
HAMABOSKARIA - 2005eko urriaren 7an - X. urtea  - Usurbil, 213. zenbakia

PPerrerretxiku garaia iritsi daetxiku garaia iritsi da

w
w

w
.n

oa
ua

.c
om

Sagarrondotik 
kupelara bidean
Sagarrondotik 
kupelara bidean

 





3Noaua! - 2005eko urriaren 7an

ATA R I KO H A I Z E A

Kaparotz eta Atxegazar artean zegoen Alperro
baserria aspaldi galdu zen. Argazkia atera

zenean dagoeneko bertan ez zen inor bizi baina
oraindik bertako ormak zutik jarraitzen zuten.
NOAUA! Kultur Elkarteak argitaratu zuen baserriei
buruzko liburuan irakurri dudanez XVII. mende-
ko baserri hau planta handikoa zen; aurrealdeak
harlandu, harri, mortairu, adreilu eta zura zituen
eta barrutik zurezko egitura ona omen zuen. 

Urte mordoan Galarraga familia bizi izan zen
bertan. Bertako Martin Galarraga, baserria salgai
jarri zutela jakin zuenean, 55.000 pezetetan eros-
ten saiatu zen, baina azkenean ezin izan zuen erosi
eta Azkoitiko Carasusanek bereganatu zuen.
Denbora batez Galarragatarrak bertan geratu
ziren behiekin baina azkenean utzi egin behar
izan zuten. Baserria 1980 aldera bota zuten eta
ondoren gaur egun dauden fabrikak eraiki ziren.

Zaloa Arnaiz Ibarguren

Argazkilaria: Josean Labaien, 1980, Alperro baserria

NOAUA! Kultur Elkartea

Euskal Herrira!

Euskal presoak
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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
Ez da sagar urte ona izan, baina bada zer bildu.

Usurbilgo Lanbide Eskolak eta Udalak
hiru urteko lankidetza hitzarmena sinatu
berri dute. 

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

Jakoba Errekondo

Ale pare bat bada, Zubietako kronista lanetan aritzen
den Prostuetxeko Xabierrek Oiartzungo herria
zoriondu zuela. Arrazoia, berak dioen eran “pozga-

rria”: usadio galdua berreskuratuz errebote plaza berregin eta
partidak jokatzen hasi dira. 

Historia oparoa duen jokoa da errebotea. Pilota-jokoen
arbasoetako bat, garai batean belazeetan jokatzen zela dirudi.
Gerora garrantzizko joko, dema eta apustuekin gertatu zen
bezala herrietako etxe artean eraiki ziren joko-guneak.
Aldaketa honekin erreboteak errestoan aldenik aldeko pareta
izango du. Generalean zorua belarra izango da; gerora erres-
toaren aldea, sakerako botiloaren buelta... pixkanaka harlosaz
osatuko dira eta belarraren ordez hondarra, zepa-hautsa etab
jarriko da. Hala ere, geuretik urrutira gabe bada oraindik kas-
koan belarrezko errebote plaza duen herririk. Herri askotan
pareta bakar horrekin diraute errebote plazek, beste askotan
sakearen aldetik ere beste pareta bat zen tokian eraiki ziren
edo ondoren erantsi. Pareta hauetako bati ezker-pareta eran-
tsi eta horra egun ezagutzen ditugun pilotalekuak. 

Beterrin plaza bakarrean hiru izan ohi dira batera: errebote
plaza, dema plaza eta bolatokia. Gune hau da herri-kaskoa-
ren erdigunea. Herriko bizitzaren bihotza da: azokak, batza-
rrak, demak eta apustuak, jaiak, ospakizunak, kontzertuak,
aparteko jokoak... bertan burutzen dira. 

Usurbilen ere hortxe da plaza hirukoitza hau, baina erabat
desitxuratua. Pilotalekuaren txapela jarri zenean galdu zen
mendez mende jasoa genuen ondare hau. Pilotalekuari lehe-

nengo txapela 1.960ko hamarkadan, gu ume koskorrak gine-
la jarri zitzaion. Ordura arte ezker-paretaren kontra, atzekal-
dean Etxebeste kalean Kontsejutxiki aldera, bolatokia zen.
Makina bat bider kaniketara-eta jokatu genuen hango hon-
darretan. Geure jolas-gune maiteenetakoa uralitazko txapela
hari eusten zioten burnizko zutabe itsusi haien oinak jartze-
ko txikitu zuten. Bolatokiaren harlosa bikaina, brilak jartze-
ko erabiltzen zena, hor bota zen eskola atzeko belardian,
egun udaletxe atzeko belarditxo horretan. Oraindik hor dela
apustu egingo nuke, lurperatua, begi-bistatik kendua... 

Ez da urte asko pilotalekuari txapela berritu zitzaiola,
1.997an. Aurreko txapelarekin bolatokia txikitu bazen,
oraingoarekin errebote plaza deuseztatu zen. Pilotalekuaren
atzeko beirazko horma erdiak ez du plazaren jatorrizko jokoa
burutzea ametitzen. Euriak lurrik ez bustitzeko egin omen
zen horrela... toldo zintzilikario eta guzti ere nahikoa lan iza-
ten da zoruari lehor eusten. Kaniketan aritzea ederra bazen,
pentsa zer zen gure plazan errebotea... hori ere ezagutu
genuen. Hor daude, ikusi nahi duenarentzat, errebote plaza-
ren bi aldeetako zintarriak, bi petrilen aldamenetan, Elizako
horman plaza mugatzen duten arrastoak, botiloaren kokagu-
nearen gurutzea... Bizia zen ondarea, errebote jokoa, fosiliza-
tu dugu.

Ulergarriak Zubietatik kronistak luzatzen zituen: “zorionak
Oiartzun” eta  “...ondo legoke Usurbilek ere erreboteko plaza
berreskuratzea”. Errebotean kontalariak esan ohi duen eran
“esperantza”...

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

Zutabea

Ika-mika

Esperantza

2005eko udazkenera iritsi garene-
an, Usurbilgo udal langileon sol-
datak ez dute inolako igoerarik

izan aurreko urtea amaitu zenetik. Behin
eta berriz eskatu dugu, ahoz eta idatziz,
gutxienez KPIaren (IPC) neurrian
(%3,2) igotzeko, gure familien erosteko
ahalmena manten dadin. Udal aginta-
riek, dekretuz %2ko igoera planteatu
ziguten eta ados ez ginela ikustean, mahai
gainean utzi zuten gaia, inolako igoerarik
gabe. Geroztik ez dute gurekin hitz egin
nahi.

Itxura denez, langileon erosteko ahal-

mena mantentzeko dirurik ez dago.
Zinegotzien soldatak ordaintzeko bai.
Marka guztiak hautsi dituzte. Gaur egun,
5 zinegotziek kobratzen dute Udaletxetik
soldata zatiren bat (EAkoak 3 eta
PNVkoak 2). Beste zinegotzi guztiak
50na euro kobratzen dituzte Batzorde
bilera bakoitzera etortzeagatik. Batzorde
batzuk 5 minutu baino ez dute irauten.
Aurreko korparazioko kideek 31,85 euro
kobratzen zituzten. Plenoetara etortzea-
gatik beste 80 euro kobratzen dituzte
gaur. Aurrekoek 31,85 kobratzen zituz-
ten. Beraien ordain sariak bikoiztu dituz-

te, langileei KPIa  ukatu.
Garbi dago gauza batzuetarako dirua

badagoela. Langileon soldatak egunera-
tzeko ez nonbait. Bazkari galantak egite-
ko ere iristen omen zaie. Galdetu bestela
ekainaren 28an Atxega Jauregian, txan-
pain eta guzti, egin zuten bazkaria zenbat
kosta zitzaigun herritarroi.

Inposaketarik ez. Gauzak hitz egin,
negoziatu eta adostu egin behar dira.

Aitor Eleta, Begoña Rodriguez eta
Xabier Tello, Usurbilgo Udaleko langile
ordezkariak.

Usurbilgo udal agintariek ez dute langileekin hitz egin nahi
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PI L-P I L E A N

San Praixku Jaiak, azken txanpan

Oilasko biltzaileen doinu eta
dantza saioekin hasi ziren
festak. Urriaren lehenean

izan zen hori. Guztira, 25 bat lagun ibili
ziren baserriz baserri. Biharamuneko
herri kirol saioa ere ikusgarria izan zen.
Herritarrak jo eta su aritu ziren eta ikus-
kizun polita eskaini zuten. Jai-giroak
jarraipena izango du urriaren 7ko aste-
bukaeran. 

Jaiak hasi dira Aginagan. Oraindik
bada zer ospatzerik. Umeen Eguna, esate
baterako. Urriaren 7an, arratsaldeko
17:30ean, Pirritx eta Porrotx pailazoak
hurbilduko dira Aginagako pilotalekura.
Urriaren 8an, Preso eta Errefuxiatuen
Egunean, herri afaria egingo da. 

Urriaren 9an, Irazu, Peñagarikano eta
Egaña bertsolariek arratsaldez eskainiko
duten saioarekin amaituko dira festak. Umore onean aritu ziren Oilasko Biltzaileak.

URRIAK 7 OSTIRALA
Umeen Eguna

09:30 Umeen jolasak, gogotsu etorri!
14:00 Amatxoek prestatutako baz-
kari goxo-goxoa.
17:30 Pirritx eta Porrotx pailazoak.
Ondoren txokolate-jana eta buruhan-
di bizkor-bizkorrak eta gaizto-gaizto-
ak, korri egiteko prestatu!
23:30 Laiotz taldearekin dantzaldi
bikaina.

URRIAK 8 LARUNBATA
Preso Errefuxiatuen Eguna

16:00 XXV. Mus Txapelketa herri-
koia. Ondoren Herri poteoa, giroa
berotzen hasteko.
21:00 Herri afaria (Txartelak beti-
ko lekuetan salgai). Gauerdian,
Herriko presoei omenaldia.
Ondoren, Egan taldearekin 
erromeriya.

URRIAK 9 IGANDEA
12:00 Usurbilgo dantzari txikiak.
17:00 Herri kirolak. Aizkolariak:
Peñagarikano, Olasagasti, Larretxea,
Etxebeste. Harrijasotzaileak: Goena-
txo, Ostolaza. Ondoren, bertsolariak:
Irazu, Peñagarikano, Egaña. Gai-jar-
tzailea: "Tola".

OHARRA:
- Jai Batzordea ez da arduratzen egun haue-
tan gerta daitezkeen istripuetaz.

Azken egunetako egitaraua

Urtero, Aginagan antolatzen den
Mihixe pintura taldearen erakus-

ketarekin bat eginez, talde honetako par-
taide baten aipamen berezia egiten da.
Aurtengoan, orain dela gutxi gure artetik
joan den Arantxa Mendizabal izan da.

Orain dela 20 bat urte hasi zen
Arantxa, Udarregi zaharreko beheko
geletan pinturako klaseetan, Karlos

Zabala maixu zuelarik beste hainbat
ikaslerekin batera. Eta han aritu izan
zen urte askotan.

Karlosek klaseak emateari utzi zionean,
Amaia Kasasola bere emaztearekin jarrai-
tu zuen, Aginagan antolatu zituen klase-
etan; eta bere azken eguna arte bizi izan
zuen bere barnean, pintura eta marraz-
kiarekiko grina, bere espresio era.

Arantxa Mendizabalen margoak, erakusketan ikusgai 
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KA L E J I R A N

Kaixo auzotarrok,
hementxe gara berriz

ere gure txoko honetako
kontuetaz hitz egiteko
asmoz.

Irailaren 17an gure auzo-
ko Erroizpe elkartearen
50.urteurrena ospatu zen.
Txekor ederra jan genuen
burduntzi eran prestatuta.
Goizeko 9:00ak aldera jarri zuten erditik kanale-
an zabalduta eta egur ikatzarekin brasa fin bat
egin eta buelta eta buelta eduki zuten gaueko
21:00ak arte. Eguraldia ez zela fidagarria eta fron-

toian egin zen, nahiz eta hasera batean Berriolako
aparkalekuan egitekoak baziren ere.

Azkenean frontoia gainezka izan zen eta errepa-
so ederra eman genion txekorrari. Aukera aprobe-
txatuz, soziedadeko partaide zaharrenei omenal-
dia egin zitzaien eta nola ez guztion artean duela
50 urtetik honako istorio guztiei errepasoa eman
genien. Trikitilari eta bertsolariek ere euren partea
jarri zuten eta eguraldi txarra izanagatik ere, giro
polita izan genuen gau guztian.

Bestalde aipatu urrian ere Akerra gaztetxean
kontzertu bat emateko prestatzen ari garela, beraz
badakizue, adi egon kartelei eta une on bat pasa
nahi baduzue pasa kontzertutik!

Giro politean

Kaixo! Opor zoragarrien ondoren berriz
ere bueltan gara. Marka izango da gero,

baina idazten hasi eta zer izango eta orain ere
protesta, beti badugu zeozer! Ez, serio hitz egi-
ten jarrita oso arazo larria da Usurbilen azke-
naldian gertatzen ari dena Correos zerbitzuare-
kin,ez dago eskubiderik herri bati horrelako
zerbitzu pattala ematea. Ez da zaila, hilabetean
behin aldatzen baitituzte postariak.

Azkenean beti bezala herria kaltetua, ba zer-
bait egin beharko dugu; Udaletxeak ere egin du
erreklamazioa ia kasu egiten duten. Lehenengo
gauza, Lasarte-Orian zentralizatu beharrean
korreo guztia hona bueltatu beharko zuten eta
kontratu hobeak egin jendea denbora gehiago-
an gelditzeko; eta herrikoak badira hobe.

Postari gehienak kanpokoak dira eta ez dute
herria ezagutzen, Usurbil ez da herri haundia
baino kilometroak baditu, aurrena herria eza-

gutzeko ikastaro batzuk eman beharko lituzke-
te eta gero lanean hasi.

Herri guztian dago arazoa entzuten ari naize-
nez,ez da karta sinple bat ere iristen etxe bate-
ra behar den bezala, ez baldin bada ondoko
baten karta, beste ezezagun batena iristen
zaizu! Hau kuxidadia!

Hau konpontzeko era bakarra erreklamazioz
jostea da Donostiako zentrala bestela kasorik
ez digute egingo.

Idatzi honekin denak animatzen zaituztet
erreklamazioak idatziz egitea, badakizue gau-
zak errazteko burokrazia! ja ja ja ja... Hitzak
haizeak eramaten ditu-eta. Correos-en bana-
tzen dituzte erreklamatzeko orriak eskatu eta
idatzi. Hau da indarra egiteko era bakarra,ez
dago besterik.

Beno, jende, hurrengora arte ondo ibili
Aginagako jaietan!

Correos Correos!
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KA L E J I R A N

Baina non? Ze azkenaldi honetan ez dugu
berri askorik jasotzen etxeetan, ez behin-

tzat eskutitz bitartez. Gainontzeko auzoetan
postarien zerbitzua nola dabil? (Nik Asteasuain
lantegialdean egiten dut lan eta han arazo ugari
izan ditugu zerbitzu honekin beraz ados jarri
ginen enpresa batzuk eta Madrileko Correosera
deitzen jardun dugu presioa eginez, konponbide
bat bilatu dezaten)  Gurean  oso eskax!! Astean
behin edo bitan etortzen dira, etortzen dira esa-
ten dut ze egun bakoitzean langile desberdin bat
ikusten dugu ate aurrean, eta ez da izango gutxi-
tan etortzen direla korrespondentzi gutxi dagoe-

lako, ez nere etxean! Propaganda ere bada, egu-
nero izaten da zer jaso, ba hauek karta gutxi
ekartzen dituzte eta horietatik bat baino gehiago
aldamenekoarena edo auzotar batena. Zerbitzu
publiko bat izanik, eta denen poltsikotik atera-
tzen den diruarekin ordaintzen denez, exijitu
dezagun lehen baitlehen arazo honetarako kon-
ponbide bat, inork ez duelako gure posta per-
tsonalaren berri eduki behar eta eskutitz garran-
tzitsu baten zain egon gintezkeelako. Ez badira
iristen toki guztietara langile faltarengatik, jar
ditzatela gehiago artaka langabezia jeitsiko dute
bide batez. Ondo izan...

Postariak bi aldiz jotzen omen du atea...

Duela aste batzuk Udarregi ikastola eta
Agerialde ikastetxea izan zenaren ingu-

ruetan mugimendu handia sumatzen hasi ginen
auzotarrok. Normalean baino haur gehiago
entzuten ziren goiz partean behintzat.
Egutegiari begira jarri eta iraila amaitzear zego-
ela konturatu ostean, kurtso berria hasi zela
begi bistakoa zen. Aste honetatik aurrera gaine-
ra Udarregi ikastolako neska-mutilak arratsal-
dez klaseak ematen hasiak dira berriro ere.
Gabonak iritsi bitartean beraz, ez dute deskan-
tsurik izango.

Bestalde, lehenago aipatua badut ere honako
gai hau, berriz ere zuei komentatzea eskatu
didate zenbait auzotarrek. Izan ere,
Mahaspildegi elkartera jaisteko ditugun eskaile-
rak zikinak eta batez ere goroldioz beteak zeu-
dela jakinarazi nuen eta bertatik jaistea arrisku-
tsua egiten zela oso irristakor bihurtzen baitira.
Horretaz gain, eusleku edo barandailarik ez
dagoela aipatu nahi nuke oraingoan.

Badirudi begiak itxi eta irekitzeko behar

dugun denboran udatik udazkenera pasa garela.
Konturatzerako euria, haizea eta hotza gure biz-
karrean itsatsita bagenitu bezala gainetik kendu
ezinik edukiko ditugula hemendik aurrera.

Mahaspildegi elkartera bidean
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Bidaia luzearen bueltan, azken etaparen helmu-
ga Usurbil zen. Etxera iristeko ahaleginari

eutsiz, atsedenerako behar astunaz askatzeko premiak
eta, nolabait, gosea eta dastamena ase nahiak bultza-
tzen ninduten.

Errepideak eta heuren inguruak gero eta ezaguna-
goak atzemateak, hurbiltzearen adierazpide suerta-
tzen zitzaizkidan. Halako batean, arrotzei edota des-
pistatuei zuzenduriko seinalean: Santuenea. 

Harritzarren lantegia zeharkatzen duen zuhaitzen
errepidean azkar-zakar-azkar* abiatu nintzen. Kolore
ederrekoak diren marmol edo granitozko harri xafla
bitxiak begiztatu eta auzoaren atarian, zubi historiko-
ara heltzerakoan…hara semaforoa itzalita! 

Ibaiaren zubiaren beste aldetik etor zitekeenari
ikusi ezinik (bidea estutzen baita  autoentzako noran-
tza bakarra utziaz), poliki, erne eta kontu handiz
zubiaren malda igo eta bidea libre ikusterakoan,
lasaitasunez auzoan barna jo nuen. 

Halako batean! Autoak kale erdian ‘kale’ egin
zuen. Motorra pizteko alferrikako ahaleginen ostean,
oso eroso telefono mugikorra hartu nuen, baina dei
egiteko ez zuen funtzionatzen, bakarrik ordua seina-

latzen zidan, ez beste. 
Auzoan erreparatu eta erabat hutsik zegoela suma-

tu nuen. Ordu hartarako arraroa, bertan beti izaten
baita agurra merezi duenik (betidanik eta betirako
han egoten diren  auzotarrak). Edonon bizidun oro
desagerturik omen eta isiltasuna nagusi. Bidaiaren
azken ordua inorrekin gurutzatu ezean igaro nuen
eta hortaz jabetu nintzen, orduan ere.

Santuenean gertatzen ari zena bazter guztietara
hedaturiko bitxikeria ote?

Egoera misteriotsuan eta isolaturik zer egin?
…
Auzoa sorgindurik zegoelakoan? Non zeuden bizi-

lagun guztiak? Politagoa den leku batean? Ala, bertan
aurkitzen ziren eta nik ezin nituen ez ikusi, ezta
entzun ere?

…
Aspaldian ez bezala, ibaiaren hotsek ene atentzioa

bereganatu zuten. Doinu haiek erakarrita hOria ibai-
ra oinez zuzendu nintzen… 

*Errepide luze horretan autoz azkarregi joan gaitezke,
konponbiderik bada zebrabidean arriskua murrizteko! 

Ezustekoz ezusteko

Iada uda amaitu eta udazkena etorri zaigu isi-
lik... Atzean geratu dira beraz, herrietako fes-

tak, oporrak, familia edo lagunekin egindako
egun-pasak, hondartzara egindako joan eto-
rriak.... Baina, udak bere xarma duen bezalatsu,
udazkenak ere berea baduela onartu beharrean
aurkitzen naiz. 

Udazkena uzta jasotzeko garaia izaten da:
perretxikuak eta onddoak, intxaurrak, babarru-
nak, sagarrak... Batzuk berez ateratzen direnak
dira eta beste batzuk guk aldatu edo ereindako-
ak. Izan ere, hainbat eta hainbat dira poltsa edo
“xextua” hartu eta Andatzara mendi buelta egiten
dutenak. 

Hau guztiaz gain, udazkeneko koloreak ere
benetan ederrak direla aipatu beharrean aurki-
tzen naiz. Hau egiaztatzeko, Andatza aldera begi-
ratu besterik ez dago, izan ere, udazkenean kolo-

rez janzten dira bazterrak. Zuhaitzetako hostoek,
kolore eder eta ezberdina hartzen dute eta ondo
behatuz gero, milaka kolore ezberdin aurki dai-
tezke. 

Beraz, udazkenaz gozatzen hasi beharko dugu
neguko egun motz eta hotzak etorri baino lehen!! 

Udazkena
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Kronikatxo hau idazten hasterakoan, dagoe-
nerako hiru egun joan zaizkigu eta hemen

egun horietan gertatuen berri emango dizuet.
Ostiral arratsaldean pelotako finalak jokatu ziren
frontoian. Etxeberri-zaharreko Joxe Antonio eta
bere seme Xabierrek –orain Mitxelkonean bizi
dira- irabazi zuten. 

Larunbata zen Oilasko-Biltzaileen eguna. Etxez
etxe fin asko ibili ziren dantza eginez.
Arratsaldeko hirurak aldean bazkaldu eta ondo-
ren futbol partida gogorra jokatu zuten, euriaren
beldurrik gabe. Badutela indarra Sekañako ardo-
ak eta patxaranak!

Gauean Abiba DJk jarri zuen dantzarako saltsa,
bere Gogo famatuekin. Aitortu behar dizuet joan
den urtean baino giro hobea jarri zutela. Poza
ematen zuen gure frontoian hainbeste jende dan-
tzan ikusteak.

Igandean gure ehiztari eta eskopeteroen txanda
izan zen, tiro-plato txapelketarekin. Nahikoa kar-

tutxo erreak izan behar dute. Arratsaldean herri
kirol eta jokoak izan genituen. Lau taldetan
banatuta aritu ziren jolasean zahar eta gazte. Giro
polita sortu zuten denen artean; eta Albertok ani-
matu zuen festa aurkezpen lanak eginez. Aktore
lanetan ere aritu berria da Usurbilen, eta San
Praixku hauetan oholtza gainean erakutsi du abi-
lidadea.

Festa giroaren erdian, ez dauzkagu ahaztuta
herritik falta ditugunak: Xabier Aranburu, Patxi
Segurola eta Jokin Errasti. Horiek eta espetxeetan
diren guztiak datorren urtean gurekin izatea
nahiko genuke.  

Gainera, festa usainean ibili arren, egunotako
hiru heriotzak goibeldu digute Aginaga.
Lastaolako Lontxo joan zen jaien aurretik, herri-
ko apaizaren anaia Joxe Mari Aranalde hil zela
jakin genuen gero, eta larunbatean joan zitzaigun
Zumeta-eneko semea Iñaki. Hemendik gure
doluminak senideei. 

Gora San Praixku jaiak!

Ikasturte berriarekin batean hasi dira zesto-
ko pilota partidak. Umeen lehiaketez ari

naiz. Zubietan bi ekipo sortu dira eta oraingoz
Donapaleukoen eta Hazparnekoen kontra aritu
dira. Eta galdu, eta galdu besterik ez dute egin:
bi ekipo, bina partidu, beraz lau aldiz galdu
dugu. Badakigu ona dela galtzen ikastea,
baina...

Nire kolkorako aritu naiz ez ote ditugun hel-
duok okerrago hartu emaitza hauek umeek baino.
Partida hauetan aritu den bati galdetu diot bera
nolako jokalaria den. Bi aldiz pentsatu gabe esan
dit: ona! Eta kontrarioei buruz galdetu diodane-
an: Hobeak! Ez dakit horrela pilotan aurrera egi-
teko biderik izango duen ala ez… 

Txarrenean beti geldituko zaigu Errealean

sartzeko aukera –horiek ere Zubietan daude–,
eta galtzen majo ohituak ditugu dagoeneko…

Galtzen ikasi behar horren hariari tiraka
gogoan dut Joxe Azurmendi filosofoari irratian
entzun izana Euskal Herriaren Historia maita-
tzea galtzaileen Historia maitatzea zela… Eta ia
konturatu gabe, Zubietaren etorkizuna dela eta
jokatzen ari diren zenbait partida datozkit
gogora: kartzela, kuartelak, errauskailuak eta
etxe uholdea… Eta zer-irabazi gutxi  eta zer-
galdu asko ditu Zubietak partida horietan.

Ez da, ordea, Joxe Azurmendirena egin lite-
keen hausnarketa bakarra. Izan ere, bada aipa-
men esanguratsu bat italiarrei buruzkoa:
“Italiarrak bataila guztiak galtzen zituzten eta
gerrak irabazi”. Bejondeiela.

Galdu eta irabazi
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Usurbilgo Lanbide Eskolak eta
Usurbilgo Udalak hiru urteko
lankidetza-hitzarmena sinatu

berri dute. Energia berriztagarrian nahiz
aurrezte eta energia efizientzian, Lanbide
Eskolaren prestakuntza, aholkularitza eta
laguntza teknikoa jaso ahal izango du
Udalak. Lanbide Eskolak, aldiz, 30.000
euroko laguntza eskuratuko du. Laguntza
honekin, Energia Berriztagarrien Zentroa
sustatzen jarraituko du Zubietan kokatu-
ta dagoen ikastetxe honek.

Hitzarmen honen bidez, Energia
Berriztagarrien Zentroko Aurrezte eta
Energia Efizientzia gela sustatu ahal izan-
go du Lanbide Eskolak. Horregatik, Patxi
Vaquerizo ikastetxeko zuzendariak
Udalaren laguntza eskertu nahi du.
Aurrezte eta energia efizientzia sustatzeko
ekipamendu berriak eskuratu ahal izango
baititu Lanbide Eskolak. Trukean, aseso-
ramendua eskainiko dio Udalari. 

Aholkularitza jasoko du Udalak
Udalak energia berriztagarrien ingu-

ruan duen sentsibilitatea islatzen du
hitzarmen honek. Hala dio Luis Mari
Ormaetxea alkateak. Hitzarmen honen

bidez, Udalak herrian bertan duen erre-
kurtso bat aprobetxatu ahal izango du.
Ekimen ezberdinak bideratzeko garaian,
Udalak aholkularitza teknikoa jasoko
duela adierazi digu alkateak. 

Hitzarmenaren eranskinean aipatzen
denez, energia aurrezteko eta udal eraiki-
netan energia berriztagarria aplikatzeko
hainbat azterlan egingo dira: Ikastolan,
Eguneko Zentroan, Udaletxean eta
kiroldegian. Hala nola, futbol zelaian,
Zaharren Egoitzan, Musika Eskolan
edota udal brigaden pabilioian energia
berriztagarriak sustatzeko alhokularitza
teknikoa jasoko du Udalak.

Lankidetza-hitzarmena sinatu dute
Udalak eta Lanbide Eskolak

Berritua dator Aisiako Gida

Energia berriztagarrien
ingurukoa da hitzarmena. 

Usurbilen egin zen bi
kanpainen prentsaurrekoa.

Buruntzaldeko udalek "Aisiako
Gida" eta "Etxetik hasi behar

delako" argitalpenak aurkeztu berri
dituzte. Usurbilen egin zen prentsaurre-
koan, Xabier Alberro Astigarragako
udaleko euskarako zinegotziak eta Ibon
Beristain Usurbilgo udaleko euskarako
zinegotziak hartu zuten parte. 

16 urtetik beherakoei, euskaraz aisia-
ko edo denbora libreko zer eskaintza

dagoen azaltzea da gida honen xedea.
Usurbilen, guztira, 750 ale banatuko
dira. 16 urtez beherakoek etxean bertan
jasoko dute gidaren ale bana. Dena den,
gida hauetako bat eskuratu nahi duen
orok udal Euskara Batzordera jo dezake.
Gidarekin batera, "Etxetik hasi behar
delako" kanpaina aurkeztu zen.
Euskararen transmisioan, gurasoek
duten garrantzia azpimarratzera dato-
rren kanpaina. 

Udalbatza Plenoak, irailaren 27an
egindako Ohiko Bilkuran,

Saharako herriaren aldeko mozioa onartu
zuen gehiengoz.

Mendebaldeko Saharan okupaturiko
lurraldean, indar marokoarrek giza eskubi-
deak zehatz-mehatz errespeta ditzaten exi-
jitzen da mozioan. Halaber, populazio
zibila erreprimitzeko jarrera salatu.

Hala nola, Estatu espainoleko gobernua
premiatzen du Marokoko agintariei exiji
diezaien okupatutako lurraldeetan eskubi-
deak urratzeari uzteko.

Era berean, babesten ditu erreferendu-
ma egiteko eta herrien eskubideei buruzko
nazioarteko legeria betetzeko Nazio
Batuen Erakundearen erabakiak, eta
Estatu espainoleko gobernua premiatzen
du inplika dadin gatazka hori behin beti-
koz konpontzeko, sahariarrak atsekabetzen
eta mintzen dituen diskurtso anbiguoak
alde batera utziz.

Mozioan ere, Estatu espainoleko gober-
nuak Saharako herrriarekin duen ardura
historikoa eta zorra morala aipatzen da. 

Udalbatza plenoak, gainera, Saharako
herriarekiko elkartasun taldeekin bat egin
eta Sahara okupatuan giza eskubideak
errespeta daitezen exijitzen du.

Mozioa osorik, www.noaua.com orrial-
dean, aldizkariaren on line edizioan. 

Sahararen aldeko 
mozioa
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Txakurtegi ondoan dago
Aintziazar baserria (Aintzi beza-
la ere, ezaguna). Aginagan,

Mendizorrotz magalean. Orain gertu
badute, laster, etxe atariraino iritsiko zaie
autobidea. A-8 autobidea hiru karriletara
zabaltzearen ondorioz, ordeka den lur-zati
bakarra galtzeko zorian dira.

A-8 autobidea hiru bideetara zabaltzeko,
inausketa (desmonte) ugari egin beharko
dituzte Orio eta Aritzeta arteko zatian.
Diputazioko teknikariek, Aintziazar baserri
ondoan dagoen ibarrean pilatu nahi dituz-
te sobran izango diren lur horiek denak.
Betelan horren ondorioz, ordeka den lur-
zati gehiena galduko dute Aintziazarre-
koek. Karmele Bengoetxeak eta Isidro
Arrutik adierazi digutenez, 1.400 metro
koadro galduko dituzte desjabetze bidez. 

Isidro Arrutik dioenez, “10.000 kamioi
sartu nahi dituzte”. Antza denez, inguruan
diren beste ibar batzuk babestuak daude
eta Aintziazarrekoan pilatu nahi dituzte
inausketako lur denak.

Zurrumurrua aspaldi iritsi zitzaien.
Autobidea zabalduko zutela baina pantaila
metalikoen bidez babestua izango zela
entzun zuten. Betelanaren berri ez zuten,
ordea. Horren erruz, ordekatsua den lur
dena galtzeko zorian dira. 

Dena den, betelan horrekin ez dutela
autobidea ikusiko eta burrunba gutxiago
pairatuko dutela agindu diete
Diputazioko teknikariek. 

Hala ere, betelan hori beste era batean
egitea posible dela uste dute Aintziaza-
rrekoek. Hori lortzen saiatuko dira. Ale-
gazioa aurkeztu dute eta erantzunaren
zain dira orain. 

A-8a zabaltzeko egingo den inausketaren lurra (desmontea-
ren lurra) ibarbide honetan pilatu nahi dute. Betelan hori base-
rriaren atariraino iritsiko da, geziak zehazten duen tokiraino. 

JOXE MARI ARANALDE
(gorpu)

Gizon,
gizon buru jantzi
gerri bete gizon;
oihaneko sustrai

zuhaitz sendo tantai;
begitarte itzal

itzal haundiko gizon.

Gizon,
gogo altxagarri

bihotz-horma zabal
eskuzabal leial;

gaztelu altu
gaztelu barru

barru-barruko gizon.

Gizon,
apaiz urrunbegi

LARTE gailur antzo
zabal ikuskari:

olerkari,
euskaltzain urgazle,

bertsolari…
Ernalbegi gizon.

Gizon,
loak zaitu hartu,
baina ez zara gau:

zure irudiak
dir-dir dirau:

goi zilar,
su-pindar
gau-izar.

“ODOLAREN MINTZOA”
oleska ari zuri,

estu besarka zaitzan
bertso kantari.

Agur ohore-gizon!
Agur Joxe Mari!

Bekizu EGUN HANDI.

Jabier Pikabea Aizpurua

Uztailetik, Intxaurrondo eta Pasaia
arteko hiru bideak irekita daude,

bi norabideetan. Orain Oiartzun eta
Irungo Bentak arteko zatian ari dira lane-
an eta, atzerapenik ez bada, 2005eko
abendurako lanak amaituta izango dira.

Zati horretako lanak amaituta, Orio
eta Aritzeta arteko zatiari ekingo diote.
Orio eta Aritzetako zatia hiru bideetara

zabaltzeko lanak abenduan hasi eta
2007an amaituko dira. Hori bukatu
ondoren, Orio eta Zarautz arteko zatiari
ekingo zaio. Beraz, 2008an, Irundik
Zarautz arteko autobideak bi norabidee-
tan hiru bide izango ditu.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren esane-
tan, 2019rako hiru bidekoa izango da A-
8 autobidea. 

A-8 autobidea zabaltzeko proiektuak
kezka eragin du Aintziazar baserrian

Datorren urtean hasiko dira
Orio eta Aritzeta arteko zatia zabaltzen 
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Mundu bat perretxiku bila

Perretxikuak biltzeko zaleta-
sun handia dago Usurbilen.
Euskal Herriko mendi eta

txoko ugari, gainera, perretxikueta-
rako oso egokiak dira. Horregatik,
asko dira gibelurdin, ziza eta onddo
bila abiatzen direnak. Perretxikuak
biltzeko garaia hasi da, eta nola hasi
gainera. Kiloka ekarri dituztenak
badira. Juan Kruz Unanue eta bere
etxekoak, esate baterako.  

Mendian maiz ibiltzen direnek bada-
kite perretxiku garaia dela. Jende
ugari dabil, ziza, onddo eta perretxi-
ku bila.  Orain arte, uzta oparoa izan
da gure mendi eta basoetan. Asko
izan dira  etxerako bueltan eskukada-
txo bat bederen ekarri dutenak.

Orain arte, ziza gutxi baina onddo eta gibelurdin asko bildu da.

Irailaren 27an, Juan Kruz
Unanue eta bere alaba Aitziber
xextoa bete perretxiku etxeratu

ziren. Guztira, lau kilo eta erdi inguru
bildu zituzten. Nafarroa aldetik ekarri
zituzten. Nondik? Ezin esan. Ondo
gordetako sekretuen artean, perretxi-
koekin lotutakoak izaten dira.

Nafarroan asko ibiltzen da Juan Kruz
Unanue. Garai batean, polemika ugari
eman zen gipuzkoar eta nafarren artean.
Aspaldi, arazorik izan zuen Juan
Kruzek: “Bai, duela 23 urte inguru.
Kotxea markatu zidaten”, adierazi digu. 

Denbora batean, ez zen Nafarroako
txoko horretara itzuli. 

Baina ordutik ez du arazorik izan.
Aldiz, uzta ederra bildu izan du.
Lehengo ilargi berrian hasi (irailak 3)
eta handik bost egunera abiatu zen

perretxiku bila. Dagoeneko, “sei-zazpi
bidaia egin ditut. Batzuetan, bi xexto oso
bildu izan ditugu”, aitortu digu
Atxegalden bizi den lagun honek. 

Gehien bat, onddoak eta gibelurdi-
nak bildu dituzte, baita ziza eta errotari
batzuk ere.

Baina, Nafarroan bezala, gure ingu-
ruan ere asko jaso da. Juan Kruzen esa-
netan, “hemen inguruan ere, geratu gabe
dago. Ez da han bezala, baina lau kilo ere
bildu daitezke”. Zorte pittin batekin eta
asko ibilita. 

Lagunen artean partitzen ditu
Dagoeneko, 45 bat kilo etxeratu dituz-

te Unanuetarrek. Eta perretxiku garaia
hasi besterik ez da egin. Lehen, saldu egi-
ten zituela esan digu Juan Kruzek. Gaur
egun, “ez dut saltzen baina lagunen arte-
an partitzen ditut”.

Esan dugu. Asko bildu da eta horrek
jende asko eraman du mendira. Egun
hauetan jende ugari topatu duela esan
digu perretxikuzale honek: “kolpea ema-
ten duen garaian ateratzen da jendea.
Harritzeko modukoa. Erromerira joango
balitz bezala, igoal-igoal. Kotxea aparka-
tzeko tokirik gabe, dena bete-bete eginda”.

Osabarekin ikasitakoa
Juan Kruz Unanuek osabatik jaso

zuen perretxikuak biltzeko grina.
Liburuak ere lagungarri izan zaizkio.
Etxekoekin ez ezik, lagunekin ere ibil-
tzen da mendian.

45 kilo baino gehiago jaso ditu Juan Kruz Unanuek 

“Hemen ere geratu gabe
dago, baina ez  

Nafarroan bezala”

JUAN KRUZ UNANUE

Irailaren 27an bildutako
uzta  ez zen makala izan.
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Elhuyar Fundazioko zuzendaria da
Itziar Nogueras. Bi urte egin ditu

karguan eta gustora dago Elhuyarrek
epe honetan izan duen bilakaerarekin.

NOAUA! Lehendakariaren bisita pro-
tokolo hutsa izan al zen? 

Itziar Nogueras. Maiatzean egin zen
inaugurazio ekitaldirako gonbitea luzatu
genion lehendakariari. Ezin zuela etorri
esan zigun eta Eusko Jaurlaritzak, ordez-
kari gisa, lehendakari ordea bidali zuen.
Hala ere, noizbait bisitan etorriko zela
agindu zigun lehendakariak. Miren
Azkarate Kultura sailburuak ere, egoitza
berria ezagutzeko gogoa zuen. Miren
Azkaratek, bestela ere, gure hiztegigin-
tzarekin izan du loturarik, akaso tekni-
koagoa. 

Orain ondo zetorkiela, Zinemaldia ere
tartean zela eta horrela etorri ziren bisi-
tan. Espero dugu protokolo hutsa ez iza-
tea. Garrantzitsua iruditzen zaigu gurea
bezalako proiektuak ezagutzea eta kon-
turatzea duten garrantziaz eta sortzen
duten aberastasunaz. 

N. Elhuyarrek erosi eta guztiz erabe-
rritu duen eraikina ikustera etorri ziren.
Aurreko egoitza ere, Usurbilen zegoen.

Zer du herri honek?
I. N. Usurbildar jatorrak, batetik. Ez

dut brometan esaten. Lankide usurbilda-
rrak kopuruan ez dira asko izango baina
betidanik izan dira, eta oso jatorrak.
Hortik aparte, Elhuyar beti Donostian
izan da baina egoitza txiki geratu zen eta
Donostian ez zen tamainako tokirik aur-
kitzen. Usurbilgo Asteasuain industrial-
dera aldatu zen Elhuyar. Berehala kontu-
ratu ginen abantailak ere bazituela
Usurbilen egoteak: arazorik gabe aparka-
tu, lasai ibili... Eta batez ere, ekonomiko-
ki. Lanerako metro dexente eskuratu
ahal izatea. Duela hiru urte, Asteasuain-
go egoitza ere txiki geratu zen. Bi urte
atzera eta aurrera ibili ondoren, aukera
hau agertu zen (egungoa, Osinalde
industrialdean dagoena). 

N. Elhuyar Fundazioko zuzendari
nagusi izan zara azken bi urteotan.
Nolakoak izan dira bi urte hauek?

I. N. Intentsoak. Iruditzen zait denbo-
ra pila bat egin dudala ardura berri hone-
tan.

Bi urteotan, bilakaera oso ona izan da.
Gogorrak dira halako ardurak, horrelako
aldaketa momentuak. Ez da erraza.
Talde-lanean dago sekretua. Oso ondo

konpontzen gara bai zuzendaritzan bai
orokorrean ere. Baina oso neketsua da.
Gauza berri askorekin topo egiten duzu
eta etengabe erabaki behar. 

N. Epe laburrera, zeintzuk dira
Elhuyarren erronka nagusiak?

I. N. Bi xede nagusi ditugu:  zientzia
eta teknikaren komunikazioa eta dibul-
gazioan jarraitzea, batetik. Euskararen
garapena sustatzea, bestetik. Honi lotuta
dago aurrera atera nahi dugun proiektu
bat: zientzia eta teknologiaren hiztegi
entziklopedikoa. 

Batera eta bestera gabiltza babesle bila
eta hori aurrera atera nahi genuke. Hori
da daukagun helburu garrantzitsua. 

Egoitza berria, betiko xedeak

Bere bulegoan jaso gintuen

Itziar Noguerasek.

Elhuyar Fundazioa bisitatu zuen Ibarretxe lehendakariak 

Irailaren 22an Usurbilen izan zen
Juan Jose Ibarretxe lehendakaria.
Elhuyar Fundazioaren egoitza berria

ezagutzera etorri zen, Miren Azkarate
Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea eta
Kultura sailburua eta Patxi Baztarrika
Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikako
sailburuordearekin batera.  Lehen lehenik,
Elhuyarrek erosi eta guztiz eraberritu duen
eraikina bisitatu zuten. 

Bisitaren ondoren, Elhuyarreko sail-
arduradunekin eta Elhuyar Aholkularitzako
eta Eleka Ingeniaritza Linguistikoko zuzen-
dariekin bilera egin zuten. Bilera horretan,
Elhuyarren historiaren eta orain arte egin-
dako lanaren berri eman zitzaien. Horrez
gain, Elhuyarrek zientzia gizarteratzeko eta
euskararen garapena indartzeko zer proiek-
tu dituen ezagutzeko aukera izan zuten. 

Egoitza berria bisitatu ondoren, Elhuyarrek dituen proiek-

tuak ezagutzeko aukera izan zuen Ibarretxe lehendakariak.
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Sagardoa egiteko garaia da

Nola egiten da sagardoa?

Baserrian edo etxeko bajeran.
Senideekin edo lagunartean.
Nork ez du inoiz sagardoa egi-

teko tentaziorik izan? Baina nondik
hasi? Zalantza denak aukera bihurtu
ditu Alkartasuna Kooperatibak. Aurten,
sagardoa egiteko beharrezkoak diren
tresna denak jarri baititu eskura. Modu
onean, gainera.

Abenduaren amaieran, urtarrila hasie-
ran hasiko da sagardotegi garai berria.
Konturatu orduko, puri-purian izango
da. Baina edari preziatu hau txiritik edan
baino lehen, sagardoa bera ekoitzi beha-
rra dago. 

Sagardotegiak jada hasi dira lanean.
Baita baserri eta etxe askotako sagardoza-
leak ere. Uste baino gehiago baitira etxe-
rako sagardoa egiten dutenak. Santo
Tomas azokan antolatzen den Sagardo
Lehiaketa da honen adibide garbia. 

Gero eta ekoizle gehiago
Alkartasuna Kooperatibakoak (Sindi-

katukoak, alegia), horren jakitun dira.
Jakoba Errekondo Alkartasuna Koopera-
tibako lehendakariaren ustez, “gero eta
gehiago dira sagardoa egiteko ohitura
berreskuratzen ari direnak”. Jakoba
Errekondok argitu digunez, asko izan
dira Alkartasunara informazio eske jo
dutenak, gazte asko tartean. Jakinmin

horri erantzun asmoz, sagardoa egiteko
tresneria saltzen hasi dira Kooperatiban.
Egur nahiz altzairuzko barrikak eta kupe-
lak, eskuzko matxakak nahiz elektrikoak,
dolare txikiak eta ertainak... Eskaintza
zabala da. Neurriz eta prezioz, aukera
ugari eskaintzen ditu Alkartasunak. 

Aldameneko orrialdean ikusiko
duzuen moduan, 1.000 euroko inber-
tsioarekin sagardoa egiten hasteko mo-
duan izan gaitezke.

Nondik hasiko gara? Zein-
tzuk dira eman beharreko
urratsak? Hauek eta galde-

ra gehiago argitzen ditu “Euskal
Herriko sagardoa” liburuak, 1997an
Usurbilgo Sagardo Egunaren
Lagunak elkarteak eta Elhuyarrek
argitaratutako liburuak. Interneten
ere, badira argigarri izan daitezkeen
hainbat web gune. Zerotik hasten
direnentzat, guztiz gomendagarriak.

Iñigo García de Eulate eta Jakoba
Errekondok idatzitako “Euskal
Herriko sagardoa” (1997) liburua
praktikoa da oso. Elhuyarren web

orrialdean, www.elhuyar.com sareko
dendan salgai da, 3,95 eurotan. 

Interneten, hain zuzen, sagardogin-
tzari buruzko informazio ugari dago.
Gipuzkoako Sagardo Naturalaren
Elkarteak, esate baterako, web gune
txukuna du: 

www.sagardotegiak.com. 

Lau atal nagusitan antolatuta dago:
Elkartea, Sagardo Naturala, Lanketa
eta Sagardotegiak. Sagardoaren jato-
rria eta lanketa era atseginean azaltzen
ditu web orrialde honek.

Sareko Argian ere, informazio osatua
topatu dugu: 

www.argia.com/sagardoa.
Sagardogileen gida, Sagardoa Euskal

Herrian, Sagardoa munduan, Tresnak,
Prozesua, Gaitzak eta arazoak,
Sagarra, I+G, Lotura interesgarrienak
atalen bidez, sagardogintzaren mun-
dua ondoen islatzen duen web orrial-
deetakoa da hauxe.

Gero eta gehiago dira sagardoa egitera animatzen direnak.

Duela aste batzuk hasi zen
sagar-bilketa. Ez da urte

ona izan, eta beste batzuetan baino
sagar gutxiago bildu da. Hala ere,
hori ez da arazo izango. Honakoan
ere, kanpotik ekarritako sagarrekin
osatuko da sagardo berria.

Sagar gutxiko urtea
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1.000 eurotan eskura dezakegu
sagardoa egiteko tresneria 

Sagardoa egiteko gogoa edo ilu-
sioa duenak, bide erdia egina
dauka. Tresneria etxean bertan

eta modu onean eskuratu daiteke-eta.
Alkartasuna Kooperatiban, neurri eta
prezio ezberdinetako osagaiak bildu
dituzte. Diru asko gastatu gabe, edonor
izan daiteke sagardo-ekoizle.

Eredu gisa, 225 litroko kupela hartuko
dugu. Kupela honekin 300 botila bete
ditzakegu.  Kontuan izan etxerako egiten
den ekoizpenak ez duela sagardotegikoa-
rekin zerikusirik. 

Ezer baino lehen, sagarrak beharko
ditugu. 225 litroko kupela osatzeko, 350
kilo sagar bilduko ditugu. Sagar kilo
bakoitzeko 0,30 euro kalkulatu dugu.
Sagarra baserrietan edo sagardotegietan
eskura daiteke.

Sagarra bildu ondoren, sagarra txikitu
behar. Sagarra zanpatzeko matxaka izene-

ko makina behar da. Eskuzkoak nahiz
elektrikoak daude aukeran. Eskuzkoak
merkeagoak dira. 225 litro egiteko,
eskuzko matxaka txiki batekin nahikoa
izan daiteke. 

Txikitu ondoren, sagarrari muztioa
kendu behar zaio. Horretarako, dolarea
beharko dugu. 425 eurotan eskura deza-
kegu dolare egokia. Baina tamaina eta
prezio ezberdinekoak daude aukeran.

Barrika eta kupelen kasuan, berdin.
Egurrezkoak edo altzairuzkoak.
Haritzezkoak, gaztainezkoak, herdoil-ezi-
nak... Aukera zabala da. Adibide gisa, 100
eurotakoa hartu dugu. 225 litroko gaztai-
nezko kupela. 

300 botila, beste hainbeste kortxo eta
enkortxadora batekin, sagardoa egiten has-
teko moduan gaude. Botilak betetzeko
gailu bat ere bada, llenadora edo betetzai-
lea. Sagardoa barrikatik botileratzeko
lagungarri egingo zaigu eta ez da garestia.

Sagarra

Barrika BotilakEnkortxadora Kortxoa

Matxaka Dolarea

Gastua baino,
inbertsioa

Behin lehen inbertsioa egin
eta gero, datozen urteetan

sagarrak eta kortxoak baino ez dira
beharko. Gainontzekoa erabilga-
rria izango baita. Hauek dira 225
litroko barrika osatzeko behar
diren osagai nagusiak.

Sagarrak 105 ¤
Eskuzko matxaka 292 ¤
Dolarea  425 ¤
Barrika (gaztainezkoa) 100 ¤
Enkortxadora  28 ¤
Botilak 54 ¤
Kortxoak 9 ¤
Betetzailea 60 ¤

GUZTIRA*           1.073 ¤

* Hau eredu bat baino ez da. Aukera ugari
dago. Informazio gehiago Alkartasuna
Kooperatiban  (Ugarte Industrialdea, Kalezar).
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ETXEKO BERRI

NOAUA!ko bazkide egiten bazara, Usurbilgo
baserrien liburua jasoko duzu opari gisa

Iazko abenduan aurkeztu zen
“Usurbilgo baserriak eta base-
rritarrak” izeneko liburua.

Arrakasta berehalakoa izan zen eta
gabonetako opari preziatuan bilakatu
zen. Dena den, Josu Tellabidek ida-
tzitako liburuak balio handiko argi-
talpena izaten jarraitzen du. Hala
izango da luzaroan ere. Bildutako
datu, argazki eta istorio asko galtzear
baitzeuden. Liburua salgai dago
oraindik. Baina doan jaso dezakezu.
Nola? Oso erraza. NOAUA! Kultur
Elkarteko bazkide egiten bazara libu-
rua musu-truk eskuratuko duzu.
Beraz, ez duzu aitzakiarik.

Bazkide direnentzat ere,
eskaintza berezia
Bazkide direnentzat ere badugu

eskaintzarik. Orain arte, liburua
askoz merkeago erosteko aukera izan
dute. Liburua erosi duten bazkide
horiei, orain, beste ale bat oparituko

diegu (bazkide bakoitzeko, bana). 
Hori bai, eskaintza hau ez da

mugagabea izango. Bazkide kanpaina

honetarako bideratu ditugun aleak
agortu arte iraungo du eskaintza
honek.

www.noaua.com/baserriak helbidean ere jaso dugu liburua,
baina paperezko edizioa bezalakorik ez dago. 

Kazetari bat kontratatzeko lan deialdia

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

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

FUNTZIOAK:
1.NOAUA! aldizkarirako eta web orrialde-

rako 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. 
- 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 
segurantzarekin.

Curriculum-a urriaren 6a baino lehen ekarri:
NOAUA! Kultur Elkartea

Bordaberri, 3 Z/G
20170 USURBIL

E-postaz:  elkartea@noaua.com

NOAUA! aldizkariko
publizitate-arduraduna
ordezkatzeko lan deialdia

NOAUA! aldizkariko publizitate-
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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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. 

Orain, bazkide egiten bazara, Usurbilgo
baserrien liburua oparituko dizugu.

Orrialdea bete eta NOAUA!ra ekarri edo telefonoz deitu: 943 360 321. 

Duela hiru urte Nafartarrak tal-
deak Usurbilen hasiriko eki-
taldiak, aurten, Basaurin du

laugarren zita. Urriaren 23an, hain
zuzen. Zazpi herrialdeetako ordezkaritza
bertan presente egongo da bere kultur-
eskaintzarekin. 

“Elkartasuna Etorkizuna” jaiaren hel-
buru nagusia hau da: Euskal Herriko
herrialde guztietako jendea biltzea egun
batean, behintzat. Usurbil (Gipuzkoa),
Izarra (Araba) eta Tutera (Nafarroa) izan
dira hurrenez hurren aurreko urteetako
herri antolatzaileak. 

Jaia goizeko 11:30ean hasiko da,
ongietorria bertsolari eta txalapartarie-
kin izango delarik. Gero, herrialde guz-
tietako ordezkariekin, herriko lau gune-
tetatik barna kalejira egingo da. 

Kultur eskaintza oparoa izango da.
Tartean izango dira Usurbilgo  txalapar-
tariak, albokariak eta trikitilariak,
Añorgako Beñat eta Unai Gaztelumendi
bertsolariak... 

Herri bazkarirako sarrerak,
Txirristra tabernan salgai

Herri bazkaria ere egingo da eguerdiko
14:30ean, 22 eurotan. Bazkalostean, eki-
taldi nagusia izango da, hau da, herrialde
bakoitzeko ordezkaritza oholtza gainera
igoko da bere eskaintza aurkeztera. Bi
orduko iraupena izango du guztira eta
bukaera emateko denek larrain-dantza
dantzatuko dute.

Izena emateko Txirristra tabernan egin
daiteke. Autobusa goizeko 9:30ean
irtengo da eliza ondotik.

“Elkartasuna Etorkizuna” jaia Basaurin Jende ugari Etxerat-ek
deituriko elkarretaratzean

Ikasturte hasieran gaudenez,
aisialdiko denbora betetzeko
ikastaro eskaintza zabala da

oraindik. Eva Lizarraga, esate batera-
ko, pintura eta marrazki klaseak
eskaintzen hasiko da laster.

Teknika guztiak erakusteko prest
dago Eva Lizarraga margolaria. Klaseak

laster hasiko dira. Eta ordutegia zabala
izango da. Goizez nahiz arratsaldez,
teknika guztiak erakusteko moduan da
Eva Lizarraga. 

Pintura eskolak Kalezarren,
Aizperrenea etxean eskainiko ditu.
Izena eman nahi duenak, telefono zen-
baki honetara deitu dezala:

685 757 569.  

Pintura eta marrazki ikastaroak,
Eva Lizarragarren eskutik

Irailaren 30ean, hilabete bakoitzeko
azken ostiraletan bezala, Etxerat-ek

deitutako elkarretaratzea egin zen
Usurbilen. Bilkura honekin sindikatu
ugarik bat egin zuen. 

Bi preso, bakarturik
Jokin Errasti eta Oihana Lizaso preso-

ak bakarturik jarraitzen dute.
Cordobatik Galizara eraman zutenetik,
Iñaki Garces Beitia euskal presoa isola-
menduan jarraitzen duelako. Modulora
eramateko eskatuz, duela egun batzuk
protestaldia hasi zuten gainontzeko eus-
kal presoek, tartean, Jokin eta Oihana.
Oraindik bakarturik jarraitzen dute. 
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NOAUA! TXIKI

Zubiaurrenea, 5
Telf: 943 37 10 42

Ongi pasa genuen Autorik Gabeko Egunean

Irailaren 22an, DBHko
ikasle guztiok Autorik
Gabeko Eguna ospatu

genuen. Klase batzuk eman
ondoren, udaltzainak bideko
segurtasun arauak erakutsi zizki-
gun. Ordubete igaro ondoren,
bizikleta zutenek herritik itzuli
bat eman eta gero, Txokoaldera
joan ziren eta handik San
Estebango bidea hartu zuten.
Bizikleta ez zutenak, oinez joan
ziren ibilbide bera eginez, nahiz
eta, Txokoaldera iritsi ez.

Arratsaldean, berriz, haurrentza-
ko jolasak zeuden: puzgarriak, txo-
kolate banaketa eta buruhandiak.
Txokolate banaketa eta buruhandi
lanak DBH4-ko ikasleek egin
zituzten. Buruhandiak txistularie-
kin batera erromerian joan ziren. 

Bi bizikleta zozketatu ziren
Txokolatearekin batera, bizikle-

tak zozketatzeko zenbakiak banatu
ziren, bi bizikleta jokoan zeudela-
rik. Egunaren bukaeran, kiroldegi

aurrean bizikletak zozketatu ziren. 
Egun intentsua izan ondoren,

azkenik bukatu genuen gure jardu-
na. Sarituek beraien bizikletak poz
handiz hartu zituzten eta baita guk
banatu ere.

Nahiz eta lan neketsua eta

pazientzia beharrekoa izan, guk
gogo handiz eta ilusioz egin
genuen. Espero dugu guztiok ongi
pasa izana, hori baitzen gure hel-
burua!  

Udarregi Ikastolatik

Klase batzuk eman ondoren, udaltzainak bideko segurtasun
arauak erakutsi zizkigun.

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



Publizitatea
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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.

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

Urriak 10, astelehena
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Urriak 11, asteartea
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Urriak 12, asteazkena
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Urriak 13, osteguna
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Urriak 14, ostirala
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Urriak 15, larunbata
Oa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Urriak 16, igandea
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Urriak 17, astelehena
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Urriak 18, asteartea
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Urriak 19, asteazkena
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Urriak 20, osteguna
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Urriak 21, ostirala
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Urriak 22, larunbata
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Urriak 23, igandea
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 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

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
20.30
20.25
21.25
21.25
22.45
22.25
23.05

00:25
02:25
04.25
06.25

Usurbil

15.20

16.20

17.20

18.20
18.20

19.20
19.20

20.20
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
20.00
20.00
21.00
21.00
22.15
22.00
22.30

00:00
02:00
04.00
06.00

15.45
16.25
16.45
17.25
17.45
18.25

18.45
19.25

19.45
20.25

20.45#
21.45
21.45
23.05
22.45
23.15

00:45
02:45
04.45
06.45

# Larunbatetan, Orion autobus aldaketa Aiara

**AiarainoAsteburutan, jaietanLarunbat lanegunetan

Soilik larunbata gauez

Harremanetarako: 902 54 32 10 / www.euskotren.es

Autobus ordutegia
Zarautz-Donostia

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
01.35
03.35
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
01.15
03.15
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
02.00
04.00
06.00

Donostia

*Aiatik dator

Harremanetarako: 902 54 32 10 / www.euskotren.es

Harremanetarako: 902 54 32 10 / www.euskotren.es

06.03*
06.33*
07.03*
07.33
08.03
08.33*
09.03
-
10:03
11.03
12.03
12.33*
13.03
13.33*
14.03
14.33*
15.03
15.33*
16.03
16.33*
17.03
17.33*
18.03
18.33*
19.03
19.33*
20.03
-
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
10.08
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
09:20#
09.47
10.47
11.47
12.17*
12.47
13.17*
13.47
14.17*
14.47
15.17*
15.47
16.17*
16.47
17.17*
17.47
18.17*
18.47
19.17*
19.47
20.21#
20.47
21.47

06.20*
06.50*
07.20*
07.50
08.20
08.50*
09.20
09:47#
10.20
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

Tren ordutegia

* Astegunetan bakarrik #Ez da Usurbilen geratzen
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G A Z I ,  G O Z O,  G E Z A

Oharrak
ETXEBIZITZA

-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.

CHRYSLER VOYAGER 2.0 salgai. 8 urte.
133.000 km. Oso kondizio honetan. Beti
garajean. Kristalak tintatuak. Aluminiozko
llantak. Haurrentzako eserleku berezia.
Bola. Gurpilak berriak.  4.500 euro (nego-
ziagarriak). Tf: 667055553. 

LANPOSTUAK

Lan-eskaerak
- Emakume bat eskaintzen da pertsona hel-

duak zaindu edo etxeko lanak egiteko. 943
36 57 37. 

- Lan egiteko gogoa daukat. Kanpotarra naiz
eta edozein lan egingo nuke: portalak gar-
bitu, plantxa egin, kanguro lanak astebuka-
eratan, pertsona helduekin, fregaderako
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 antzeko
zerbaitetan. 652 757 495.

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

- Oporretako, ospakizunetako, edozein mota-
tako bideoak montatzen dituen profesio-
nala eskaintzen da. 943 555 835/ 617-
242660.

Lan-eskaintzak
- Emakume euskaldun bat bilatzen ari gara

etxeko lanak egiteko eta haur bat zaintzeko.
Ordutegia eta baldintzak adosteko. 943

376 688 (Urbil merkatal zentruaren ondo-
an).

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

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

- Pertsona bat behar dut goizetan etxeko lanak
egiteko. 687406209. 

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

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

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

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

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

- 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.

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

- 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 panela-
rekin. Karabana bihurtzen da. Telefonoa:
943 55 18 32.

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

Txerrimunik ordainetan

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

egiteko: 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 

HILDAKOAK
- Iñaki Zumeta Etxeberria,

urriak 1.

Autobusetako zaintzaile bat
behar du Udarregi Ikastolak

Aupa guapa!
Irailaren 23an 13
urte bete zenituen.
Ez genuen ahaztu
urteak betetzen zeni-
tuela. Zorionak zure
koadrilaren partez.

Zorionak Lide!
Urriaren 9an zure
urtebetetze eguna
izango da. Ondo
pasa eta muxu
handi bat zure etxekoen partez!
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IN G O A L D E U?

Urtebetez agerto-
kietatik kanpo

egon ondoren, indarbe-
rrituta itzuli da Mikel
Urdangarin zornotzarra. 

Kantuaren alde dena emateko prest.
Hain zuzen, “Dana” du izenburu Elkar
disketxearekin plazaratu berri duen dis-
koak, «lan emozioz beteak eta zintzo-
ak». Bingen Mendizabalek biolin elek-
trikoa eta kontrabaxu elektrikoa jo
ditu, Rafa Ruedak gitarrak, elektrikoa
eta akustikoa, eta Fernando Sayela bate-

rian aritu da. Halaber, Pablo Tatok saxo
sopranoa jo du, Koldo Uriartek pianoa
eta Pello Ramirezek biolontxeloa.
Mikel Fernandez Krutzagak teknikari
lana egin du, baina horretaz aparte,
baxu elektrikoa eta perkusioa ere jo
ditu. Urdangarinek, nola ez, gitarraz
lagunduta abestu ditu kantu guztiak.
Eta Donostiako Elkar estudioan graba-
tu ditu, uztaila eta iraila bitartean.
Zazpigarren diskoa du “Dana”, eta
orain arte egin duen lanik elektrikoena
dela adierazi du.

Musikaren txokoa

Mikel Urdangarinen “Dana”

Agenda

Egin kontu

Telf: 943 36 61 21 Alperroburu, 1 TEL. 36 61 97

MASAJE LEKUA

Kale nagusia, 44- behea
LASARTE-ORIA

Kirol masajea eta masaje terapeutikoa

Urriak 7/9
- Aginagako San Praixku festak,

azken txanpan. Egitaraua, 5.
orrialdean.

Urriak 23, igandea
- “Elkartasuna, Etorkizuna” Jaia

Basaurin. 

Urriak 15, larunbata
- 1955. urtean jaiotakoen afaria egin-

go da urriaren 15ean, Atxega Jauregian.
Antolatzaileek ekarri diguten oharrak
honela dio: “1955 urtean jaioa bazara
eta etorri nahi baduzu, izena emateko
epea astebete lehenago itxiko da”. Beraz,
izena emateko, beranduenik, urriaren
8an. Hona hemen telefonoak:

Josune Aranburu:  943 372 646/ 635
753 579. 

Guadalupe Olasagasti: 943 373 059/
626 671 204.

Azaroaren 2tik aurrera, DYA
Gipuzkoak Sorosle eta Lehen

Sorospen ikastaroa eskainiko du Lasarte-
Orian. Edonork har dezake parte. 

Hiru astez luzatuko da ikastaroa: azaro-
aren 22a bitarte, arratsaldez, astelehenetik
ostiralera. 

Aurrez ezagupenik izatea ez da beha-
rrezkoa. Egunerokotasunean aurki ditza-
kegun arrisku egoerei nola erantzun iraka-
tsiko zaie izena ematen dutenei: bihotz eta
birika susperketa, zauriak, hausdurak,
erredurak …  

Ikastaro amaierako frogak gainditzen
dituenak, DYA Gipuzkoak eskeintzen
duen sorosle titulua eskuratzeko aukera
izango du. 

Ikastaro hau gainditzen duenak, gaine-
ra, EHUrako 2 kreditu jasotzeko aukera
izango du. 

Matrikularen prezioa, ikastarorako txos-
tena barne delarik, 60 eurokoa da. Ikasle
kopurua mugatua da, ikastaroaren beraren
kalitatea bermatzearren. 

Izena emateko edo informazio gehiago
jasotzeko: 943 46 46 22.

Sorosle eta sorospen ikastaroa, DYAren eskutik

Antxetan, larunbatero,
mus txapelketa

Larunbatero, mus txapelketa joka-
tzen da Antxeta tabernan. 16:30ean

hasten dira partidak. Izena aldez aurretik
eman behar da. Partidak hasi baino ordu
erdi lehenago, 16:00etan alegia. 






