazio kanpaina aurkeztu berri du.
“Helmuga euskara” da aurtengo kan-
painaren leloa eta euskara ikastea
bidaiarik ederrena izan daitekela adie-
razi nahi du. Izena emateko epea iraila-
ren 30ean amaituko da.

AEK- Etumeta Euskaltegiaren eskain-
tza zabala da: urte osoko ikastaroak,
ikastaro trinkoak, enpresentzako planak
eta ikastaro bereziak, hizkuntza eskaki-
zunak, EGA prestatzeko ikastaroak,
etorkinentzako ikastaro bereziak...
Aurten, teknologia berrien eskutik iritsi
da berritasuna. Idazkuntza lantegia on-
line eskainiko du AEK-k, komunikazio
eta informazioaren teknologien esparrua
landuz sortu duen lehen ikastaro birtua-
lari esker (informazio gehiago,
www.aeknet.net web gunean).

Dirulaguntzak  jasotzeko
aukera ugari
Usurbilgo euskaltegian ikasten dute-

nek dirulaguntza jasotzeko aukera
dute. 12 urte azpiko haurrak dituzten
gurasoei, esate baterako, matrikula oso-
aren %70a itzuliko zaie. Langabetuek
ere, dirulaguntza berdina jasotzeko
auketa dute.

Matrikulazio kanpainari ekin dio
Etumeta Euskaltegiak

Matrikulazio kanpainaren aurkezpen-ekitaldia Bilbon.

Urrian hasiko dira Aterpe
tailerreko ikastaro berriak.

Susana Martinek pintura eta
eskulan ikastaroak eskain-
tzen ditu Aterpe tailerrean;

haurrentzat nahiz helduentzat.
Ikastaro berriak urrian hasiko dira
eta izena emateko epea zabalik dago
jada. 

Lau urtetik gorako haurrak har-
tzen ditu Susana Martinek. Astean
bi egunez. 

Helduentzako ikastaroak ere
eskaintzen ditu: pintura, eskulanak
eta errestaurazioari loturikoak.
Helduekin, ordea, astean behin bil-
tzen da.

Haur nahiz helduentzako ikastaro-
ak urrian hasiko dira. Ikastaroen
egunak eta orduak ezagutzeko edota
izena emateko, honako telefono zen-
baki hauetara deitu behar da: 

609 413 883/ 943 377 776.

Pintura eta eskulan ikastaroak Aterpen

05/06 IKASTURTEKO ESKAINTZA:
Euskalduntze maila guztiak, 
EGA, alfabetatzea.

MATRIKULAZIO-EPEA:
Irailaren 30a bitartean. 

NON MATRIKULATU:
Etumeta Euskaltegian, 
Kale Nagusia 43. (943 372 001).

NOIZ MATRIKULATU:
Astelehenetik ostiralera, arratsalde-

ko 18:00etatik 20:00etara. 

DIRULAGUNTZAK:
12 urte azpiko haurrak dituzten gura-

soei, matrikula osoaren %70a itzuliko
zaie (beti ere, asistentziaren %80a ziur-
tatzen bada). Langabetuek ere, dirula-
guntza berdina jasotzeko aukera dute. 

Irailaren 30ean amaituko da izena emateko epea
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EL K A R R I Z K E TA

Mendian ez da giro

Haserre dago Santos Jauregi.
Eta ez da gutxiagorako.
Aurten, 15 ardi galdu ditu

jada. Motoak baina bereziki zakurrak
dira kalteen eragileak. Hori dela eta,
Andatzan egon behar zuten ardiak
baserrira jeitsi behar izan ditu
Santosek. Galera handiagoa izan baino
lehen.

NOAUA. Andatzatik baserrira ekarri
behar izan dituzu ardiak. Zer dela eta?

Santos Jauregi. Motorren zaratak era-
gindako beldurraren ondorioz, ardi
askok kumea galdu dute. Baina okerra-
goa da zakurrena. Zakurrak ardia ingu-
ratzean, ardia ikaratu eta korrika hasten
da. Zakur batzuk, gainera, segitu egiten
dute ardia. Ardiak ez dauka defentsarik,
hain txoroa denez, salto egiten hasten
da. Koxkan behera erori eta hortik  aberi
ugari datoz. 

Ez hori bakarrik. Zakurrek, orain, ez
dituzte lepotik itotzen. Atze partetik txi-
kitzen dituzte ardiak. Errape ondotik eta
iztarretatik kozka egiten diete, akatu arte. 

N. Oker ez banago, galerak handiak
izan dira zuretzat.

S. J. Hauek denak (ardi multzo handi
bati seinalatuz) Andatzan egon dira.
Orain ere, han egon behar zuten. Baina
zakurrengatik ekarrita daude. Aurten,
12 akatu dituzte. Okerrena da ez daki-
gula zenbat kume galduko diren. Ez
baditu lau hilabete kunplitu, ardiak ezin
du arkumea barrundik atera. Usteldu
egiten zaio barruan eta gero itsatsita
geratzen da. Azkenean, ardia ere hil egi-
ten da. 

N. Zakurrak ez ezik, motoak ere asko
dabiltza mendian. 

S. J. Trialeko motoak ardiari ez dio ia
kalterik egiten. Badira ardia ikusi eta

mantsotu egiten direnak. Beste batzuei,
ordea, faborez ardiak ikustean beste
aldetik joateko esan eta “gu nahi dugun
tokitik joango gara” erantzun. Zergatik
ibili behar dute motoak pistan ardi bila?
Aurrean hartuta, ardi batzuk koxkan
behera eta besteak ahal duten tokira ihes
egiten... 

Lau erruberako motoak  ardiak aurre-
an hartuta ikusi ditut. Ardiak erortzen
sumatu eta hala ere bost axola. Hori ez
da egiten! Ez al zuen ikusten ardiei kalte

egiten ari zela?
Ardiak, neguan, produkzioan egoten

dira. Baina udan mendian bizi behar
dute. Eta ardi hauen mendia Andatza
da. Ardiak baserrian zein gastutan dau-
den ikusita, nondik bizi behar dugu? 

Udaltzaingora jo duzula entzun dut.
S. J. Ahalegina egiten ari dira. Panel

batzuk jarri behar dituzte. Galerazi ez,
baina mendira nola joan behar den jaki-
narazteko. 

Iartzazabalgoak oso kezkatuta daude. 

Ardia da Urdaiagako Iartzazabal
baserrikoen sustengu nagusia.

Santos Jauregi, Iartzazabalgo artzaina,
kezkatuta dago. Azken urteotan kalte
handiak pairatu behar izan ditu. Bereziki,
zakurrek eragindako kalteak. Santosek
esan digunez, “Beti esaten ari naiz, era
onean, begiratzeko pixka bat. Ardiak ikus-
tean zakurra ondo kontrolatuta eramate-
ko”. Batzuk badira oso ondo edukatutako
zakurrak, baina ez denak. Modu txarrean
jarri diren jabeak ere tokatu zaizkio:
“Kaletik etorri, San Esteban pasa, zakurrak
askatu eta `Estamos en el monte, y el monte
es de todos´ entzun izan dut. Badakigu

mendia denena dela. Baina bakoitza bere
tokian eta inorri kalterik gabe ibiltzeko”,
adierazi digu Iartzazabal baserrikoak. 

Gaia, tamalez, ez da berria. Orain bi
urte 500.000 pezetako galera izan zuela
esan digu Santos Jauregik. “Aurten, uste
dut pasa egingo naizela. Nondik pagatuko
ditut horiek?”; galdera honi ez dio eran-
tzunik aurkitzen. 

Arazoak arazo, lagunkoi azaldu zaigu
Santos: “Mendian laguna behar da, men-
dian ez da kontrarioa behar. Batengatik,
birengatik, denak nozitu behar dute? Hori
ere ez da horrela, baina zerbait egin beha-
rra dago”. 

“Mendian laguna behar da, 
mendian ez da kontrarioa behar” 

Motoak eta zakurrak direla, Iartzazabal baserrikoek 15 ardi galdu dituzte aurten

“Ardi hauek Andatzan egon
behar zuten. Baina

zakurrengatik ekarrita daude”

SANTOS JAUREGI
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PO R R U S A L D A

Jende ugari ibili zen Santueneko jaietan

Aurtengo jaiak azken urteotako
jendetsuenak izan dira.
Aldameneko argazkian ikusten

den moduan, Benito Ross kirolariaren
ikuskizunak lagun asko erakarri zituen.

Larunbaterako iragarrita zegoen Benito
Ross trial kirolaria. Guk ere, hala aipatu
genuen aurreko alean. Baina larunbatean
ezin eta ostiralean gerturatu zen munduko
txapelduna. Hala ere, jendeak ez zuen
hutsik egin. Ezta gainontzeko ekitaldietan
ere. 

Festetan ipinitako karpa lagungarria
izan zen. Datozen urteetarako zein beste
jai batzuetarako kontuan hartzekoa. 

Jaietako irudiak, 
www.noaua.com web orrialdean
Gure web orrialdean, festetako irudi

asko topatuko dituzue, “Santueneko
Jaiak” atalean hain zuzen. Zure argazkie-
tarako tokia ere bada. Festetako irudirik
sareratu nahi baduzu, bidali argazkiak
erredakzioa@noaua.com helbidera.

Zirika Zirkusekoek ikuskizun polita eskaini zuten. Jende ugari bildu zen sardina dastaketan.

Benito Ross munduko txapeldunak ikuskizun paregabea

eskaini zuen Santueneko festetan.

garraioak
ZABOR BILKETA

TELF: 943 37 01 46
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ER R E P O R TA J E A

Patxi Labaka, Erroizpe elkarteko ohorezko bazkidea:
“Gune gozo asko pasa ditugu elkarte honetan”

Giro ederra,
urteurren afarian

Erroizpe elkartea bedeinkatu
zuen duela 50 urte. Apaiz egin
berria, beste bi lagunekin bate-

ra Erroizpe elkarteko ohorezko bazkide
izendatu zuten. Patxik esan digunez,
“beste meriturik ez genuen guk izan”.
Donostiako Santa Maria elizako apaiza
da. Erroizpe elkartean, lagun giroan
eskaini zigun honako elkarrizketa. 

NOAUA! Zein asmorekin zabaldu zen
Erroizpe elkartea? Gogoan al duzu?

Patxi Labaka. Ez zen gaurko
Txokoalde izango, baina ia gaur baino
gehiago ote zen. Hemen gizon pila bat
zegoen orduan. Gaur oso gutxi dago.
Hemen ez dago taberna batere. Zumeta
hor dago baina tabernarik ez dago.
Orduan Ximone zen. Hantxe izaten
ziren, tabernan euren tertuliatxoa egiten,
ardo pixka bat edaten... Toki gehiagotan
bezala, Txokoalden ere beraientzako
gune bat sortzeko beharra ikusi zuten.
Gaur egun elkartea dena, etxeko bajera
zen garai batean. Arrantzarako barkuak
zeuden hemen. 

N. Zergatik zara ohorezko bazkide?
P. L. Hiru izan ginen ohorezko izen-

datuak. Garai hartan, ohorezko bazkide-
ak izendatzea ohikoa izaten zen. Urte
horretako abuztuaren 7an (1955), San

Esteban igandea zen, ni apaiztu nintzen.
Eta abuztu horretan bertan ireki zen
elkartea. Garai hartan, herrietan eta
zeresanik ez horrelako auzoetan inpor-
tantea zen apaiza. Usurbilen bi ginen:
Ramon Aranburu eta ni. Batera apaiztu
ginen. Sona handia izan zuen orduan.
Auzo txiki honetan, apaiza egitea boom
baten modukoa izan zen. Baten batek
pentsatuko zuen, “barrioko apaiz berria,
elkarte berriko ohorezko bazkide egingo
dugu”. Beste meriturik ez genuen guk
izan. 

Geroztik, guk une gozo asko pasatu
ditugu hemen. Zerbait etxean denean,
festaren bat, urtemugaren bat... elkarte-
an biltzen gara. 

N. Garai hura ez zen samurra izango.
Elkarteko bazkide izateko adina ba al
zuten? 

P. L. Ez zen garai erraza. Aita zenak
erreferentzia moduan hartzen zituen
elkarteko prezioak. Geroago, Madrilen
nintzela, aita eta ama etorri ziren bisitan.

Madrilen, badakizu, kalean zerbait hartu,
azeitunak edo zerbezaren bat,  kontua
eskatu eta “tanto”. Aitak kontuak azkar
ateratzen zituen: “diru horrekin hilabeteko
ardoak zeuzkeagu soziedadean!”.

N. Justu biziko ziren hemen.
P. L. Hemen beti esan izan da nahiko

ondo bizi izan dela. Michelinen eta
Luzuriagan lan egiten zuten eta gero
baserria zegoen. Hemen baziren esaten
zutenak, “fabrikara deskantsatzera”.
Baserriko lana, badakizu, oso lotua da.

Txokoaldeko pilotalekuan egin
zen urteurren afaria. Lagun

askok ospatu nahi izan zuten Erroizpe
elkartearen 50. urteurrena.  160 lagun-
dik gora bildu ziren irailaren 17an egin
zen afarian. 

Afaltzen hasi baino lehen, Erroizpe
elkarteko sortzaileek oroigarri bana jaso
zuten. Afalostea, ordea, Loidisaletxe eta
Gorrotxategi bertsolariek eta Laja ta
Mikel trikitilariek alaitu zuten. 

Eskubikoa da Patxi Labaka.
ezkerrekoa, Inazio anaia. 

“Bilgune bat sortzeko
beharra ikusi zuten

Txokoaldeko gizon haiek”

PATXI LABAKA
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ER R E P O R TA J E A

7 pezetakoa izan zen lehendabiziko kuota 

Erroizpe elkartean bertan bildu
ginen Patxi Labakarekin. Gure

protagonistarekin batera, hantxe ziren,
Iñaki Labaka (Txokoaldeko kronista
aparta NOAUA!n), honen aita Inazio
Labaka eta baita Inazio Usarralde ere.
Elkartearen iraganaz, orainaz eta gero-
az solasaldi polita izan genuen.

Soziedadeak, gaur egun, astebukaera-
tan funtzionatzen dute gehien. Orain
dela 50 urte, ordea, egunerokotasunean
funtzio gehiago beteko zituen. Inazio
Usarraldek, behintzat, hala uste du:

“eguerdian bere juntadizoa egingo zuen
jendeak. Askoz apalagoa, baina egunero
hemen ibiliko ziren. Orain, berriz, aste-
buruetan bakarrik biltzen da jendea”.

Inazio Labakak garai hura ezagutu
zuen. Inaziok dioenez, “orain astean
zehar, inor ez da ibiltzen.
Akontezimendu bat ez bada”. 

Urtean, 84 pezeta
Inazio Labakak aspaldiko kuaderno-

ak atera eta datu bitxiak topatu geni-
tuen. Duela 50 urte, lokalaren hileko
errenta 254 pezetakoa  zela, adibidez.

Bazkide bakoitzak, hilero, 7 pezetako
kuota ordaintzen zuen. Urtean, 84
pezeta. Orain, 95 eurokoa da urteko
kuota. 

Apaiz lanetan ere, 50 urtez

Duela 50 urte, txokoaldeta-
rren egoitza inauguratzea eta
bedeinkatzea tokatu zitzaion

Patxi Labakari. Orduantxe egin zen
apaiz. Txokoaldeko lagun honentzat
ere, berezia da honako urtea. Patxi-
rentzat ere, urteurren biribila ospatzeko
garaia baita. Gaur egun, Donostiako
Alde Zaharreko Santa Maria elizako
apaiza da gure protagonista. 

Ondo gogoan du apaiz egin zeneko
eguna: “1955eko abuztuaren 7an apaiztu
ginen, Ramon eta biok, Donostiako Santa
Maria elizan, orain parroko nagoen tokian.
Abuztuaren 14an nik eman nuen meza
berria Usurbilen; eta 15ean, Ramonek”,
aitortu digu Patxi Labakak.

NOAUA! Donostian zaude, ezta?
P. L. Alde Zaharrean, Santa Maria eli-

zan nago. Azken 15 urteak han egin ditut.
Hala tokatu da-eta... Alde Zaharrean 22
urte daramazkit. Aurretik, San Vicente
elizan ere egon nintzen. 

N. Donostiartua, honez gero.
P. L. Tira. Baina astero, igande arratsal-

dean libre banaiz, Txokoaldera etortzen
naiz. 

N. Beraz, zuk ere 50 bete dituzu apaiz
egin zinenetik.

P. L. Ezkonduentzat 50. urtemuga
garrantzitsua bada, guretzat ere berdin.
Pertsonak bere bideak hartzen ditu.
Erabaki hori ez da momentu batean har-

tzen. 12 urte egin nituen seminarioan eta
24 urterekin apaiztu ginen. 

N. Donostian zaude orain. Baina zein
izan da zure ibilbidea?

P. L. Lehen sei urteak, Altzagan egin
nituen. Handik, Andoainera, bi urtez.
Gero, beste bi urte Madrilen egingo

nituen. Handik bueltan, Martutene auzo-
ra. 16 urte egin nituen han. Handik San
Vicentera, Donostiako Alde Zaharrera.
Eta azken urteak Donostiako Santa
Marian egin ditut. 

N. Zaila al da Donostian apaiz izatea?
P. L. Zailtasun bereziak ditu. Herri

batean hartu-eman gehiago izaten da.
Donostian, aldiz, anonimotasuna handia-
goa da. Donostian, gainera, beste era bate-
koa da kristau elkartea. Lehen, apaizen
beharra denetako izaten zen herrietan.
Hirian ez hainbeste. Gaur, herri txikietan
oso bakarrik geratzen da apaiza.  

Erroizpe elkarteko inaugurazio ekitaldia, 1955ean.
Ezkerretik hasita, Nikolas Izeta, Agustin Illarramendi,

Bravo guardia zibila, Praxku Galparsoro alkate izandakoa,
Patxi Labaka, Ixidro Maeztu eta Gregorio Labaka.

“Lehen, herrietan, denetako
izaten zen apaizen beharra”

PATXI LABAKA
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MARKESANEKO PETRILETIK

Mendeku Itxua rock taldearen urtea

Mendeku Itxua taldeak iazko
ekainaren 12an eman zuen
lehen kontzertua, Txokoal-

deko Akerra gaztetxean. Lau musika-
riak, Zumarte Musika Eskolan ikasita-
koak dira. Aurten, Usurbilgo festa dene-
tan izan dira. Kalezarren, entseatzen
duten lokalean bildu ditugu Mendeku
Itxua taldeko kideen hitzak.

NOAUA. Nola sortu zen taldea?
Asier Fernandez. Susmo taldean jotzen

genuen Martinek, Landerrek eta nik.
Susmoko kantaria kanpoan hasi zen ikas-
ten eta ezin genuen entseatu. Beste zer-
bait bilatu nahian, Isaak Arrutirekin hasi
ginen entseatzen. 

Isaak Arruti. Duela bi urte, uda garaia
zen, Ander eta ni goizero lokalean biltzen
ginen, goizeko 11:00etan beti,
Sutagarren kantuak jotzeko. "Talde bat
egin behar dugu" esaten nion Anderri... 

Ander Aizpurua. Susmoko hiruok ere,
hala genbiltzan, talde bat osatu nahian.
Horrela hasi zen Mendeku Itxua.

N. Zuen kantuek ere, Sutagarren
kutsua al dute?

Ander. Bai, gitarra riff batzuk bai.
Isaak. Nahi gabe, hainbeste Sutagar

entzunda, normala da Sutagarren antza
izatea.

Martin Larrañaga. Denak ez gara
sutagarreroak, baina badu antzekotasu-
nik...

Isaak. Kantu batzuk oso ezberdinak

direnak ere baditugu...
Ander. Dena den, hauek (Asier eta

Martinengatik) Sutagar baino heavyago-
ak dira!

Isaak. Kantuak ateratzen diren bezala
lantzen ditugu. Gustukoa bazaigu,
aurrera.

N. Beraz, kontzertuetan bertsioak ere
egingo dituzue.

Isaak. Bai, Sutagarren kantuak!
Ander. Bertsio gehienak Sutagarrenak

dira, baina AC/DC, Urtz, Metallica eta
EH Sukarrarenak ere egiten ditugu. 

Martin. Orain Metallicaren kantu
batekin hasi gara.

Ander. Gure kantuak ez dira ezagunak
eta bertsioren bat jotzen duzunean, jen-
dea asko animatzen da. 

N. Uda honetan kontzertu asko eman
dituzue. Inguruko jai guztietan jo
duzue.

Isaak. Uda baino lehen ere, udaberria
aldean asteburuero bi kontzertu eman
genituen. Aste tartean ere jo genuen. 

N. Zuen hitzetan zer isladatzen duzue?
A. Gaur egun bizi dugun egoeraz hitz

egiten dugu. Gure esperientzia pertsona-
lak kontatzen ditugu. 

I. Gehien bat kritikoak dira letrak.

Aukeran, zein talderekin joko luke-
ten galde egin diegu Mendeku

Itxua taldeko kideei. Bide batez, gustu-
ko tokia zehazteko eskatu diegu. Hona
hemen, taldekide bakoitzaren ametsezko
jaialdia.

Isaak. Usurbilgo pilotalekuan. Feste-
tan, Sutagarrekin. Eta gero, AC/CD.

Martin. Herrian bertan, belardi zabal
batean. Rage eta Blind Guardianekin.

Ander. Sutagar eta SArekin, Anoeta
Kiroldegian.

Asier. Judas Priest taldearekin. Non,
berdin dit. Toki ireki batean. 

MENDEKU ITXUA
Ander Aizpurua, gitarra.

Asier Fernandez, baxujolea. 
Martin Larrañaga, bateria. 

Isaak Arruti, abeslaria, gitarrajolea.

Urrian egingo dute 
lehen grabazioa

Mendeku Itxua taldeak ez du
ez maketarik ez diskorik

argitaratu oraindik. Dena den, laster
kantu denak grabatuko dituzte estu-
dio batean. 

Urria hasieran, Andoaingo Garate
estudioetara joateko asmoa dutela azal-
du digute. Mendeku Itxua taldekoek
Martxel Arkarazorekin grabatuko
dituzte orain arte konposatu dituzten
kantu denak. Okerrik ez bada, dato-
rren urte hasieran argitaratuko dute
lehen grabazioa.

Ametsetako kontzertua

Aginagako jaietan ere joko du Mendeku Itxua taldeak.
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I Z E R D I PAT S E TA N

Irailaren 18an egin zen Elbarri-
tuentzako Lehen Criterium-a
Usurbilen. Eguraldia primerakoa

izan zen eta, horri esker, lagun asko
hurbildu ziren  lasterketa ikustera.

Severiano Mata txirrindulari galizarra
nagusitu zen criterium-ean. Berarentzat
izan zen sari nagusia. Amador Granado
usurbildarra bigarren izan zen lasterke-
tan, baina lehena bere mailan. Ez hori
bakarrik. Lasterketako lehen gipuzkoarra
izan zen eta hori dela eta, Gipuzkoako
Txapelketa berarentzat izan zen.
Bezperan, erlojuaren aurkako Gipuzkoa-
ko Txapelketa jokatu zen Andoainen eta
bigarren izan zen Amador Granado. 

Ikusgarria izan zen Usurbilgo Lehen Criterium-a

Ezkerretik hasita, Usurbilen nagusitu ziren txirrindulariak:

Maurice Eckhart, Juanjo Mendez, Andres Blanco, Amador

Granado eta Severiano Mata.

LC 1 MAILA
1. Severiano Mata (Galiza)
2. Edorta Andueza
3. Jon Unzueta
4. Joselu Rodriguez

LC2 MAILA
1. Amador Granado (Gipuzkoa)
2. Xabier Salas

LC3 MAILA
1. Andres Blanco (Asturias)
2. Cristina Marti

LC4 MAILA

1. Juanjo Mendez (Catalunya)

D3 MAILA

1. Maurice Eckhart (Valentzia)
2. Aitzol Arzallus
3. Oier Hernandez

GIPUZKOAKO TXAPELDUNA

1. Amador Granado (Gipuzkoa)

Usurbilgo Lehen Criterium-a

Amador Granado,
Gipuzkoako txapeldun

Usurbilgo lasterketan, Amador
Granado izan zen lehen gipuz-

koarra. Luismari Ormaetxea alkatearen
eskutik jaso zuen garaikurra eta txapela.
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PORRUSALDA

Kazetari bat kontratatzeko lan deialdia

Astekari proiektua bideratzen
hasi asmoz, egun erdiz arituko
den kazetari bat kontratatzeko

lan-deialdia egitea erabaki berri du
NOAUA! Kultur Elkarteko Zuzendaritza
Batzordeak.

FUNTZIOAK:
1.NOAUA! aldizkarirako eta web orrial-

derako kazetari lanak egitea.
2.NOAUA! aldizkariko Erredakzio

Batzordean parte hartu.

PROFILA:
- Kazetaritza ikasketak.
- EGA edo baliokidea den agiria.
- Herrikoa izatea baloratuko da.

- Kazetaritzan aritua izatea ere kontuan
hartuko da. 

- Gida baimena izatea baloratuko da.
- Teknologia berrietan trebatua izatea.

ZER ESKAINTZEN DA:
- Sei hilabeteko lan kontratua. Beste sei

hilabetez luzatzeko aukerarekin. 
- Lau orduko lan-saioa, gizarte seguran-

tzarekin.

Curriculum-a urriaren 6a baino lehen
ekarri edo bidali:

NOAUA! Kultur Elkartea
Bordaberri, 3 Z/G
20170 USURBIL

E-postaz:  elkartea@noaua.com

Urrian goizez irekiko da KzGunea 

Irailaren 1ean zabaldu zen
berriz ere KzGunea.
Arratsaldez, 16:00etatik

20:00etara. Ordutik, Internet ikasta-
roak eta mintegi interesgarriak jaso-
tzeko aukera dago KzGunean.
Urrian, ordea, goizetan bakarrik ire-
kiko da, 9:00etatik 13:00era (arra-
tsaldez, itxita).

Urrirako, Oinarrizko Internet
Ikastaroa eta Nagusiweb Ikastaroa ira-
garri dira. Gainera, sei mintegi ezber-
din egingo dira eta IT Txartela esku-
ratzeko azterketa ere egingo da
(eguna, zehaztu gabe oraindik). 

Merkatarientzat 
ikastaro ugari
Eusko Jaurlaritzak “Merkataritza-

rako Plan Informatikoa” jarri zuen
martxan. Plan honen ondorioz, mer-

katariek (autonomoek) ikastaroak
jasotzeko aukera dute. Musu truk,
gainera, ezer ordaindu gabe.

Besteak beste, ikastaro hauek:
"Informatikarako Sarrera Merkata-
ritzan" (20 orduz); "Kalkulu Orria
Merkataritzan" (20 orduz); "Datuen
Gestioa Merkataritzan" (20 orduz);
"Fiskal eta Kostu Gestioa Merkata-
ritzan" (20 orduz); "Ordenagailu
Bidezko Kontabilitatea" (20 orduz). 

Argazki lehiaketa
Ikastaro hauetan izena emateko,

dohako telefono honetara deitu
behar da: 900 500 900.

Azkenik, Argazki Digital Lehiaketa
jarri da martxan, urriaren 31 arte
iraungo duena.

Informazio gehiago lortzeko
www.kzgunea.net web orrialdean edo
bestela Usurbilgo KzGunean bertan.

Irailean arratsaldez irekita
egon da baina urrian goizez

zabalduko da KzGunea.

Urriaren 3an 
hasiko da katekesia

Izena emateko epea irailaren 21ean
amaitu zen. Katekesiaren ikastur-
te berria urriaren 3an hasiko da.

Adinaren arabera, maila ezkerdinak
antolatuko dira.

NOAUA! aldizkariko
publizitate-arduraduna
ordezkatzeko lan deialdia

NOAUA! aldizkariko publizi-
tate-arduradunak hilabete

batzuetarako lana utzi behar izan
du. Lanera bueltatzen den arte,
ordezko baten premian da NOAUA!
aldizkariko  Erredakzio Batzordea. 

Curriculum-a lehen baino lehen
ekarri edo bidali:

NOAUA! Kultur Elkartea
Bordaberri, 3 Z/G
20170 USURBIL

E-postaz: elkartea@noaua.com
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MA J E R A KO KO N D A R R A K
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Lehiaketa

Egilea: Luma.

943 363370- 361439

Mugikorra: 649435475
       649435476



Udako autobus ordutegia
Donostia-Zarautz

08.05
08.25**
08.25
09.05
09.30
09.25
10.05
10.25
11.05
11.25
12.05
12.25**
12.25
13.05
13.30
13.25
14.05
14.30**
14.25
15.05
15.30

Usurbil

08.20

09.20
09.20

10.20

11.20

12.20
12.20

13.20
13.20

14.20
14.20

15.20

UrbilDonostia Zarautz

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

08.25

08.45
09.25

09.45
10.25
10.45
11.25
11.45
12.25

12.45
13.25

13.45 #
14.25

14.45
15.25

15.25
16.05
16.25
17.05
17.25
18.05
18.30
18.25
19.05
19.25**
19.25
20.05
20.40
20.25
21.25
21.25
22.45
22.25
23.55
00:25
01.25
02:25
04.25
05.25
06.25

Usurbil

15.20

16.20

17.20

18.20
18.20

19.20
19.20

20.35
20.20
21.20
21.20
22.35
22.20
22.50

UrbilDonostia Zarautz

15.00
15.40
16.00
16.40
17.00
17.40
18.00
18.00
18.40
19.00
19.00
19.40
20.15
20.00
21.00
21.00
22.15
22.00
22.30
00:00
01.00
02:00
04.00
05.00
06.00

15.45
16.25
16.45
17.25
17.45
18.25

18.45
19.25

19.45
20.25
21.00
20.45#
21.45
21.45
23.05
22.45
23.15
00:45
01.45
02:45
04.45
05.45
06.45

# Larunbatetan, Orion autobus aldaketa Aiara

**AiarainoAsteburutan, jaietanLarunbat lanegunetan

Soilik larunbata gauez

Asteburutan, jaietan

Larunbat lanegunetan

Soilik larunbata gauez

07.10

08.15

09.15
09.35

10.15
10.35

11.15

12.15

13.15
13.35

14.15

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 

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

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

Donostia

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

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
21.05
21.35
22.05
23.35
00.35
01.35
02.35
04.35
05.35

UrbilUsurbil

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
20.45
21.15
21.45
23.15
00.15
01.15
02.15
04.15
05.15

Zarautz

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
21.30
21.40
22.00
22.40
00.00
01.00
02.00
03.00
05.00
06.00

Donostia

*Aiatik dator

06.03*
06.33*
07.03*
07.33
08.03
08.33
09.03
-
10.33
11.03
12.03
12.33*
13.03
13.33*
14.03
14.33*
15.03
15.33
16.03
16.33
17.03
17.33
18.03
18.33
19.03
19.33
20.03
-
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
11.22#
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
22.07#
22.38

Zarautz
06.39*
07.09*
07.39*
08.09*
08.39
09.09*
09.39
10.39
11.39
11.47#
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
22.32#
23.09

Donostia

05.47*
06.17*
06.47*
07.17
07.47
08.17
08.47
09.52#
10.17
10.47
11.47
12.17*
12.47
13.17*
13.47
14.17*
14.47
15.17
15.47
16.17
16.47
17.17
17.47
18.17
18.47
19.17
19.47
20.21#
20.47
21.47

06.20*
06.50*
07.20*
07.50
08.20
08.50
09.20
10.21#
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
20.48#
21.20
22.20

Udako tren ordutegia*

* Astegunetan bakarrik #Ez da Usurbilen geratzen
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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.

Irailak 22, osteguna
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Irailak 23, ostirala
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Irailak 24, larunbata
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Irailak 25, igandea
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Irailak 26, astelehena
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Irailak 27, asteartea
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Irailak 28, asteazkena
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Irailak 29, osteguna
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Irailak 30, ostirala
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Urriak 1, larunbata
Oa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Urriak 2, igandea
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Urriak 3, astelehena
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Urriak 4, asteartea
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Urriak 5, asteazkena
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Urriak 6, osteguna
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Urriak 7, ostirala
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Urriak 8, larunbata
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Urriak 9, igandea
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

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

2005eko egutegi osoa noaua.com helbidean

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

3

10

17

24

31

22
99

1166
2233

3300

Udako autobus ordutegia
Zarautz-Donostia
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G A Z I ,  G O Z O,  G E Z A

Oharrak

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA

-Usurbilgo bikote gazte batek pisua alokatu
nahiko luke Usurbilen. 679 185 102.

SALEROSKETAK / GARAJEAK

- Garaje bat daukat alokairuan jartzeko Kale
Nagusian (Bizkarreko etxeetan) 240 euro-
tan. 100m2takoa da eta kotxea erraz sar-
tzen da. 943 458 284.

- Aparkalekuak salgai Bizkarra 1-8 etxe talde-
an, Kale Nagusia 3. 607 905 859
(Imanol).

- Honda Dominator 650 cc motorra egoera
oso onean. 667 172 010 (Jon).

- Garaje itxi bat alokatzen da Kale Nagusian.
Interesatuak:  943 361 235.

LANPOSTUAK

Lan-eskaerak

- Emakume bat eskaintzen da pertsona hel-
duak zaindu edo etxeko lanak egiteko.
943 36 57 37. 

- Udan umeak zaintzeko prest nago. 943 37
12 77 / 685 722 602 (Nerea).

- Udan haurrak zaintzeko esperientziadun
neska euskaldun bat eskeintzen da. Egun
osoko disponibilitatea. 658 759 335.

- Lan egiteko gogoa daukat. Kanpotarra naiz
eta edozein lan egingo nuke: portalak gar-
bitu, plantxa egin, kanguro lanak astebu-
kaeratan, pertsona helduekin, fregadera-
ko lanak... 677 552 258 (Sharon).

- Kamarera euskaldun bat eskaintzen da aste-
lehenetik ostiralera lan egiteko. 
Telefonoa: 667 694 469.

- Emakume bat eskaintzen da astelehenetik
ostiralera, pertsona helduak edo ezinduak
zaintzeko. Horrelako lanetan aritua. 626
641 155 Mariaje.

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

- Portalak eta eskailerak garbitzeko neska bat
eskaintzen da. Esperientzia horrelako
lanetan. Interesatuak deitu (690 784
113).

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

Lan-eskaintzak

Pertsona bat behar da 4 eta 7 urteko umeak
zaintzeko. Tlf: 943372224 Kristina
(gauean deitu).

- Etxekoandre bat nahi genduke etxeko lanak
egin eta umea (2 urte)  zaintzeko. Astean
20 bat orduko lana. 656 728 220.

-Arratsaldeta umeak zaintzeko eta etxeko
lanak egiteko pertsona bat behar dugu.
Interesatuak deitu 943361991 telefonora.

- Pertsona bat behar dut goizetan etxeko
lanak egiteko. 687406209 

- Emakume euskaldun bat behar dugu iraile-
tik aurrera lanean hasteko. Goizeko
10:30tatik 14:30tara etxeko lanak egin
eta haurrak zaintzeko. 662145584.

- Kamarera behar da Antxeta jatetxean aste-
lehenetik ostiralera lan egiteko, eguerdiko
12:30etik 16:00ak arte. 943 370 344.

- 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 genu-
ke. Interesatuak mesedez deitu telefono
honetara: 943 300 518 (Mª Angeles).

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

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

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Emuak salgai. Bi emu, arra eta emea modu
onean saltzen dira. Interesatuak
657633461 telefonora deitu.

- Urrezko lepoko bat bilatu da bi zintzilika-
riokin. Galdu duenak udaltzaingoan
galde dezake.

- Uztailaren 23an Euskalteleko bixera bat
galdu genuen frontoia eta parkea artean.
Haimar Zubeldiaren dedikatoria zuen.
Topatu baduzu, deitu: 943 36 29 80.

- Trailerra saltzen da lanarekin. Interesatuak
deitu 649 85 01 31.

- Kalezar azpiko erreka ondoko bide berrian
betaurreko batzuk topatu ditut. Galdu
badituzu, NOAUA!tik pasa. 

- Itsasoan arrantzan egiteko kainabera behar
dut. Ahal bada teleskopikoa. Zurea era-

biltzen ez baduzu, doan edo merke antze-
an emateko prest bazaude, gustura hartu-
ko nuke. Tel: 676374812.

- Haur baten jertse berde bat galdu dugu
Zubiarrenea kaletik, San Ignazioko auto-
bus geltoki bitartean. Aurkitu duenak
mesedez NOAUA!ko egoitzan utz dezala. 

- Peugeot 306 Break salgai. 2000-HDI.
Matrikula, BPF (2001 azaroa). Garajean
egon da beti. Prezioa: 9.000 euro.
Telefonoa: 636 36 49 42. 

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

- Bideokamara bat saltzen dut, Canon XL1
semiprofesionala, bateria eta tripodea
barne. Gutxi erabilia. 943 376 902 - 665
749 615 gauez.

- Kanping-karroa salgai, aluminiozko pane-
larekin. Karabana bihurtzen da.
Telefonoa: 943 55 18 32.

- Pago egur txikitua eta lehorra salgai. Etxera
eramaten da. Tf. 615 755 762.

Udarregi Ikastolak autobuseta-
ko zaintzaile baten ordezka-
pena egiteko pertsona bat

behar du.

Baldintzak:
- Euskalduna izatea, usurbildarra iza-

tea, autoa edukitzea.

Ordezkapenaren iraunaldia:
- Urria osoan, arratsaldeko bidaiak egi-

teko: 14:00-14:30, 16:30-16:45.
- Urriko beste 4 egun solteetan

(18/20/25/27)  goizeko txandak egiteko. 

Interesatuta  dagoenak dei beza edota
pasa dadila Ikastolatik.

Tfnoa: 943 36 12 16
Helbidea: Udarregi Ikastola
Gernika ibilbidea 11
20.170 Usurbil 

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

Faxa: 943 36 62 92

Autobusetako zaintzaile bat
behar du Udarregi Ikastolak
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IN G O A L D E U?

Eduard Estivill eta
Montse Dome-

nech pedagogoek
Marina Pinok idatzita-
ko ipuinetan oinarritu-
rik osatutako “Lotara
joan aurreko ipuinak”
liburuaren euskarazko bertsioa eman
du argitara Elkar argitaletxeak. 

Miren Arratibelek eta Aintzane
Atelak euskaratu dute liburua, eta
ilustrazioak Emma Schmidek eginak
dira.

Haur guztiek heldutasunera iriste-
ko modu bateko edo besteko arazoak
dituztela aintzat hartuta, «seme-ala-
ben zailtasunei bereziki egokituriko
ipuin saila» osatu dute bi pedagogoek. 

Literaturaren txokoa

Lotara joan aurreko ipuinak

Agenda

Soluzioa

Egin kontu

Ale honekin batera, 2005/
2006 ikasturteko tren eta
autobusen ordutegi berrie-

kin osatu dugun argitalpentxoa
banatu dugu. 

Ez da aldaketa handirik izan. Batez
ere, tren zerbitzuari dagokion ordu-
tegia da aldatu dena. 

Argitalpentxo honen ale gehiago
jaso nahi badituzu, NOAUA!ko
egoitzatik pasa. 

Irailak 22, osteguna
- Autorik Gabeko Eguna.

15:30/19:30, puzgarriak frontoi atze-
an. 17:00etan, txokolate-jana Aska-
tasuna Plazan. Ondoren, buruhan-
diak. 19:30ean, bizikleta zozketa
kiroldegi aurrean. 

Irailak 26, astelehena
- Zumarte Musika Eskolaren      
ikasturte hasiera.

Irailak 30, ostirala
- Aginagako San Praixku festetan,

Pala Txapelketako finalak. 

Urriak 4, asteartea
- San Praixku eguna.

JJ A JJ U JJ U JJ O JJ

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

JJ A JJ A R R A U N A JJ A
E T O R R E R A JJ R A T
JJ E S K U K O JJ L A R U
E R T JJ A I A R JJ S O A
JJ K A R JJ N JJ A E K JJ K
L I T E R A T U R A K JJ

JJ A U S JJ K A L A K A K

Eskura ezazu ordutegi

berrien argitalpen berria 






