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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 IRIS-
TEN BADA, NOAUA!k IDATZI HORIETAKO BAT HURRENGO ALE BATEAN ARGITA-
RATZEKO ESKUBIDEA IZANGO DU. IDATZIA ARGITARATZE-DATA BAINA ASTEBETE

LEHENAGO EKARRI BEHAR DA.

NOAUA!k ez du bere gain hartzen IKA MIKA atalean eta, orohar, aldizkarian
adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik.

1957an Aginagako traineruak Kontxako bandera
lehen aldiz irabazi zueneko argazkia duzue ondoko
hau. Argazkia Juanito Illarramendik atera zuen,

Aginaga bertan. Taldeak 44 minutu eta 6 segundotan buru-
tu zuen bi igandetako jarduna. Atzetik berriz,  San Juan eta
Pasai Antxo sartu ziren. Argazkian agertzen direnak bande-
ra irabazi zuten arraunlari batzuk eta zenbait herritar ageri
dira. Ezkerretik eskuinera eta goitik behera hasita hona
hemen protagonisten izen-abizenak: Juanito Iturain,
Bautista Oliden (arraunlaria), Kandido Maioz (aginagata-
rrekin ateratako San Pedroko arraunlaria), Julian Pikabea
(arraunlaria), Daldagorriko morroia, Jose Mari Zubeldia,
Ramon Arreseigor “Trabuko” (patroia), ezezagun bat,
Antonio Oliden (arraunlaria), Txomin Arruti, Martin
Errasti (arraunlaria), Jose Luis Miralles, Agustin
Begiristain, Jose Aranburu (arraunlaria), Jose Antonio
Etxeberria (arraunlaria), Euleterio Errasti, Andres Bruño
(delegatua), aginagatarrekin ateratako San Juaneko arraun-
laria, ezezagun bat eta Emilio Ikutza.

Zaloa Arnaiz Ibarguren
zaloa@usurbil.com

Argazkilaria: Juanito Illarramendi, 1957, Aginaga
Argazkia: P.A.

Txirrikitutik

Euskal Herrira!

Euskal presoak

Gipuzkoako
Foru Aldundiak

diruz lagundutako
aldizkaria



Ika-mika

Zubietako Herri-Batzarraren norabidea

Aurten ere konturatu baino lehen
Santioak gainera etorri zaizkigu.

Iazko urtean festak hasterako pankarta bat
jarri zen, eta horrela zioen; “Zertarako behar
du Donostiak Zubieta?”. Aurten ere lelo ber-
dineko pankartarik ez legoke soberan, baino
zer edo zer gehiago erantsi beharra litzaioke.

Sarritan donostiarretaz kexu azaldu gara,
Donostiako beharrak denen gainetik jartzen
dituztelako, nahiz eta horrek Zubietako iza-
era ezabatzea ekarriko balu ere. Hau dena
horrela da, baina Usurbil, zein da Usurbilen
jarrera Zubietarekiko edo Zubietako Herri-
Batzarrarekiko?

Usurbil herria askoz ere gertuago dauka-
gu, eta geureagoa sentitu arren, ezer gutxi
egiten ari da Zubietako izaera Donostiako
erasotik babesteko. Behin baino gehiagotan
Zubietako Herri-Batzarrak laguntza eskatu
dio, bera bakarrik oso txikia baita horrelako
erraldoiaren aurka egiteko.

Hau gutxi balitz, Zubietako Herri-
Batzarraren papera nahiz eta oso egokia iru-
ditu eta Zubietako Distritoa edo Barrutia
osatzeko oztoporik ez dituela jarriko esan, ez
dauka inongo asmorik guri ezer erabakitzen
uzteko, ez eta gure erabakiak aintzakotzat
hartzeko. 

Zubietako Herri-Batzarrak helburua gar-
bia du, hau da, zubietarren interesak defen-
datzea. Horretarako elkarlana ezinbestekoa
ikusten dugu. Asko kosta eta gero lortu
genuen lehengo martxoaren 20ean,
Donostiako eta Usurbilgo ordezkariekin bil-
tzea. Lehen bilera horretan bi alkateak eta
beste zinegotzi bana, bertan izan ziren. Gure
nahia batzar horiek iraunkorrak izatea zen,
hilean behin edo gutxienez bi hilabetez
behin biltzea, eta Zubietarekin zerikusia
luketen gai guztiak bertan jorratzea. Baina
askotan bezala, gure asmoak zapuztuak izan
dira. Bi hilabete itxaron behar izan dugu,
bilera hartako akta eskuratzeko. Nahiz eta
konpromiso batzuk akta batean idatziak
egon, ez da ezer bete, eta gainera ez da beste
bilerarik egon.

Usurbilgo Udalaren jarrerara bueltatuz,
bere portaera salatu beharrean gaude. Une
honetan diru iturria moztu eta Herri-
Batzarra ito nahian dabil. Nahiz eta dirua
Zubietarako izendatuta egon, bere iritziare-

kin adostasun osorik ez badago, ezezko
borobila jasotzen dugu eta bien bitartean ez
dute ezertxo ere egiten. Are gehiago, auzola-
nean egiten zen bide garbiketa ezabatu zuen,
eta nahiz eta askotan agindu duten 2004koa
ordainduko zutela, hori ere ez dute egin.

Honen adibidea egungo egoera da:
Usurbilen dagoen diruaren zerrenda

Zubietan gastatzeko, hauxe da:
-2003 urtekoak 22.342 euro (frontoi

atzeko lokalentzako izendatuak erabili gabe).
-2004 urtekoak 43.482 euro (lokal ber-

dinarentzako. Hau erabiltzen ari da).
-2005 urtekoak 136.336 euro  (hauetatik

12.000 inbertsio ataletik Herri-Batzarreko
gastu arruntera pasatzeko erabakia hartua,
baina ordainketa egin gabe dagoena).

-2006 urtekoak 100.000 euro inbertsiota-
rako eta 6.475 euro Batzarreko gastu arrun-
terako. Hau guztia gastatzen hasteko.

Diru hauetaz gain beste kantitate batzuk
agindu ziren Zubietan egindako bilera bate-
an frontoi atzeko lokalarentzako. Alde bate-
tik 48.000 euro Behemenditik eta beste
40.000 euro Donostiako udaletik. Nahiz eta
kantitate horiek aginduak izan,
Behemendiren zatiak lerma dezentea izan
omen du, oraindik ez dakigu zenbatekoa, eta
Donostiakoa berriz ez dugu ikusi. Nola
Herri-Batzarrak ez daukan gaur egun entita-
te juridikorik, ederki etortzen zaie bere esku
ezertxo ez uzteko. Gainera ez dugula ezer
aurkeztu zertan inbertitu esaten hari dira.

2005 urtea hasi aurretik Zubietako Herri-
Batzarrak aurkeztutako plangintzan, hurren-
go aurrekontua aurkeztu zen:

1. Herri-Batzarraren aholkularitza tekni-
koa: 18.000 euro.

2. Zubietako Garapena aztertzeko hurren-
go 15 urterako Plan Estrategikoa: 33.000
euro.

3. Konpostatzeko gune pilotua egiteko
-Proiektua eta jendeari erakusteko eman

behar diren ikastaroak eta abar: 36.000 euro.
-Aurrera emateko plana 421.000 euro.
4. Infraestrukturetarako
-Hipodromotik kaskoraino bidea egiteko

(proiektua egina omen dago)  egitea.
-Artzabaletako bihurgunea konpontzeko

(proiektua baita egina dago) egitea.

-Erreboteko plaza berritzeko proiektua
17.800 euro.

-Frontoi berriaren hornidura 36.000
euro. ¤

-Urbanizazio berriaren eta bide sarearen
loturak egokitzea egitea.

-Buruntzako mankomunitateak bultzatu-
tako bide sarea egokitzea  egitea.

5. Ekipamenduak
-Zubietako urbanizazio berriaren jardin

eza konpontzeko diru partida.
-Frontoi berriaren inguruan eta

Alamandegi aurrean bizikletak lotzeko eki-
pamenduak.

-Zubieta osorako saneamendu sarea bide-
ratzea.

-Zubieta osorako gas hornikuntzaren
proiektua egitea, urtean zatika egin ahal iza-
teko.

-Konpostatzeko Plan Pilotua egiteko,
zaborraren zati organikoa bereizita biltzeko
proiektua.

6. Zerbitzuak
-Frontoi berriaren ondoan egindako

komun publikoak eta aldagelak garbitzeko
langile baten beharra.

-Papeleren garbitasuna eta beste zerbitzu
guztiak zein udaletxek egin behar dituen
adostea.

-Autobus zerbitzua hobetzea.
2006an ere beste antzeko plangintza aur-

keztu genuen, gauza batzuk erantsiaz.
Hauetako bat 6.000 euro gordetzen geni-
tuen Zubietako pilota elkartearentzako.
Beste herri batzuetan bezala, umeak eta gaz-
teak kirol heziketa egokia izateko, entrena-
tzaile profesional baten beharra ikusten
genuen.

Badakigu hau dena urte batean egitea
gehiegi dela Usurbilgo herriarentzako, baina
hiru aldeak osatutako mahai horretan lehen-
tasunak jarri eta urtez urte zer edo zer eginez
joatea da gure nahia. Orain ere horretan
gaude, dauden diruak xahutu arte, aukerarik
ematen badigute behintzat. Okerrena da,
erantzunik ere ez dugula jasotzen

Zubietako Herri Batzarra.
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Zubiaurrenea, 3

Iazko irailean eta Amador
Granado txirrindulariaren
ekimenez, elbarrituentzako

Lehen Criterium-a antolatu zen
Usurbilen. Ikusgarria izan zen
lasterketa eta zaletuek adi-adi
jarraitu zituzten txirrindularien
ibilerak. Arrakasta izan zuenez,
igande honetan uztailak 23,
Usurbilgo Bigarren Criterium-a
izango da jokoan. Criterium
honetan, gainera, Gipuzkoako
Txapelketa izango da jokoan. 

Iaz, Severiano Mata txirrindula-
ri galizarra izan zen garailea.
Berarentzat izan zen sari nagusia.

Amador Granado usurbildarra
bigarren izan zen lasterketan,
baina lehena bere mailan. Ez hori
bakarrik. Lasterketako lehen
gipuzkoarra izan zen eta hori dela
eta, Gipuzkoako Txapelketa bera-
rentzat izan zen. Aurten, bigarre-
nez eskuratu nahi du txapelketa. 

Elbarrituen mailan, oneneta-
koa da Amador Granado.
Europako txapeldun-ordea izan-
dakoa, Munduko Txapelketan
eta Joko Olinpikoetan ere hartu
du parte. Irailaren 7an, Suitzan
jokatuko den Munduko
Txapelketarako hautatu berria
izan da. Zorionak!

Uztailaren 23an Elbarrituen Gipuzkoako

Txirrindulari Txapelketa Usurbilen

Errepidea
itxi egingo da

ordubetez 

Garajeetatik ezingo da autorik atera 11:00etatik 12:00etara.

Iaz bezala, aurten ere 20
izango dira partehartzaileak. 

Uztailaren 23an igandea, goizeko
11:00etan hasiko da txirrindu-

lari lasterketa. Ibilbidea aldameneko
irudian duzue. Kiroldegitik abiatu eta
kiroldegian amaituko da criterium-a.
Txirrindularien segurtasuna ziurtatu
asmoz, errepidea itxita egongo da ordu-
betez, 11:00etatik 12:00etara.  Beraz,
inguruko garajeetako jabeei ohar hau
luzatu nahi diete antolatzaileek: kotxea
11:00ak baino lehen atera garajetik.
Bestela, eguerdiko 12:00ak arte ezin
izango dute atera. 

Udarregi
ikastola

Agerialde

Osasun
Etxea

Artzabal

Eguzkitza
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Oporraldian lanean jarraitzen
duen langile horietakoa da
Mariaje Imaz. Udarregi

ikastolako zuzendaria denak abuztuan
hartuko ditu oporrak. Bien bitartean,
karpeta ugari ditu mahai gainean.
Honakoan, etorkizunaz galdezka hur-
bildu gara Mariaje Imaz Udarregi ikas-
tolako zuzendariarengana.  

NOAUA! Datorren urtean ere, gora
egingo du ikasle kopuruak Udarregin.

Mariaje Imaz. Bai, gero eta ikasle
gehiago ditu Udarregik. Herrian dagoen
ikastetxe bakarra geurea da eta aspaldiko
urte hauetan sumatzen ari gara hazkun-
de hori.

N. Azpiegitura nahikoak al ditu gaur
egun ikastolak?

M. I. Beharbada beste eraikin bat ere
beharko dugu, dauzkagunetan justu
samar sartzen garelako eta aurrerantzean
ikasle kopuruak handitzen jarraituko
duela ikusten ari garelako. Ditugun
datuei buruzko azterketa bat egiten ari
gara Artezkaritza Kontseiluan, bertako
guraso baten laguntzaz. 

N. Epe erdira, beraz, eraikin berri bat
beharko litzateke?

M. I. Premiazkoa bada, denok daki-
gunez, egun batetik bestera ez da eraikin
bat altxatzen. Guk ez ditugu eskuak
harrapatu nahi gai honekin. Aurreko
ikasturteetan ikastola adostasun batzue-
tara iritsi zen udalarekin espazio fisikoen
erabilpenari dagokionean. Akordio
horien arabera, Agerialden dauden
Lanbide Hastapena eta EPAko gelak
udalak beste lokal batzuetara pasako
lituzke eta gela horiek ikastolaren erabil-
penerako geratuko lirateke. Datorren
ikasturtean oraindik Lanbide
Hastapenak eta EPAk Agerialden jarrai-
tuko dute baina aurten egindako obrari
esker datorren ikasturterako genituen

beharrak neurri batean ase  ahal izango
ditugu.

Kontuan hartu behar da datorren
ikasturtean hiru urtekoentzat hiru gela
izango direla. Orain bi lerrotako ikaste-
txea gara baina horrela jarraituz gero,
ikusten ari gara agian hirukoaren bidean
jar gaitezkeela. Maila bakoitzeko hiru
ikastalde egongo direla, alegia.  Horrek,
ematen ari den hazkundea adierazten
du.

N. Datu esanguratsua eta objektiboa
jaiotze-tasarena da. Azken urte hauetan
goraka egin du eta gorakada horrek ez
dirudi etenik izango duenik, ez behin-
tzat epe laburrean.

M. I. Eta kontuan izan zenbat etxebi-
zitza eraiki nahi diren. Etorriko den jen-
dea jende gaztea izango bada… Alde
batetik hori eta bestetik, ikastola herriko
ikastetxe bakarra izanik eta azken ikas-
turteetako joeraren arabera, ikastolara
ekarriko lituzkete beraien haurrak.
Azkeneko urteetan ikusi da Usurbilgo
haurren %92a Udarregin matrikulatu
dela. 

Egoera aztertzen ari gara baina jada
pentsatzen ari gara epe ertain batean
behintzat, eraikin berri bat beharko
genukeela. 

N. Agerialdez ari gara hizketan.
Baina Udarregiko eraikina nola duzue? 

M. I. Justu samar gabiltza. Hemen
ere, espazioa badago baina toki batzuk
agian ez daude guztiz aprobetxatuta:
beheko sotoaren egoera… 

N. Eraikin berriaren balizko koka-
gunerik edo pentsatu al duzue?

M. I. Guretzat egokia izango litzateke
hemen inguruan egitea (Udarregi ondo-

Mariaje Imaz, Udarregi ikastolako bulegoan.

“Eskaintza on bat egiteko
azpiegitura egokiak 

behar dira”

MARIAJE IMAZ

Mariaje Imaz, Udarregi ikastolako zuzendaria

“Epe ertain batean, 
eraikin berri bat beharko genuke”
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Bi urte barru 600dik

gora izango dira

Udarregiko ikasleak

Datorren ikasturtean, 578
izango dira Udarregin

hasiko diren ikasleak. Mariaje
Imazek esan digunez, “aurten 550
ikasle izan ditugu eta azken urteo-
tan ez da jaitsierarik eman matri-
kulazioan”. Beraz, joera goranz-
koa dela esan daiteke. Udarregiko
zuzendariaren ustez, “hazkundea
nabaria da. Hemendik gutxira,
600-700 ikasletan jarriko gara eta
jada salto handia da”. Hortik
dator Udarregi ikastolako kudea-
tzaileen hausnarketa.

NOAUA! Amaitu berri den ikas-
turtean etorkin asko izan al dituzue?

Mariaje Imaz. Bai, egon dira.
Kopuru aldetik, gutxi gora behera,
besteetan bezala. Aurten, ikasturte
osoan zehar hamazazpi izan ditugu.
Baina badakizu, ikasturtea hasita etor-
tzen dira sarri, edozein urte-garaian.
Printzipioz, datozen guztiak hartzen
ditugu eta, noski, gogo handiz. 

N. Administrazioaren laguntzak
iritsi al dira?

M. I. Lehengoan iritsi zitzaigun

ohar bat esanez orain arte ematen
zituzten laguntzak  handitzera doa-
zela; horren zain gaude orain.
Ikasturte honetarako 13.000 euro
emango dizkigute eta beraien aurrei-
kuspenetan da gutxienez beste hain-
beste ematea ikasturte berrian. Nik
uste dut administrazio aldetik
aurrerapausoak eman nahi dituztela
gai honetan, eta pixkanaka-pixkana-
ka ari dira (...). 

Honi lotuta, euskararen egoera
dago. Gero eta ikasle gehiago dira
ama hizkuntza gaztelera edota eus-

kara ez dena dutenak, eta pentsatzen
dugu herri mailan ere zerbait egitea
garrantzitsua litzatekeela. Ikastolan
dauden garaian, euskararen ikaste-
irakaste prozesuan  lantzen eta treba-
tzen laguntzen diegu baina ikastola-
tik kanpo ikusten da gero eta gehia-
go gaztelera erabiltzen dela. 

Gai horren inguruan sortzen diren
egoerekin nahikoa kezkatuta gabil-
tza, eta gustatuko litzaiguke behin-
tzat, herriko udala, talde eta elkarte
ezberdinekin batera gaiaz hausnartu
eta proposamenak aurrera ateratzea.

an), baina horretan ni ez naiz ausartzen
ezer esatera. Beharra behintzat badago.
Alkatearekin azkenekoan egon ginenean
adieraztera eman genion nolako hazkun-
dea ematen ari den eta ikusten dela
eskaintza on bat eman nahi badiogu
herriari behar dela azpiegitura egokia.
Herriari begira ere, ikusten bada jaiotze-
hazkunde horrek gora egiten jarraituko
duela, zerbitzuetan ere aurreikusi egin
beharko dela egoera: bai osasungintzan,
bai aisialdian, bai kultur zerbitzuetan…

Hezkuntza arloan eskaintza on bat
egin ahal izateko espazioen egokitasuna
lehentasunezko gaia da. Eta orain nahi-
koa eskas gabiltza. Batez ere Agerialdeko
espazioan ume asko mugitzen da, eta
eraikin hori ere zaharra geratu da. Gaur
egun betebehar asko daude segurtasun
eta prebentzio neurriei dagokienean.
Berrikuntzak ere egin behar dira. Pentsa
haur txikiak bi urterekin hasten direla,
eta horiek ere behar dituzten espazioak
beste era batekoak behar dutela izan.

Dena den, Agerialden egin berri den
eranskinean alderdi horiek kontuan har-
tzen ahalegindu gara guztiok.

Datorren ikasturtean 578

ikasle izango ditu Udarregik.

“Gero eta ikasle gehiago dira ama-hizkuntza gaztelera dutenak”



Juanjo Allur Udarregi ikastolako
gurasoetako bat da. Ikastolako
Artezkaritza Kontseiluko kide ere

bada. Azken urteetan herria handitzen
joan den arren, “eztabaida ez da zerbitzu
gehiago behar diren edo ez bakarrik bai-
zik eta nolako herri eredua nahi dugun”,
adierazi digu Juanjo Allurrek. 

NOAUA! Agerialdeko eraikina handi-
tzeko lanak udaberrian hasi ziren.
Azpiegitura mailan, egoera onean al da
Udarregi ikastola?

Juanjo Allur. Azken ikasturtean
Agerialdeko eraikinean egiten hasitako
obrak behar beharrezkoak ziren, orain
arteko lanak txukun bideratu dira eta
erabat amaitzen direnean, instalazio alde-
tik hobekuntza nabarmenak ekarriko
ditu ikastolarentzat. Hala ere obra horien
bigarren fase bat oraindik egiteko dago
eta datorren ikasturtean ere lanean ari
diren beharginei begira, gure haurrek
izango dute entretenimendua.  Dudarik
gabe Agerialdeko berrikuntza lanak egin
beharrekoak ziren; izan kontuan
Agerialdeko eraikina hirurogeita hama-
rreko hamarkadaren hasierakoa dela,
zaharkitua geratzen ari zela eta ikastolak
espazio berriak behar dituela. Ikasgela
modura eta gainerako erabileretarako ere
toki eskasia nabarmena zen: ikasle-talde-
ak bitan banatu ahal izateko, errefortzu
edo laguntza saioetarako gelak, ume txi-
kientzat bazkalosterako atseden gela,… 

Bestalde, Agerialdeko eraikina ez zego-
en ezinduentzat egokitua eta hutsune
horri  aurre egiteko obrak ere egin dira.
Egindako obrez gain orain Agerialden
Lanbide Hastapenerako eta Helduen

Prestakuntzarako erabiltzen diren gelak
ere ikastolak erabiltzeko moduak egingo
ditu udalak.  Beraz, ikastolak egun duen
550 ikasle inguruko dimentsio horrekin
zerbitzu on bat eskaini ahal izateko,
azpiegitura aldetik baditu garantiak.
Beste kontu bat da ordea,  Usurbilen
etxebizitza berrien oraingo eraikuntza
erritmo azeleratua ikusita  hemendik ez
urte askotara berriro ere azpiegitura ara-
zoak izatea.

N. Jaiotze-tasak, gainera, goranzko
joera hartu du azken urteotan, ezta?

J. A. Ongi ikusi eta aztertu beharreko
kontua da biztanleria aldetik Usurbilgo
herriak zein martxa hartzen duen eta
goranzko joera erakusten badu demogra-
fikoki jende gazteak hartuko duen pisua
edo ez. Azken urteetako datuek argi era-
kusten dute herria handitzen ari dela eta
biztanleko jaiotza tasek ere gora egiten
dutela; 90eko hamarkadaren hasieran
urtean 40 haur inguru jaiotzen ziren
bezala, orain 70 jaiotzatako buelta horre-
tan gabiltza. Usurbilen Lehen
Hezkuntzatik gorako eskaintza bakarra
Udarregi ikastolak egiten duena izanik
pentsa daiteke ez urte asko barru orain
erabiltzen diren bi eraikinekin ez dela
nahikoa izango. Guraso bezala eta ikasto-
laren gestiorako ere, etapa bakoitzerako
(Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza) erai-
kin bana izatea ez dut uste bidegabekeria
bat litzatekeenik. Edonola ere ikastolako
Artezkaritza Kontseilua ari da etorkizu-
nerako proiekzioak egiten eta udalarekin
elkarlanean arituz ekipamendu beharre-
taz hausnarketa bat eta bide berri bat
egin beharra izango da. 

N. Etxebizitza ugari aurreikusi ditu
Usurbilgo udalak. Baina honen guztia-
ren inguruan ekipamendu eta zerbitzu
gehiago izango ote diren ez da zehaztu
oraindik. 

J. A. Etxebizitza inguruko Udalaren
asmo eta proiektu horien aurrean etorki-

zunerako planifikazio lan bat egin beha-
rra adierazi dio Udarregi ikastolak
Usurbilgo udalari. Arau subsidiarioetan
etxebizitzetarako onartutako lursailak
asko dira, etxebizitza asko eraiki daitezke
eta lehenago ez bada beranduxeago badi-
rudi eraiki egingo direla. Hazkunde
horrekin herriak irabazi eta galduko due-
naren artean oreka bati eutsi beharko
litzaioke, urbanizazio eta etxe berriez
aparte “herri” bat egiten duten bestelako
zerbitzu eta parametroak ere kontuan
hartu behar dira. Eztabaida ez da zerbitzu
gehiago behar diren edo ez bakarrik bai-
zik eta nolako herri eredua nahi dugun.
Hirigintza alorrean hartu erabaki eta
neurriek herriaren etorkizunean eragin
zuzena dute eta erabaki horiekin batera
hezkuntza, gizarte ongizate eta  kultura
alorrerako proiektuen aurreikuspenak ere
egin beharko lirateke. Horrek guztiak
bete betean harrapatzen du Udarregi
ikastola noski eta zenbat eta lehenago
heltzen zaion gaiari, orduan eta hobeto;
guztion mesedetarako izango da, bai
gurasoontzat, bai ikastolarentzat, bai
Usurbilgo udalarentzat eta  baita Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarentzat ere.
Horra hor bada guztiontzako erronka eta
itxaropena. 

Juanjo Allur, ikastolako Artezkaritza Kontseiluko kidea

“Etorkizunerako planifikazio lan bat 
egin beharra adierazi dio ikastolak Udalari”

Agerialden lanean jarraitzen

dute egunotan.

90eko hamarkadan bataz
beste 40 haur jaiotzen ziren,

azken urteotan 70

JAIOTZE-TASA, GORA
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Luismari Ormaetxea alkatea

“Epe laburrera hezkuntza beharrei buruz 
hausnarketa estrategikoa garatuko dugu ikastolarekin”

Luismari Ormaetxea alkateak
esan digunez,  “udal gober-
nuak etorkizuneko Usurbil oso

garbi irudikatu du”. Baina beste arloe-
tan bezala, hezkuntzan ere egokitzape-
nak egin beharko direla aitortu digu
alkateak. 

NOAUA! Agerialdeko eraikina han-
ditzeko lanak duela hilabete batzuk
hasi ziren. Ikasturte berrirako prest
izango al da?

Luismari Ormaetxea. Ikastolak lau gela
berri erabilgarri izango ditu kurtso hasie-
ran. Komunak ere berrituko dira udaran
zehar mugikortasun arazoak dituzten per-
tsonentzat egokituz. Teilatua guztiz berria
eman zaio, hezetasun eta filtrazio arazoak
konponduz eta aislamendua hobetuz.
Irisgarritasuna hobetzeko eta larrialdi
egoeretarako eskailera egitea faltako litzai-
guke. Azken hau nork egingo duen eslei-
pen edo adjudikazio prozesuan dago. Epe
laburrean eraikitzen hasteko moduan.

N. Etxe berriekin batera, jende
gehiago iritsi da Usurbila. Olarrondo
eta Ugartondoko promozioekin gaine-
ra, populazioak gora egingo du nabar-
men. Bada beste datu esanguratsu bat
ere. Jaiotze-tasaren joera goranzkoa da.

Udal gobernuak egin al du etorkizune-
ko hausnarketatik? Etxe berriak bezala,
aurreikusi al da hezkuntza arloan eki-
pamendu edo azpiegitura berririk?

L. O. Udal gobernu honek etorkizu-
neko Usurbil oso garbi irudikatu du.
Eta konkretuki nere talde politikoak,
Eusko Alkartasunak, jada publiko egin
zuen, eskuorri batzuen bidez, orain dela
8 urte Usurbil nolakoa izan behar zuen
etorkizunean. 2015 urtea jartzen
genuen muga bezala.

Aurreko legealdietan etxebizitzaren
gaiari beldurrez ekiten zitzaion, arrisku
bat bezala planteatzen zen; guk ordea
aukera bat bezala ekiten diogu, etxebizi-
tza politika ausarta bat planteatuz.
Honek, noski, ondorioak ditu: udal
barne zerbitzuak egokitu beharra, trafi-
ko kudeaketa eta herriaren irteera-sarre-
rak egokitu beharra, atseden lekuak,
merkataritza politika bat izatea, kirol
zerbitzuak gehitzea, pertsona nagusien-
tzat irisgarritasun arazoak murriztu eta
aisirako zerbitzuak sortu, hezkuntza zer-
bitzuak egokitu, eta abar luze bat. Guzti
honetaz oso kontziente gara eta burube-
larri gabiltza egokitzapen horiei eran-
tzun nahirik.

Eredu bezala hor ditugu, jada:
Artzabal zahar-egoitza berriaren proiek-
tua (epe laburrean obrak hasiko dira),
Haur Eskolaren zabaltzea (inguruko
herriekin  konparatuz, zerbitzu-tasa
altuenetarikoa), kale eta plazen berritzea
(Kale Nagusia, Eguzkitza, hurrengoa
Munalurra), udal langileen organigra-
maren egokitzapena (momentu honetan
sindikatuekin negoziatzen), merkatarie-
kin sortu dugun mahaia, epe laburrean

ikastolarekin hezkuntza beharrei buruz
garatuko dugun hausnarketa estrategi-
koa, eta ahaztuko zaidan baten bat.

Hori guztia gutxi balitz, Olarrondo
eta Ugartondo promozioetan gauzatuko
diren etxe babestuentzat 680 eskakizun
jaso ditugu, beraz, etxebizitza politikak
egokitzapen berri bat behar du, ausardia
gehiago, benetan herritarrei erantzun
nahi badiegu.

“Ikastolak lau gela berri
erabilgarri izango ditu

ikasturte hasieran”

LUISMARI ORMAETXEA

ERREPORTAJEA: IMANOL UBEDA ______________

Luismari Ormaetxea alkatea,

iaz Sutegin ateratako argazkian. 

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

Faxa: 943 36 62 92
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Telf: 943 36 61 21 Alperroburu, 1

“Gure Oihua”, Mendeku Itxuaren disko berria

Bi urte dira kantak sortzen hasi
zirela eta hiru hilabete eman
dituzte diskoari begira lanean.

Mendeku Itxua taldeak laugarren postua
lortu zuen 2005eko Euskadi Gaztearen
Maketa Lehiaketan, “Lehortu gabeko
malkoak” abestiarekin finalera iritsi eta
gero. Orain, diskoa atera dute, “Gure
Oihua” izenekoa. Ekainaren 25ean irten
zen kalera, "Ortots" zigilu independien-
tearen babesean. 

“Orain arte egin dugun lana hor dago,
disko horretan”, esan digute diskoa defi-
nitzeko eskatu diegunean. Estilo baten
barruan abestiei ahalik eta antzekotasun
gutxien ematen saiatu direla aitortu digu-
te; erritmo aldetik, akordeetan...
“Ahotsarekin jolasten dugu, punteoak
badaude, bateriaren soloren bat badago,
baxuarena ere bai… denetik dago”.
Kantuak logika baten barruan egiten saia-
tu dira, egitura logikoarekin eta letren eta
doinuen arteko lotura landuz.

Datozen hilabeteak, hala ere, ez dira
errazak izango taldearentzat. “Orain arte
gure baxu jolea izandakoak, Axierrek, utzi
egingo du taldea, disponibilidade faltaga-
tik”. Taldea orain beste baxu jole bat bila-
tu beharrean aurkitzen da, eta gaur egun
oso zaila dela diote. Pare bat musikari
dituzte ikusmiran, baina oraindik dena
hitz egiteko dagoela esan digute. Taldean

aurrera joateko prest egongo den bat
beharko dute. Hiru edo lau kontzertu eta
gero, denboraldi bat isilean egongo da
Mendeku Itxua. Hori bai, Usurbilen
Asierrekin azken kontzertu bat eman nahi
dute. Isilune hori erlatiboa izango da,
baxu jole berria topatzen dutenean berriz
bueltatuko baitira zuzenekoetara. Deialdi
bat egin dute, gainera: “Norbaitek baxua
jotzen badu eta Mendeku Itxuan sartu
nahi badu, gure webgunean sar dadila eta
gurekin kontaktuan jarri”.

Hala ere, abesti berriak lantzen jarrai-
tzen dute. Kontzertuetan diskoan ez

dagoen kantu bat jotzen ari dira azkenal-
dian, “Ametsak Beltz” izenekoa. Gainera,
letra gabeko beste abestiren bat eta musi-
ka gabeko kolaboraziozko letraren bat ere
badituzte.

Mendeku Itxuaren maketa salgai dago
bost eurotan Irrati eta Ardi Beltz taberne-
tan. Bestela, taldeari berari eskatu edo
Internet bidez eros daiteke. 

Webgunea: www.mundurat.net/
mendekuitxua/index.html

Diskoa salgai dago irrati eta ardi beltz tabernetan. 
Internet bidez ere eskura daiteke.

NEREA KORTA ___________________________
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TEL. 36 61 97

MASAJE LEKUA

Kale nagusia, 44- behea
LASARTE-ORIA

Kirol masajea eta masaje terapeutikoa

Irailerako 6... kontu

Ez, ez dugu Irailerako 6 taldeaz
hitz egin nahi. Oporretara
goaz eta irailaren 8a arte ez da

NOAUA! gehiagorik izango. Hori dela
eta, jasoak utzi nahi ditugu iraila hasie-
ran garrantzitsuak izan daitezkeen
hainbat kontu. 

Abuztuko oporrak hartzeko zorian
daudenak esango dute, NOAUA!ko
hauek burutik jota al daude? Oporrak
begibistan eta jada irailean pentsatzen.
Tira, ohar modukoak baino ez dira.
Iraila iristen denerako, gogoan izan
beharrekoak. 

1. 56ko kintoen afaria
Irailaren 30ean arratsaldeko

20:30ean, 56ko kintoen afaria egingo
da Olarrondo jatetxean, honako
menuarekin: entsalada epela, zapo eta
langostinoekin; porru eta ganbazko
hojaldrea; zapoa plantxan, perretxiku
salteatuekin, pikilo saltsa eta txipiroi
tintarekin; solomiloa plantxan, foie-gras
eta patata purearekin.

Edaria: Rioja Vega krz., gorria, txuria,
sagardoa, txakolina eta kaba. Etxeko
postrea eta kafea.

Prezioa 50¤ eur o. Izena eman nahi
duenak honako kontu honetan sartu
beharko du dirua: 2101 0069 11
0125485359. Izen-emateko azken
eguna: irailak 15.

2. Lanbide Hastapen 
tailerretan izena-ematea
Lanbide Hastapen tailerretan matri-

kulatzeko garaia amaitzera doa.
Ikasgaiak, aukeran: sukaldaritza eta
gozogintza, ile-apainketa eta edergintza,

igeltseritza eta teknika berriak, zurgintza
eta egurra, automobilaren karrozeria,
galdaragintza eta soldadura. Ikastaro
hauek 16-21 urte bitarteko gazteei
zuzenduta daude. Bereziki, ikasten ari
ez direnei edota langabezian dauden
gazteei. Izena emateko epea irailaren
15ean amaituko da. Gogoan izan, ikas-
keten ondoren praktikak egiteko aukera
izango dela. 

Informazio gehiago, udaletxean edota
telefono zenbaki honetara deituz: 

943 37 19 51.

3. Usurbilgo herriari
buruzko beka deialdia

NOAUA! Kultur Elkarteak 2.000 euro
bildu ditu 2006an Usurbilgo herriari
buruzko ikerlan-proiektuak burutzen
laguntzeko. Burutu nahi den ikerlana
edozein alorretakoa izan daiteke: histo-
ria, soziologia, biologia, kultura, tekno-
logia berriak... Baina, beti ere,
Usurbilgo herriari buruzkoa. Euskaraz
burutuko diren ikerlan-proiektuak
bakarrik hartuko dira kontuan.
Eskaerak jasotzeko epea 2006ko iraila-
ren 15ean eguerdiko 12:00etan itxiko
da. Informazio gehiago gure webgune-
an: www.noaua.com. 

4. Mendi irteera Nafartarrak
taldearen eskutik

Arabako Sendaniano herrian dago
Marinda (983 metro) mendia,  Arkamu
mendizerra inguruan hain zuzen.
Nafartarrak taldekoek aditzera eman
dutenez, “azkenaldi honetan otsoz ingu-
raturiko gunea dugu eta artzaiek bereak
eta bi ikusiak dituzte basapizti haragija-
le honekin”.

Mendira igotzeaz gain, bertako otso-
leku batzuk bisitatuko dituzte  bertako
biztanle baten gidaritzapean. Mendi
irteera irailaren 3an igandea egingo da.
Hitzordua, Usurbilgo frontoi atzean,
goizeko 7:30ean.

Egunari amaiera emateko, Andagoia
herrian egingo da bazkaria. Izen-ematea
Txiriboga tabernan.

5. KzGunea, arratsaldez
Abuztuko oporrak eta gero, irailaren

1ean zabalduko ditu ateak KzGuneak.
Arratsaldez irekita izango da irailean.
Ikastaroen xehetasunak kzgunea.net
webgunean topatuko dituzue.

6. NOAUA! astekaria
Irailaren 8an argitaratuko dugu iraile-

ko lehen asterokoa. Publizitatea jarri
nahi baduzu, oharren bat argitaratu,
idatziren bat plazaratu, iradokizunen
bat egin... Irailaren 4a baino lehen pasa
NOAUA!tik. Kontuan izan abuztuaren
28an jada lanean izango garela. E-mai-
lez edo telefonoz ere jar zaitezke gurekin
harremanetan: 943 360 321  

erredakzioa@noaua.com

Araban da Marinda mendia.

Irailaren 3an Nafartarrak

taldeak erakutsi nahi digun gaina.
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Urtarrilean hasi ziren
Eguzkitza auzoko lanak
eta Santixabeletan amaitu

zituzten lan handienak. Orain, azken
ikutuak falta dira: zuhaitzak, eserle-
kuak, farolak eta bestelako osaga-
rriak. 

Farolak jartzeko lanak lehiaketa
publiko bidez zehaztuko dira. Baina
zuhaitz eta gune berdeen ardura, ordea,
udal langileena izango da. Bestelako
osagarriak ere izango ditu Eguzkitza
auzo berrituak. Farmazia pareko plaza-
txoan eskultura bat jarri nahi da.
Udalak dagoeneko bozeto batzuk badi-
tu eskuartean baina oraindik ezin
zehaztu daiteke nolakoa izango den
auzoa apainduko duen artelana. 

Eskultura batek apainduko du Eguzkitza auzoa

Kale Nagusiko lanak
abendura bitarte luzatuko dira

Plazatxo honetan udalak eskultura bat jartzeko asmoa du. 

Santixabeletan amaitu ziren
Eguzkitzako lan gogorrenak.
Langileek, orain, Kale

Nagusia berritzeari ekin diote.
Okerrik ez bada, urte bukaerarako
amaituko dira Kale Nagusiko lanak.

Salome Portu Hirigintza arloaz
arduratzen den zinegotzia da.
Planoen bitartez, Kale Nagusiak
izango duen itxura berria azaldu
digu: “norabide bakarrekoa izango
da (Orioko norabidean). Autobus

geltokia eliza parean zegoen lehen
baina aurrerantzean Barrenkaleko
etxe berrien atarian kokatuko da
(udaletxe ondoan)”. Orain arte ez
bezala, oinezkoek lasai ibiltzeko
aukera izango dute. Espaloia Kale
Nagusi osoan jarriko baita. 

Zabor ontziak lur azpian jarriko
dira baina zehazteko dago zein toki-
tan. Eta aparkatzeko tokiak ere
jarriko dira: Kale Nagusiaren hasie-
ran, esate baterako, ezker-eskubi
aparkatzeko tokiak baliatuko dira. 

Kale Nagusia itxita 

egongo da hainbat egunez.
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Kale Nagusiak aspaldiko itxu-
ra hartuko duela adierazte-
ko, egokiena, bi argazki

hauei erreparatzea. Ezkerrekoa, XX.
mende hasierakoa da. Bigarrena, esku-
bikoa, aurten ateratakoa. Saroe jaure-
giak berdintzen ditu bi irudiak.  Baina
errepidean erreparatzen baduzue,

asfaltoa asfaltoaren gainean jarri izan
denez,  errepidearen altuera igo egin
da era nabarmenean. 

Hori dela eta, errepidea eta marke-
saneko petrilaren arteko distantzia txi-
kituz joan da. Oraingo lanekin, Kale
Nagusiak duela mende bateko itxura
hartuko du. Saroe jauregiko espaloia

ere berritua izango da baina orain
arteko itxura errespetatuz. 

Aspaldiko irudian gehiago errepara-
tuz, nabarmentzekoa da espaloi ondo-
ko ur-bidea (ezkerreko argazkian,
behean). Udal iturriek aditzera eman
digutenez, Nafarroan ohikoa da ur-
kanalizazio mota hori. 

Kale Nagusiko errepideak 

garai bateko itxura berreskuratuko du

Bi Argazkiak, Udaletxetik jasoak. 
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Euskal Herriko Joko Garbi txapelketaren

finalera iritsi dira Zubietako gaztetxoak

Gure-gureak diren jokoen
etorkizuna ez da hain
iluna. Ez Joko Garbian,

ezta Zubietako herrian ere.
Argazkian ageri diren hiru gaztetxoak
Euskal Herriko Joko Garbi txapelke-
taren finalera iritsi baitira.
Larunbatean jokatuko da finala. 

Zubietatik e-postaz jaso dugun
albistea izan da hauxe. Argazkiarekin
batera, ohar hau iritsi zaigu: “Euskal
Herriko Joko Garbi txapelketa dara-
magu jolasten azkeneko hilabete
honetan eta benjaminen kategorian
Zubietako gure atleta gazteak finalera
iritsi dira. Datorren larunbatean,
uztailaren 22an, finala jokatuko dute
Bidachen arratsaldez eta hara joango
gara guztiok pankarta eta guzti beraiei
animatzera. Zorte on eta aurrera!”. Joko Garbi txapelketaren finalean arituko diren gazteak.

Duela lau urte Extremadura
taldean jokatu zuen Asensiok.

Herriko goi mailako futbolariak lanean

Goi mailako futbol taldeek
aurre-denboraldiari ekin

diote dagoeneko eta maila horietan
dabiltzan usurbildarrei dagokionez
ez da aldaketa handirik izango.
Lehen mailan jokatzen duen
Andoni Iraolak Athleticen jarraitzen
du eta Benasquen egon ondoren
Alpeetan dira sasoi puntu onean
jarri nahian. 

David Asensiok, berriz, Eibarren
jarraitzen du eta aurtengo denboral-
dian 2. B mailan arituko da. 

Otxagabia, Sansen
Maila honetan izango dira beste bi

usurbildar ere. Izan ere, Sansen,
Realaren bigarren taldean jokatuko
dute Imanol Agirretxek eta UPV tal-
detik igo duten Julen Otxagabiak.



15Noaua! - 2006ko uztailaren 21ean

I Z E R D I PAT S E TA N

Abuztuan egingo du profesional mailako debuta

Asier Arruti pilotariak

Asier Arrutiren ametsa egi
bihurtu da. Pasa den astean
datozen hiru denboraldie-

tarako kontratua sinatu ondoren, 22
urteko pilotari usurbildarrak Aspe
enpresarekin profesional mailako
debuta egingo du laster. Oraindik
erabat zehaztuta ez badago ere, abuz-
tuan jokatu dezake maila goreneko
bere lehen pilota partida.

Usurbilek profesional mailan pilota-
ri bat izango du hemendik aurrera.
Azken bi urteetan Andatzpe-Peña
Pagola pilota elkarteko erreferentzia
nagusia izan den Asier Arrutik Aspe
enpresarekin jokatuko du datozen
hiru denboralditan. Datorren astean,
uztailaren 27an, beteko ditu 22 urte
eta urtebetetze opari bikainarekin
topatu da aste batzuk lehenago.

Asier gustura dago emandako pau-
suarekin. Profesional mailan jokatzea
zen bere ametsetako bat eta laster
batean egi bihurtuko da. Pasa den
urtean hasi zen Aspeko zuzendari tek-
nikoa den Jokin Etxanizen eta Javi
Perez prestatzaile fisikoaren agindue-
tara entrenatzen. Maila gorenera pasa-
tzeko aukeraren bat bazuela ohartu
zen orduan: “aukera hor zegoen, pro-
fesional mailara igotzeko esperantza-
rekin entrenatzen nuen, baina egia
esan sinistu gabe nabil oraindik”.
Azkenaldian Aspe atzelariren bat igo-
tzeko asmotan zela argitu digu
Asierrek. “Udan atzelari bati profesio-
nal mailan jokatzeko aukera eman
nahi zioten. Ni, berriz, eskuetako
minez ibili naiz azken hilabeteetan.
Hala ere, azkenaldian hobeto ibili naiz
eta hor nengoen esperoan, nire aukera
noiz iritsi zain”.

Azkenean uztailaren 13an sinatu
zuen Aspe enpresarekin profesional
mailako kontratua. Urtean gutxienez
50 partida jokatuko ditu herriko pilo-
tariak, baina ez daki oraindik noiz

jokatuko duen lehen partida.
“Enpresak lehenbailehen hastea nahi
du. Hala ere, aurrez bizpahiru entre-
namendu egingo ditut profesionale-
kin eta ondoren izango da debuta.
Abuztuan jokatuko dut ziurrenik
lehenengo partida”.

Hala ere, hemendik aurrera bere
bizitza ez dela askorik aldatuko uste
du Asierrek. Orain arte bezala lanto-
kian lanean jarraituko du eta entrena-
tzeko orduan ere aldaketa handirik ez
du espero. Hori bai, hemendik aurre-
rako pilota partidak ez dira orain arte-
koak izango. Bere esanetan profesio-
nal mailako neurketak gogorragoak
dira, luzeagoak, “tantoa egitea gehiago
kostatzen baita. Horregatik ikastea da
orain nire helburu nagusia. Pausu
garrantzitsua eman dut, baina orain
profesional mailan lekutxo bat egitea
izango da garrantzitsuena”.

Aste honetan afizionatu mailako
azken partida jokatzekoa zen Asier
azken urteetan hainbat partidatan
pilota kide izan duen Enrike
Huizirekin batera. Asteartean
Oreretako Zuloaga Memorialeko
finalerdietako partida zuten eta hauxe
izan zitekeen bere azken neurketa.
Hala ere, garaipena lortu bazuten
larunbatean jokatuko dute finala
Oreretako Fanderia pilotalekuan.

Enrike Huizik ondo ezagutzen du
Asier, pilotan hasi zenetik, txiki-txiki-
tandik, alegia. Bere zaintzapean entre-
namendu ugari egina izango da Asier
kadete eta jubenil mailan, eta nagu-
sien mailara pasa zenetik, berriz, parti-
da ugari jokatu dituzte elkarrekin.

Usurbilgo pilota txapelketa eskuratu
zuten Santixabeletan eta aurrez esan
bezala Oreretan jokatuko dute (edo
jokatua izango dute) afizionatu maila-
ko azken partida elkarrekin.

Enrikeren esanetan polita da herri-
ko pilotari bat profesional mailara
pasatzea. “Galarraga eta Mujika izan
ziren esku pilotan profesional mailan
jokatu zuten herriko azken pilotariak
eta ordutik hona denbora asko pasa
da. Orain Asier izango dugu hor
goian. Ilusioa egiten du, polita da,
baina zaila ere bai. Beste etapa bat
datorkio orain, izan ere profesional
mailan debutatzea gauza bat da eta
hor mantentzea beste bat. Guztiei
bezala, eta atzelaria izanda gehiago,
profesional mailara egokitzea kostako
zaiola uste dut, baina 22 urte ditu eta
zortearekin eta laguntza pixka batekin
hor goian mantendu daiteke”.

Argazkiaren erdian, Asier Arruti,
profesionaletan Aspe enpresarekin

arituko den pilotaria.

JOSU ARANBERRI ________________________

“Aukera hor zegoen baina,
egia esan, sinistu ezinik 

nabil oraindik” 

ASIER ARRUTI
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DENBORAPASAK

Edateko
gogoa

Gaurdaino

Ez eme

Deliberatu

Zintzo
Metal

distiratsua

Elkartze
Esaldi erri-

maduna

Niri
Hizki ba-
ten izena

Oxigenoa

Uhaztun
mota

*
DEITURA

Emakume
izena

EH-ko
lurraldea

Emakume
izena

Legegizona

Zorua
garbitzekoa

*
IZENA

Sekulakoak

Esanak,
hitzez

adieraziak

E birritan

Amerizioa

Mina
Junta-
gailua

Zero
Hego Ko-

reako hirib.

Zarratu

Kanpo

Asiako
estatua

Lehen bi
bokalak

Bromoa

Irain

Bokala
Fruitu
mota

Presio
unitatea
Musika

nota

Emakume
izena

Potasioa

1 7 2 4
4 9 7 8

5 4 2 7
2

9 5
3

4 6 8
5 8 3 6

6 1 3 5

9 x 9-ko laukian hutsik
dauden gelaxkak bete

behar dituzu 1etik 9ra
bitarteko zenbakiak

idatziz eta kontuan izanik
zenbaki bakar bat ere ezin

duzula errepikatu
errenkada eta zutabe
berean, ezta dagokion

3x3ko laukian ere. 

Hitz gezidunak

Sudoku

*
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Hitz gezidunak eta sudokuaren

soluzioak 18. orrialdean.

Egilea: Luma. 
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INGO AL DEU?

Agenda

Uztailak 24/ uztailak 31
Santio jaiak Zubietan (egitaraua
erdiko orrialdeetan).

Abuztuak 2/ abuztuak 6
Sanesteban jaiak Urdaiagan (egitaraua
erdiko orrialdeetan).

Abuztuaren 3an bertso-saioa
Azken orduan jakinarazi digutenez,
hauexek dira abuztuaren 3an San
Esteban egunean arituko diren bertso-
lariak: Maialen Lujanbio, Jexuxmari
Irazu, Sustrai Colina. Gai jartzaile:
Toloxa. Saioa 23:00etan hasiko da.
Ondoren, Patxi Perez eta konpainia.

Eguneko goardiako farmaziak, 2006ko uda
Uztailak 20, osteguna
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Uztailak 21, ostirala
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Uztailak 22, larunbata
Oa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Uztailak 23, igandea
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Uztailak 24, astelehena
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Uztailak 25, asteartea
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Uztailak 26, asteazkena
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Uztailak 27, osteguna
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Uztailak 28, ostirala
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Uztailak 29, larunbata
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Uztailak 30, igandea
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Uztailak 31, astelehena
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Abuztuak 1, asteartea
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Abuztuak 2, asteazkena
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Abuztuak 3, osteguna
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Abuztuak 4, ostirala
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Abuztuak 5, larunbata
Oa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Abuztuak 6, igandea
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Abuztuak 7, astelehena
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Abuztuak 8, asteartea
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Abuztuak 9, asteazkena
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Abuztuak 10, osteguna
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Abuztuak 11, ostirala
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Abuztuak 12, larunbata
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Abuztuak 13, igandea
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Abuztuak 14, astelehena
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Abuztuak 15, asteartea
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Abuztuak 16, asteazkena
Acha-Orbea, Hipodromo 6 Lasarte

Abuztuak 17, osteguna
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Abuztuak 18, ostirala
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Abuztuak 19, larunbata
Oa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Abuztuak 20, igandea
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Abuztuak 21, astelehena
Acha-Orbea, Hipodromo 6 Lasarte

Abuztuak 22, asteartea
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Abuztuak 23, asteazkena
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Abuztuak 24, osteguna
Acha-Orbea, Hipodromo 6 Lasarte

Abuztuak 25, ostirala
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Abuztuak 26, larunbata
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Abuztuak 27, igandea
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Abuztuak 28, astelehena
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Abuztuak 29, asteartea
Acha-Orbea, Hipodromo 6 Lasarte

Abuztuak 30, asteazkena
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Abuztuak 31, osteguna
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Irailak 1, ostirala
Acha-Orbea, Hipodromo 6 Lasarte

Irailak 2, larunbata
Oa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil
Acha-Orbea, Hipodromo 6 Lasarte

Irailak 3, igandea
Acha-Orbea, Hipodromo 6 Lasarte

Irailak 4, astelehena
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Irailak 5, asteartea
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Irailak 6, asteazkena
Acha-Orbea, Hipodromo 6 Lasarte

Irailak 7, osteguna
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Irailak 8, ostirala
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Irailak 9, larunbata
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Irailak 10, igandea
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

GOARDIAKO 
FARMAZIA, GAUEZ
Aizpuru Farmazia, Latsunbeberri
11, Hernani. 943 336 077 
(Urte osoan).

2006ko egutegi osoa:  www.noaua.com

Sukaldaritzaren
auziaz orain arte

kanpokoek idatzi izan
dute, oro har; eta ida-
tzi izan dute iraganaz
edo, gehienez ere,
orainaz, baina zer ger-
tatuko da gaurtik
aurrera etorkizun ez hain urrunean?
Era horretako libururik ez zegoen
liburutegietan; ezta erdaraz ere, euska-
raz hain gutxi.       

Edorta Agirre zubietarrak liburu

honetan faseetan sailkatu du elikadura
prozesua, eta, bertan oinarriturik,
ehun bat apustu bota dizkigu etorki-
zuneko gure elikadura-ohituren gai-
nean. Euskaldun zaharren antzinako
modura bota dizkigu apustuak, serio
arraio. Asisko Urmenetak egin du,
marrazkiz marrazki, apustu horien
sekretariotza ez hain serioa.

Nolako etorkizuna espero dezake-
gu? Baserriarenak egin al du? Nolako
profesionalak izango ditugu? Nork
sartuko digu ziria bihar-etzietan?

Literaturaren txokoa

Baietz okerreko bidea aukeratu!
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GAZI, GOZO, GEZA

JAIOTAKOAK
- Eneko Matxain Vizoso
Ekainaren 17an. 

- Marene Ibarreta Markotegi
Uztailaren 5ean.

HILDAKOAK
-Daniel Maiz Illarramendi
Uztailaren 10ean hil zen
81 urte zituela. Kaleberri.

-Magdalena Sanchez Herrero
Uztailaren 10ean hil zen.

Telefono interesgarriak

• Udala...............................943 37 19 51
• Udaltzaingoa....................943 36 11 12
• Obrak eta Zerbitzuak ......943 37 01 48
• Eusko Tren.......................943 47 09 76
• Anbulategia..................... 943 36 20 13
• Udarregi Ikastola............. 943 36 12 16
• Udarregi (Agerialde).........943 36 38 95
• Haur Eskola (Kalezar)......943 37 40 61
• Oiardo kiroldegia.............943 37 24 98
• Zumarte ..........................943 37 15 94
• Etumeta euskaltegia .........943 37 20 01
• Taxi geltokia.....................943 36 21 78
• D.Y.A. ..........................943 46 46 22
• Gure Pakea.......................943 37 32 28
• Gure Elkartea....................943 37 17 51
• Arrate Egoitza...................943 36 63 40
• Bake epaitegia...................943 37 23 36
• Oa farmazia......................943 37 60 76
• Iturralde farmazia.............943 36 33 95
• Zubietako Batzarra...........943 37 20 77
• Argindarra (Iberduero).....943 47 09 76
• NOAUA! aldizkaria..........943 36 03 21
• Ertzantza..........................112
• Suhiltzaileak.....................112
• Larrialdiak........................112
• Anbulantziak....................112

Txerrimunik ordainetan

Ea ba izeba,
Abuztuaren 14a
iristear dagoenez,
eta hogeitama....
urte ez direnez
egunero betetzen,
zergatik ez nauzu
bazkari goxo batera gonbidatzen? Muxu
handi bat Imanolen partez.

Zorionak bikote! Aurreratu egin gara
baina, abuztuaren 17an Enetzek eta
25ean Xubanek urteak egingo dituzue
eta muxu handi bana bidali nahi izan
dizuegu etxekoek. Besarkada bero bat
zorionak!

ETXEBIZITZA

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

- Usurbilen pisua bat alokairuan hartuko nuke.
Tl: 630 032 779.

SALEROSKETAK / GARAJEAK

- Tata todoterreno bat saltzen dugu.  34.000
km, ondo zaindua eta aire egokituarekin.
Prezioa: 7.000 euro. Negoziagarria. 
676 636 038.

- 49 zm-tako Honada moto bat daukat salgai.
Kondizio onetan eta modu onean.
Interesatuak deitu 943364554 telefonora

- Lokal bat daukagu alokairuan 70m2koa.
Interesatuak deitu 943 372 034.

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

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

LANPOSTUAK

Lan-eskaerak

- Udan umeak zaintzeko prest nago. 
Telefonoa: 687 651 605.

- 17 urteko mutil bat naiz eta ekainetik irailera
bitartean Usurbil eta inguruetan gustora lan
egingo nuke. Eskaintzen bat baduzu deitu
650491552 telefono zenbakira.

-LH eta DBHko klaseak ematen ditut euskaraz
zein erdaraz. Majisteritza ikasia eta esperien-
tziaduna klase partikularrak ematen.
635209193.

- Bi neska lizentziatu eta esperientzidunak LH
eta DBHko haur eta gazteei klase partikula-
rrak ematen ditugu euskaraz zein gazteleraz.
Interesatuak: 653711574.

-Emakume bat eskeintzen da etxeko-lanak egi-
teko, pertsona helduak zaintzeko edota
antzeko lanetarako. 620 646 769.

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

- Oporretako, ospakizunetako, edozein motata-
ko bideoak montatzen dituen profesionala
eskaintzen da. Telefono zenbakiak:
943555835/ 617242660.      

Lan-eskaintzak
- Irailetik aurrera pertsona bat behar dugu

Zubietan haur bat zaindu eta goizez etxeko
lanak egiteko. 943 36 71 29 / 660 779 160.

- Etxeko lanak goizez egiteko pertsona heldu
bat behar dugu, esperientziduna eta euskal-
duna. 607233255.

-Arratsaldez etxeko lanak egiteko emakume
baten bila gabiltza 645403905.

- Zarautzko malekoian udan lan egiteko zerbi-
tzariak behar dira. 661972670.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Larunbatean Puntapax 22-24 artean dortoka
bat agertu zen. Udaltzaingoak jaso eta ani-
malien babeslekura eraman du. 

- Terrenoa landatzeko erosi nahi dut, edifika-
tzeko ez. Tl: 943 36 11 09.

- Kotxe bat salgai, Opel Frontera. SS-AP, 3.000
euro. ITV eta bineta ordainduta. Telefonoa:
656 712 340 (Luis).

- Antxumeak eta ibiltzeko zaldi bat saltzen
ditut. Interesatuak deitu: 657633461.

- Argazki zaharrak berritzen eta txukutzen dira,
baita ezkontza, opor edota beste edozein
ospakizunetako bideoak editatu ere.Emaitza
profesionala, modu onean. 617242660 /
apore@euskalnet.net

- Telebista aldatzekotan bazara eta zer egin ez
badakizu etxean daukazunarekin, gustora
hartuko genuke. 943360321.

-Gazteentzat lokal bat alokairuan hartuko
genuke. 667 694 049.

- Fatxada margotzeko pintura  naranja salgai
daukat, kalitate onekoa, prezio onean. 635
209 235.

- Bustner Fun modeloko 5 pertsonentzako
karabana salgai. Tf. 629 680 214.

- Umea eramateko mendiko motxila bat erosi-
ko nuke. Tf. 605 72 48 24
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Sudokuaren soluzioa






