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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.

Euskal Herrira!

Euskal presoak

Gipuzkoako
Foru Aldundiak

diruz lagundutako
aldizkaria

Albisteak iruditan

Ez da hauteskunde egun batean atera-
tako erretratua. Ez dira botoak zen-

batzen ari. Hurbilagoko kideak dira iru-
dian azaltzen direnak. Dendari eta taberna-
ri elkarteak gabonetan antolatu zuen lehia-
ketak arrakasta handia izan zuen.
Bordaberri kalean ipini zuten eskaparatea-
ren prezio zuzena asmatu beharra zegoen
eta partehartzea izugarria izan zen.
Ehundaka paper zabaldu behar izan zituz-
ten Hurbilagoko kideek. Argazkia begira-
tzea besterik ez dago. 3.109,65 euroko
balioa zuen eskaparatean bildutakoak.
Joseba Portularrumek 3.109,60ko prezioa
bota zuen eta bost xentimora geratu bazen
ere, berarentzat izan zen saria. Zorionak!

3.109,65 euro, 
zenbaki magikoa
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NEREA ZINKUNEGI

Zergatik gertatzen den ez dakit oso ondo, baina aurpe-
gi ezagunik topatzen badut egunkarian irrifarre bat

irudikatzen zait masailean, “hara!” esanez bezala. Hau noski,
argazkian agertzen dena gustukoa denean gertatzen da soilik.
Gustukoa ez denean kolpetik pasatzen dut egunkariko orri
motela.

Pasa den asteko astelehenean, prentsa eskainiz jo zuen atea
emakume batek ospitaleko gelan eta, hala nola, jeiki eta gus-
tuko aurpegiak ikusteko esperantzaz erosi nuen gustuko
egunkaria.

Osakidetzaren anagrama neraman kamisoi urdin jantzi
berrian, SG neurrikoa, nahikoa lan eman zidan ohe ondoko
aulkian esertzeko garaian.

Zabaldu nuen, nola edo hala, egunkaria ohe gainean eta
bai gustura, gustuko aurpegiak gustura gustuko egunkariko
argazkietan ikustean… Ezagunak, aixkiriak, ama, laborale-
koa, ikasle ohiak, ahizpak, lagun kuttuna, bizilagunak, zal-
diak, iloba, behorrak, idiak, baserritarrak, Kuarentaidoskoak,
Lasartekoak, Urnietakoak… zer zen hori!

Aurreko egunean, igandean, pare bat alditan hitz egin
nuen telefonoz manifestaldian martxan zen bitartean, bertan

gertatzen ari zenaren berri jakin nahian; “kriston jende pilla,
bukaera aldean gaude eta manifestazioaren hasiera ez degu
ikusten”. Deskribatu zidan lagunak hitz bitan.

Bazkalostean, Teleberria ikusteko desioa azaldu nion alda-
meneko oheko lagunari, Luisari. Euroz kargaturik zegoen
ordurako telebista azpiko kutxa beltza, Osakidetzan telebista
ikustea kosta egiten baita. “Milaka lagun bildu dira gaur
eguerdian Usurbilen Zubietan eraiki nahi den erraustegiaren
aurka…”.

Hurrengo egunean azaldu ziren, ordea, gustuko jendearen
aurpegiak prentsan. Manifestaldiaren luzea, jendearen
emana. Ohetik jeiki nintzen baldar eta Luisaren ohe alboan
jarrita argazkietako gustuko ezagunak aurkeztu nizkion
behatzarekin seinalatuaz.

-¿Quién es éste?
Galdetu zidan Luisak alkatea irudikatzen zuen txorimaloa

behatzarekin zanpatuaz.
- Pueeesss…
Ez nion aurkezpenik egin.

Oharra: hobeto izango delakoan goraintziak Luisari.

Ainhoa Azpiroz  -  Ai tor  Landaluze  -  Luis  Aranalde  -  Ar i tz  Gorr i t i  -  Imanol  Ubeda -  Nerea Zinkunegi - Idoia  Torregara i  -  Jose  Piñas  -  Unai  Agirre  

Txorimaloa

Ezin ukatu orain dela egun
batzuk herrian izan genuen

errausketaren aurkako manifestazioa
jendetsua izan zela. Herrian izan
dugun jendetsuena. Inguruko herrie-
tatik pertsona eta politiko ugari gertu-
ratu zitzaizkigun, eta horiekin batera
herritar kopuru garrantzitsua.

Askok, errekuperagarriak ez diren
hiri hondakinak erretzeko sistemak
egokiak ez direla sinisturik parte hartu
zuten, beste askok errausgailua
Zubietan nahi ez dutelako, biak zilegi-
tasun guztiarekin. Eta hori egia den
bezala, beste askok minduta parte
hartu zuten, Alkatearen, bere pertso-
naren umillazio publiko eta kolektibo
batean parte hartzen obligatzen ari
zitzaielako, Erdi Aroko egun ilunak

gaurkotuz. Nere pertsona irudikatzen
zuen panpina bat zintzilikaturik mani-
festazioaren aurrean ibiltzea Erdi
Aroko umillazio publiko eta kolekti-
boak gogora arazi dizkit.

Azken egun hauetan batzuk eta bes-
teak iritziak plazaratu dituzte Udal
Batzarretan gertatutakoaz, Alkatea eta
Udal Korporazioaren erabakietaz.
Iritziak bai, baina informazio gutxi.
Komunikabideak baditugu herrian
oihartzuna dutenak eta ez ditugu
informatzen ikusi. Esanez, adibidez,
udal talde bakoitzak zer adierazi zuen
azken Udal Batzarrean; esanez, adibi-
dez, hitz egin nahi izan zuen herritar
guztiek hitz egiteko aukera izan zutela,
eta ez zutela inolako mugarik izan.

Eta nahaste-borraste honetan fun-

tsezkoena ahazten dugu: errausgailua
Zubietan jartzea Donostiako Alkateak
proposatu duela!, ez usurbildarrak,
donostiarrak baizik!

Askori baieztapen hauek ihes egite-
ko era erraz bat irudituko zaie. Baina
ez da horrela, dato objetibo eta erreala
da. Odon Elorza jaunak proposatu du
Zubietan jartzea, Artzabaleta gainean
izatea.

Bukatzeko berretsi azken plenoan
adierazi nuen konpromezu publikoa:
udalak neurri administratibo eta juri-
diko guztiak jorratuko dituela
Donostiako gobernuak proposatu
duen errausgailuaren kokapena gauza-
tu ez dadin.

Luismari Ormaetxea. 
Usurbilgo Alkatea.

Ika-mika

Manifestazio jendetsua
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Igandean, Biarritzeko Balet Gaztea Sutegin

Biarritzeko Baletak Ballet
Biarritz Junior (BBJ) gazte-
en taldea sortu zuen

2005eko udan. Ordutik dantzari
gazteen harrobia sortu eta hainbat
emanaldi eskaini dituzte. Horrelako
ikuskizunera hurbiltzeko aukera
gutxi egongo da Usurbilen; bakarra,
agian. Urtarrilaren 28an, iluntzeko
19:30etan Sutegin. Sarrerak: aldez
aurretik 8 euro kiroldegian; takilan,
10 eurotan.

Hirurogei minutu oholtza gainean
izango den ezohiko ikuskizun batez
gozatzeko. Denbora tarte horretan,
dantza eta musika uztartuko dituen
balet saioa eskainiko du Ballet
Biarritz Junior (BBJ) taldeak Sutegiko
auditorioan. Iluntzeko 19:30etan
hamar dantzari trebeek oholtza gaine-

ra igo eta ahal duten guztia emateko
prest izango dira.

Azken hiru mendeetan dantzak
izandako garai onenen ikuspegi berri
bat islatuko dute kultur etxean. Hala,
Mozart, Holborne edota Tchaïkovski
musikariek zehaztutako pausoen hari-
tik mugituko dira hemezortzi eta
hogei urte artean dituzten balet dan-
tzari gazteak. Sei piezaz osatutako
ordubeteko emanaldia izango da
datorren igandean, urtarrilak 28, kul-
tur etxeko auditorioan Filgi Claveriek
zuzenduta eskainiko dutena.

Taldeari sei hilabeteko bizitza eman
arren, urtea aspaldi bete ostean ema-
naldiak eskaintzen jarraitzen dute.
Izan duten arrakastaren seinale. Ballet
Biarritz Junior taldeak etorkizuneko
dantzarien harrobi bilakatu zen
hamar gazterentzat. Haien ametsak
betetzeko aukera Biarritzeko Baletak
eskaini zien. Donostiako Egia Kultur
Etxea bihurtu zen haien biltoki.
Haien ahaleginen gune eta haien
etorkizunaren txoko. 

Lankidetzan osatutako
dantza konpainia gaztea

Konpainia bateko kide izatea ez da
gauza erraza. Horren lekuko, dantzari
askoren ametsa egi bihurtzeko gaindi-
tu behar dituzten frogak. Aukeraketa
prozesura inguru ezberdinetatik ani-
matutako berrogeita hamar gazte

baino gehiago aurkeztu ostean,
Donostia, Baiona, Bartzelona, Madril
edota Frantzian jaioterria duten
hamar bat dantzari gazte hautatu
zituzten. 

Hainbat erakundek burututako
lankidetzaren ondorioz jarri zen abian
proiektua; Eusko Jaurlaritza,
Gipuzkoako Foru Aldundia, Euskal
Euro-Hiria, Donostia Kultura eta
Akitania-Euskadi Lankidetza
Fondoaren elkarlanaren ondorioz.

Arratsaldeko 19:30ean hasiko

da dantza saioa.

ARITZ GORRITI ________________________

“Sei ekitaldiz osatutako
saioa izango da Sutegin

eskainiko dutena. Guztira,
ordubeteko saioa izango da”

BIARRITZEKO BALET GAZTEA
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Zuhaitzak hostoz beteta, belardiak inoiz
baino berdeago, birigarroak kortejatzen

hasiak, badirudi gure “ongizate estatuaren”
tamainako eguraldia bidali digula gure jainkoak.

Arrarotasunari begira eta zalantzazko normali-
tate hontaz gozatuz gustora gabiltza animaliok,

tabernetako terrazak beteaz eta udazkenean erosi eta oraindik
estrenatzeko genuen kamiseta berria erakutsiz. Baina zerbait
datorrenaren susmoz atzera begira jarrita.

Ba hemen deu, negua, hotza eta elurra. Madrilen jotako tru-
moiak badirudi ohartarazi gaituela, ze urtarotan gauden, jasaten
genituen tenperatura epelak eta birigarro kantuak ez zirela erre-
alak. Behin eta berriz estaltzen saiatutako pintadak ez dutela
udaberriaren zuritasuna erakusten, atzean duten negua baizik.

Jakina da, nahiz eta batzuk horrela ez nahi, negu hau pasako
badugu, denok jarri behar dugula lanean, batzuk egurra pilatuz,
besteak janaria, beste batzuk alferrikako “krematorio”, kartzela
eta obra miresgarriak hankaz gora boteaz, eta nola ez, guztiak ze
urtarotan gauden jabetuaz.

Beno ba, badakizue, txorrotxioka dabiltzan birigarroak ixildu,
kamiseta berriaren gainetik jertxe zaharra jantzi eta presta gaite-
zen negua igarotzeko, ze urruti jotako trumoiak elurra botako
du eta…

Udaberria?
TXOKOALDE KOLDO HUEGUN

Kaixo guztioi. Ale honetan idaztea ongi
datorkit urtarrilaren 14ko manifesta-

zioaren berri eman nahi bainuke. Egia da
begi guztiek ez dutela berdin eta berdina
ikusten, baina lotsagarriak iruditu zitzaizki-
dan ETB-k bere albistegietan eman zituen
irudiak.

Hasteko, gustura nago Manifestazioak izan zuen oihar-
tzuna ikusi ondoren, izan ere sekulako jende pila bildu bai-
tzen Erraustegiaren aurka. Manifestazioak herrigune guztia
hartu zuen eta hori hain zuzen ez genuen albistegi horietan
ikusi. Argi dago batzuek ez dutela gure iritzi berbera.

ETB-k berri hau ez zuen haseran eman, erdialdean eman
zuen eta gainera bi irudi eskas. Bertan ezin ikusi zitekeen
hemen bildu zen jende pila eta izan zuen arrakasta ere.
Irudi horiek guk nahi dugun errealitate hori ez zuten azal-
du eta lotsagarria iruditu zitzaidan. Ondorio gisa, argi dago
komunikabideek ez zutela erakutsi herriak nahi duena.

Bestalde, beste kontu txiki bat azalduko dizuet. Urtero
bezala, aurten ere, kalezarreko elkarteko batzorde berria
eratu zen urtarrilaren 6an egin zen bilkuran.

Besterik gabe, agur bero bat guztiontzat eta hurrengora
arte.

Erraustegirik ez!
KALEZAR ALOÑA PULIDO

Duela ez asko Bushek beroketa globala
benetan existitzen dela onartu du, baina

hala ere ez omen dago prest Kiotoko protokoloan
parte hartzeko. Eta honen aurrean gehienok pen-
tsatzen duguna: A ze astakeriak egiten dituzten
Estatu Batuar hauek, nola ote daukate presidente
burugabe hori!

Hilaren 14an herrian milaka pertsona bildu ginen argi dau-
kaguna aldarrikatzeko: Ez dugu erraustegirik nahi, ez
Zubietan ez inon!

Egun berean alkateak idatziriko iritzi artikulu bat irakurri
nuen: inork bere etxe azpian taberna edo tailer bat nahi ez
duen moduan honelako instalazio industrial bat ez duela nahi
zioen. Hara! Gure kapritxo bat izango da orduan dena. Honen
aurrean igandean irakurritako hitzak etorri zitzaizkidan buru-
ra… ez hartu herritarrak inozotzat! Taberna edo tailer bat?
Mota askotako minbiziak (urdail, gibel, birika eta bularreko-
ak, leuzemia infantilak…), malformazio heredagarriak, altera-
zio hormonalak (batez ere haurrengan), arnas aparatuko arazo
larriak eta orokorrean heriotza tasaren haztea...

Oso serio ari gara. Ez daukat lerdokeria gehiago entzuteko
gogorik, inork ez du eskubiderik gu horrela pozointzeko, era-
baki honek denoi eragingo digu gure borondatearen kontra.

Haizea hartzera!
KALEBERR I IRATI PORTU

Sebastian bat bada zeruan Donostia bakarra
munduan hura da Santua ta hau herria ….

Atxegalde auzoko Mahaspildegi soziedadeko
kideek urtero bezala parranda ederra bota zuten
San Sebastian bezperan. Arratsalde guztia afari-
rako prestaketak egiten jardun zuten kideek
dena prest eta punttu punttuan egon zedin
gauerako. Batzuek mahaia txukun eta dotore prestatu jaiak
merezi du eta; klabelin txuri eta urdinez  dotore dotore ezarri,
besteek afaldu osteko “discoteca”, altabozak, musika aukeraketa
eta benetan garrantzia ematen diogunari guztiok; afariarako
menua ezin hobea izatea.Partaide guztiek tripa beteta eta pozik
joan daitezen etxera. Urteak dira Atxegalde auzoan San
Sebastian bezpera ospatzen dela eta ez pentsa Donostiako jai
giroari bate inbidiarik dionik. Gure auzotarrek goizen goiz erre-
tiratzen baitira gosaldu ostean.  

Afaltzera joaten diren guztiek primeran pasatzen dute gau
guztian danborra joaz eta dantzan eguzki izpiek eguna hasi dela
adierazi arte. Auzoko batek baino gehiagok igande galanta edu-
kiko zuen baina hurrengo urteko afaria berriz prestatzeko desia-
tzen. Ohitura hauek ez dira galdu behar eta ea orain bezalaxe
urte askotan horrelako afari eder eta zoragarriak prestatzen
jarraitzen duzuen. Zorionak guztioi! Hurrengo urtera arte.

Donostia eguna auzoan
ATXEGALDE AINARA BORDAGARAI
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Zer iruditzen zaizue txankletak eta galtza
motzak jantzita sagardotegi batean afal-

tzea? Ederra ezta, polarra utzi eta manga
motzean ibili kupela gora kupela behera. Ba
orainarte izan dugun neguarekin ez zen harri-
tzekoa izango horrela ibiltzea.

Zorionez eta kostata bada ere, azkenean iritsi zaigu negua
guri ere. Aldaketa klimatikoa, planetaren beste ziklo bat,
gure eraginaren ondorioa… Ukatu ezin dena, negua ez dela
negu eta uda ez dela uda. Martxa honetan udaberria eta
udazkena desagertuko dira, dagoeneko ia desagertuak dau-
delarik.

Harrigarria litzateke, udaberria iritsi eta auzoan dauden
iturrietatik ura ez ateratzea Andatza gainean izanik. Ea gure
negu berezi honek bere lanak egiten dituen datozen sasoie-
tan arazorik izan ez dezagun.

Bestalde, pozik egongo direnak aspaldiko partez, gure
eskiatzaileak izango dira. Kosta zaio iristea baina azkenean
bada elurraz gozatzeko aukera. Kabituko ote dira datozen
astebukaeratan zaletu guztiak pistatan?

Beraz, atera eskiak, jantzi botak eta polarra eta disfrutatu
neguaz, eskiatzen, txotx egiten edo eta etxean goxo-goxo
egoten.

Iritsi zaigu negua
SANTUENEA PAKO AGUDO

Agina alde hontan, azken aldian ez dugu
nobedade handirik. Nobedade handie-

na, orain gutxi sortu den herri elkartea dugu.
Aginagako kultur eta herri elkarte honek,
hainbat ekintza burutzeko aukera luzatu digu;
bai ikasteko, hezitzeko, nahiz erlaxatzeko ere.

Besteak beste, elkarte honek ondorengo ikastaroak luzatu
dizkigu, gazte eta helduei:

Argazki digitalen ikastaroa: gazte eta helduei zuzendurikoa
izango da, gure argazkiei duten zukurik onena ateratzeko.

Euskal dantza ikastaroa: herriko kaleetan dantzan aritzeko.
Ikastaro hau ere gazte eta helduei zuzendurikoa izango da.

Yoga ikastaroa: hau dagoeneko aurreko urtetik martxan
dagoen ikastaroa da.

Informatika ikastaroa: honako hau ordenagailu baten erabi-
lera menperatzeko ikastaroa izango da.

Ikastaro hauez gain, etxeko txikienentzako ere hainbat ikas-
taro luzatu ditu; irudimena lantzeko eskulan tailerrak izango
dituzte. Honez gain, psikomotrizitate tailerrak ere izango
dituzte. Baita animazio tailerrak ere luzatuko dituzte eta urri-
tik martxan dagoen ludotekak ere martxan jarraituko du.

Nik hemendik, aginagatar guztioi ikastaro hauetara anima-
tzera gonbidatzen zaituztet.

Ikastaroak aukeran
AGINAGA ANE MANZISIDOR

Iada ohikoa den bezala, ez zait erraza suer-
tatzen oraingoan ere ordenagailuaren

aurrean jarri eta hemen gertatzen denaren berri
ematea. Egunez gain, ez da askorik igarotzen
gurean; gauzek bere horretan diraute. 

Aurtengo neguan izaten ari garen eguraldia
dela eta jende askok aprobetxatu ohi  du kirola egiteko auke-
ra. Bizikletaz, oinez eta korrika ere gure aldapetan barrena ibili
direnak badira. Gabon egunetan jandako turroiak eta edanda-
ko ardo eta txanpaina botatzeko aukera ezin hobea eskaini
digute igaro diren udaberri giroko egun horiek. Horrelako
negu bero eta lehorrik ez omen dela  urte hauetan ezagutu
diote batzuek eta zientzialariek dionetaren arabera, aldaketa
klimatikoaren ateetan aurkitzen omen gara. Hala izan edo ez,
euri falta somatzen hasia zegoen dagoeneko eta aste honetako
eguraldia batzuen gustokoa izan ez bada ere, inguruetako
belardi, baratz eta landareak ez ziren kexu agertuko azken egu-
netako negu giroko egunez. 

Bestalde, urte berriaren etorrerarekin batera eta behin San-
Sebastian eguna igarota, sagardotegi giroan sartuak gaude bete-
betean. Beraz, giro hau atsegin duenak badu gozatzeko aukera! 

Euria hemen da
URDA IAGA NEREA AIZPURUA

Uhin sinusoidalak goia jo ondoren
behea jotzen du, berriz gora eta berriz

behera, beti gora eta behera. Nire aldarteak
ere sinusoidal dirudi, gora eta behera baita-
bil, erraustegiaren inguruko berrien menpe. 

Bake prozesua abiatu zenean, udaletako
indar-korrelazioak aldatuko zirelakoan, eutsi goiari! nioen,
agintari berriek erraustegia alboratuko zutelakoan. T-4ko
atentatuarekin eta Artzabaletako kokagunearen aukeraketa-
rekin, behera prozesua, behera itxaropena eta lur jota neure
aldartea. Usurbilgo manifestazio jendetsuarekin, gora biho-
tzak!, berriz ere. Hurrengo foru diputatu nagusi izango den
Jon Jauregiren erraustegiaren aldeko adierazpenekin, berriz
behera... 

Hilaren 30ean Donostiako udaletxean erabaki behar
omen dute erraustegiaren kontua. Uhin sinusoidalari jarrai-
ki, gorako bidea behar luke nire aldarteak; ea zentzu-izpiren
batek argitzen dituen politikariak eta behingoagatik berri
onik ematen diguten. Eta, bestela, aldartea bestelako kon-
tuekin goxatu behar: Santa Ageda kantak, erraustegiaren
kontra aurki egingo den bertso-afaria...

Sinusoidala
ZUB IETA DENIS ELORTZA
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Kostata, baina iritsi da negua

Aspaldi erakutsi gabeko aur-
pegia ikusi diogu eguraldia-
ri azken asteetan. Negu

beteko giroa etorri zaigunean, nor-
mala behar lukeena garai hauetan,
“ezohiko” albiste bihurtzeraino. Utzi
du ondoriorik gure inguruetan.
Atzeratu egin da neguko arropa eta
bestelako materialen salmenta.
Nekazal inguruek ere uztan gorabe-
herak izan dituzte. Amirigoian eta
Igartzazabalen aste hauek nola bizi
izan dituzten jaso dugu NOAUA!k.

“Cyrill” izena jarri diote Europako
hainbat herrialde gogor astindu
dituen haizete eta euriteei. 30etik gora
hildako eragin ditu aspaldi ezagutu
gabeko urakanak. Ameriketako Estatu
Batuetako mendebaldean, azken
hamarkadetako elurte eta izozterik
gogorrenak pairatzen ari dira.
Australian, aspaldi ezagutu gabeko
uholdeak. Eta gure ingururik hurbile-
nean zer? Egutegiak ofizialki negua
duela hilabete hasi zela seinalatzen du.
Baina garai honetakoak diren elurte
eta hotzaldiaren arrastorik ez. Eskiatu
ezinik, urtegi asko behar baino hutsa-
go, hego haizea... 

“Eguraldia oso nahasia dago”, adie-
razi du Tomax Imazek, Amirigoikoak.
Eta eguraldiak uztekin beste hainbeste
egiten du; nahastu. Ondorioak nabar-
menak dira. Garaikoak ez diren landa-
reak loretan ikustea adibideetako bat
da. “Lehen loreak saldu ditugu bulbo-
ekin; fresiak eta narzisoak izaten dira
martxoko loreak eta jada saldu ditu-
gu”, adierazi du Arantxa Eizagirre
Amirigoikoak. 

Garaian garaikoa egin zuen azken

alditik ez da hainbeste denbora igaro.
Ez da duela urte askotako kontua.
Eizagirrek gogoratzen duenez, “duela
hiruzpalau urteko urtaroak oso mar-
katuak izan ziren”. Eta urte hartako
uztak ere, oso onak izan ziren. 

Zeren eraginez ote duen eguraldiak
duen izaera asmatzea ez da erraza.
Aditu batzuen ustez, aldaketa klimati-
koaren aurrean gaude; beste batzuen
iritziz, ziklikoak diren fenomeno
batzuen eraginpean. Herritarrek
dituzten iritzietan islatzen dira gertae-
ra horiek interpretatzeko bi moduak.
“Aldaketa klimatikoan izan daitekeela
sinesten dut. Hainbeste poluzio, ke
eta zikinkeri botatzen dugu inguru
hauetara”, adierazi du Imazek.

Igartzazabaleko Santos Jauregik lehen
ere horrelakorik gertatu zela gogora-
tzen du; “duela 53 bat urte”.

Ardiak, 
eguraldi txarraren iragarle
Aste hasieran Euskal Herria fronte

hotz baten pean esnatuko zela zioten
iragarpenek. Tenperatura jaitsiera
nabarmenak eta urtaro honi dago-
kion lehen elurteak behe xamarrean
ikusteko moduan izango ginela. Hori
meteorologia zerbitzuek ziotena.
Animaliek, ordea, horrelako aldaketa
nabarmenak ere iragar ditzakete.
“Haiek ulertzea da kontua”, adierazi
du Santos Jauregik. “Eguraldi txarra

Lehengo astean, Amirigoian loretan zituzten hainbat landare.
Ezohiko negu honek utzi digun arrastoetako bat izan da.
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ARITZ GORRITI ________________________

Zubiaurrenea, 3 Telf: 943 36 61 21 Alperroburu, 1

datorrenean, ardiei nabari zaie”, gai-
neratu du Igartzazabalekoak. Bi
modutan; ardi asko elkar joka hasten
dira eta ohikoa baino denbora gehia-
go igarotzen dute larrean. 

Bera elkarrizketatutako egunean
horrelako mugimendu berezirik
behintzat ez zen sumatzen. Baina
erasoaldia goiz edo berandu etorriko
zela iragarri zuen. Hain zuzen, beste
urte batzuek baino lehorragoa joan
badaiteke ere, larritzeko arrazoirik ez
dugu elkarrizketatuen esanetan.
Behar adina euri egingo duela espero
dute. “Espero dut, Euskal Herria beti
bezala salbatuko dela, nahiz eta
Aralarko mendiak adibidez, nahiko
lehor izan diren azken urteetan”,
adierazi du Imazek. Iritzi berekoa da
Santos ere. Bustitik eta batez ere,
hotzetik joango zaizkigu datozen
asteak. “Hurrengo hila txarra egingo
du. Izotz asko egingo du”, iragarri du
Igartzazabalekoak.

Abenduan izan ziren neguko ten-
porek ere iragarria zuten orain artean
izan dugun eguraldi goxoa; aurreiku-
sia zuten baita, hemendik aurrerako
txarraldia ere. Horietan sinestea edo
halakorik ez egitea norbere esku
dagoen arren, Jauregiren hitzetan,
“zerbaitegatik jarriak daude. Eta
asmatzen dute”. Horiek betetzen
badira, negu itxura hartuko dute
datozen egun eta asteek. Ardiak, eguraldi iragarle. Santos Jauregiren esanetan, “Eguraldi

txarra datorrenean, elkar joka hasten dira eta denbora gehiago
igarotzen dute larrean”.
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Buruntzaldeko enpresetan 
euskararen erabilera sustatzeko ahalegina

Buruntzaldeko udalek, hots,
Lasarte-Oria, Andoain, Asti-
garraga, Hernani, Urnieta eta

Usurbil, lan munduan euskara sustatze-
ko egitasmoa jarri zuten abian 2004-
2005 ikasturtean eta 2005-2006 ikas-
turtean egitasmoarekin jarraitu dute. Bi
ikasturteetan EMUN izan da egitasmo
hori aurrera eraman duen enpresa ahol-
kularia. Aurten hirugarrengoz jarraian,
egitasmoarekin jarraituko dute eta zer-
tan diharduten azaldu dute euskara
batzordeetako eta EMUNeko ordezka-
riek Hizkuntza Politikarako Sailburu-
ordearekin batera.

Badira bederatzi urte Buruntzaldeko
euskara zerbitzuek elkarren artean koor-
dinatzen hasi zirela euskarako egitasmo
batzuk elkarrekin lantzeko. Elkarlan hau
2.002an formalizatu zen Buruntzaldeko
sei udalen artean hitzarmena sinatu
zenean.

Geroztik, atal desberdinetako egitas-
moak lantzen aritu dira elkarrekin: fami-
lia, irakaskuntza, merkataritza, kirola,
aisialdia, etab. une honetan orotara
hogei eta bost programa dituztelarik
eskuartean.

Ildo horretatik, duela bi urte, enpresak
euskalduntzeari heldu zioten eta
Buruntzaldeko enpresen balio erantsia
gehitzeko, enpresa horien zerbitzua
hobetzeko eta bezeroen eta langileen
gogobetetzea handitzeko, besteak beste,
EMUN aholkularitza enpresarekin ari
dira elkarlanean produktu bat eskaini
eta ahalik eta enpresa gehienek Euskara
Plana abian jartzeko helburuarekin. 

Une honetan, hamar enpresa ari dira
Buruntzaldean normalizazio planak bide-
ratzen: Aduriz Lasarte-Orian, Mondragon
Sistemas de Informacion eta Latz
Kooperatiba Andoainen, Orona, Perfiles
Selak eta Hator Aholkularitza Hernanin,
Fagor-Luzuriaga, S. Izaguirre eta Fagor
Automation Usurbil-Berriola Usurbilen
eta Tximela Astigarragan. 

Udalek diruz laguntzen dituzte enpresa
hauek euskara planak diseinatu eta gara-
tzeko. Diru laguntza hauek Eusko

Jaurlaritzatik jasotzen dutenaren osagarri
dira.

Bi atal nagusi
Horretarako eta apirilaren 30a bitarte-

an bi atal nagusitan lan egingo dute:
Batetik, Komunikazio Plana. Euskara
planak zer diren eta zertarako balio
duten argitu nahi diete Buruntzaldeko
biztanleei, Buruntzaldeko enpresetako
arduradunei eta Buruntzaldeko enprese-
tako ordezkari sindikalei. Ahalegin
horren baitan besteak beste honako
ekintza hauek egingo dituzte: prentsau-
rrekoa, erreportajeak, triptikoak, enpre-
setara gutunak, buletin elektronikoak,
www.emun.com/buruntzaldea, hitzar-
menen sinatze ekitaldia, etab. 

Bestetik,Buruntzaldeko 24 enpresa
bisitatuko dituzte apirilaren 30aren
aurretik. Enpresa horietako arduradunek
eta langileek aurrez aurre jasoko dute
egitasmoaren berri: euskara planak zer
diren, euskara planen bidez enpresek
lortu ditzaketen onurak zeintzuk diren,
euskara planak diseinatzeko eta inple-
mentatzeko metodologia eta teknikak…
Eta hala nahi izanez gero, baita euren
enpresetan euskara plana abian jartzeko

proposamen metodologikoa eta ekono-
mikoa ere helaraziko zaie.

Udalak, sindikatuak eta
Eusko Jaurlaritza elkarlanean

Egitasmoa behar bezala garatzeko
herri bakoitzeko euskara teknikarien
harremana etengabekoa izango da eta
horiekiko koordinazioaz gain,
Buruntzaldeko Jarraipen Batzordea
abian dute. Jarraipen Batzordean euska-
ra teknikariez gain, lau sindikatu nagu-
sietako ordezkariek –LAB, ELA,
CC.OO eta UGT– lanbide heziketa
zentroetako ordezkariek eta arduradun
politikoek ere parte hartzen dute. 

Aurreko urteetan egindako lana eba-
luatu ondoren, etengabe euskara planen
sustapena nola egin hobetzen ari dira.
Aurten hainbat berrikuntza eta hobe-
kuntza izango dituzte eta horietako bat,
Hizkuntza Politikarako Sailordetzak
martxan duen LanHitz egitasmoarekin
elkarlanean aritzea izango da. EAEn
abian den LanHitzek, indartu egingo du
Buruntzaldeko egitasmo hau eta horrek
eta gainerako hobekuntzek goiz edo
berandu emango dituzte fruituak.

Enpresa munduan euskara sustatzeko egitasmoa aurkeztu zen
Andoaingo Udalean, urtarrilaren 16an.
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Inkesta
1. Zergatik hartu zenuten Euskara Normalizatzeko Planean hasteko erabakia?

2. Zenbat denbora daramazue?
3. Zein onura ekarri dizkio zuen enpresari?

Agustin Aduriz
Aduriz de Lasarte SA

1. Hasiera batean gure arteko euskal
giroa bultzatzeko aproposa iruditu
zitzaigun. Egia esateko guk ez genuen
plan honen berri, baina Udaletik infor-
mazioa heldu eta une horretan ideia ona
iruditu zitzaigun, batez ere gure artean
euskaraz gehiago egiteko, gehienok eus-
kaldunak gara eta.

2. Izango dira pare bat urte gaiarekin
bueltaka gabiltzala, baina iazko udabe-
rrian hasi ginen serio euskara plana mar-
txan jartzen. Abiapuntua EMUNeko
teknikariekin eginiko diagnosia izan
zen, maiatzean urtea beteko da.

3. Oraindik gutxi daramagu eta onurak
nabaritzeko azkar da, dena den nik
sumatzen dut kontzientziak pizteko
balio izan digula eta iruditzen zait gure
artean euskara gehiago erabiltzeko giroa
jadanik lortu dugula. Iruditzen zait ber-
tako enpresa izaki prestigioa ematen
duela bai gure artean euskaraz egiteak,
bai euskaraz zerbitzua eman ahal izateak
ere. Gainera bezeroei zerbitzu hobea
emateko denez gure produktuei beste
balioa eman diegu.

Victorio Luzuriaga
Usurbil, SA

1. Zuzendaritzarengandik etorri zen
honelako plan bat martxan jartzearen
ideia, nahiz eta, noski, hori ez da egi-
ten enpresa osatzen duten pertsona
guztien iritzi eta interesak ezagutu gabe
eta kontuan hartu gabe. Gure kasuan,
bi kolektiboren eragina egon da euska-
ra plan bat jartzeko jatorrian, batetik
Victorio Luzuriaga-Usurbil, S.A., ber-
tako langileen iritzi eta gogoak eta
baita ere datorren urteetan langile
izango direnenak ere, eta beste aldetik,
Fagor Ederlan kooperatibaren eragina,
gure enpresa hango parte baita.

2. 2005 urtean hasi ginen. 2006 urte-
an praktikara eramaten hasi gara disei-
natutako plana.

3. Euskararen ezagutzan aurreratu
dugun sentsazioa dugu; batez ere
gure enpresa barruko eta kanpoko
paisaia euskalduntzean aurreratu
dugu, oraindik bide luzea dugula egi-
teko jakin arren. Gure asmoa, sinple
esanda, lan munduko euskararen
normalizazioari gure ekarpentxoa egi-
tea da.

Gotzon Bontigui
S. Izaguirre, SA

1. Gure enterpresa euskal ingurune
batean kokatua dagoela kontuan
eduki dugu erabakia hartzerako
garaian. Bai gure entrepresa barruan
bai gure ingurunean, euskararen erabi-
lera ohikoa dela jakinik bere erabilpe-
na "normalizatzea" egokia izango
litzatekeela pentsatu genuen eta euska-
ra plan bat abian jartzea erabaki
genuen.

2. S. Izaguirre enpresan 2005eko uda
hasieran hasi ginen euskara planare-
kin, beraz, urte eta erdi daramagu.

3. Lehenengo emaitza gisa, barne
dokumentazioaren zati bat euskaratu
dugu eta eguneroko lanean euskara
modu "normalizatu" batean erabiltzen
dugula aipatu nahi dugu. Horrez gain,
proiektu honek gure artean sortu duen
lan giro polita azpimarratzea ere
garrantzitsua dela iruditzen zaigu.

- Nahi al duzu zure enpresan euskara gehiago erabiltzea?
- Ikusten duzu aukeraren bat horretarako?
- Badakizu gero eta enpresa gehiagotan jarri dituztela abian euskara planak?
- Nahi al duzu euskara planen inguruko informazioa jaso?
- Badakizu euskara plan batek zure gogo hori betetzen lagunduko dizula 
(bai dirutan eta bai egiteko moduetan)?

Nahi baduzu,
deitu telefono
hauetako batera:

EMUN
Urtzi Axpe
943 30 09 78

Hernaniko Udala
Malores Etxeberria

943 33 70 29

Lasarteko Udala
Marifer Gorostiza

943 37 61 84

Erreportajearen egilea: Txintxarri. Argitaratzaileak: NOAUA!, Aiurri (Andoain, Beterri-Aiztondo), Kronika (Hernani), Txintxarri (Lasarte-Oria).
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Imanol Agirretxe, Real B taldeko jokalaria

“Niretzat igandekoa derbi normal bat izango da”

Real B taldeko jokalaria izanik
ere, denboraldi honetan hain-
bat partida jokatu ditu lehen

taldearekin. Pozik dago izan dituen
aukerekin, baina ez du lehen taldera
iristeko presarik. Reala dagoen tokitik
aterako dela ziur dago; hala aitortu
digu, derbiaren atarian, Usurbilgo fut-
bolari gazteak.

NOAUA! Beste taldekide batzuen
lesioak medio, lehen taldearekin hain-
bat jardunalditan jokatzeko aukera izan
duzu. Maila pertsonalean, pozik izango
zara, ezta?

Imanol Agirretxe. Oso gustura nago.
Azken denboraldietan hor goran ibili
naiz, lehen taldean muturra sartzen.
Aurten, lesioak medio, gehiago ibili naiz
eta alde horretatik oso gustura nago.
Minutu gutxi horietan dena eman behar
da eta ni pozik nago egiten ari naizena-
rekin.

N. Real Bko jokalaria izanik ere,
lehen taldearekin parte hartzeko aukera
izatea pizgarria izango da zuretzat. 

I. A. Beti entrenatzen dut lehen talde-
arekin. Alde horretatik oso gustura
nago, lehen mailako jokalariekin entre-
natzea ezberdina da eta asko ikasten da.  

N. Taldeak izan duen bilakaerarekin,
ordea, kezkatuta dago zalegoa. Zuek ere
sumatuko duzue kezka hori.

I. A. Ni ere realzale naizen aldetik,
ulertzekoa da jendea kezkatuta egotea.
Zure betiko taldea horrela ikustea ez da
gauza polita. Baina aurrera segi behar
da, ez dago besterik. 

N. Zu baikorra al zara? Taldea zulo-
tik aterako dela uste al duzu?

I. A. Bai, bai. Lehen itzulia ez da oso
ona izan baina hor gaude; jaitsiera pos-
tuetatik ateratzeko aukera asko daude
eta nik uste dut aterako garela. 

N. Herri mailan, nola bizi duzu hau
dena. Jendeak zer esaten dizu kalean?

I. A. Jende askok galdetzen dit. Baina
normala da, Usurbil bezalako herri bate-

an jende asko dago Realekoa eta asko
dira gutaz interesatzen direnak. “Zer
moduz partida?” edo “nolakoa da
Ronaldhino?” eta horrelakoak galdetzen
dizkidate. 

N. Gaizki esaka ez zaizu inor hurbildu.
I. A. Ez, ez. Normalean, ez.

Denetariko jendea dago baina normale-
an animozkoak dira komentario denak
eta eskertzekoa da. 

N. Fitxaketa berriekin aukera gutxia-
go izango dituzu lehen taldean. Berriz
ere Bigarren B Mailan jokatu behar. 

I. A. Lehen taldearekin entrenatzen
jarraituko dut. Badakigu horrela dela
futbola. Beti izango direla fitxaketak
baina horrekin aurrera segi beharra
dago. Nik lanean segi behar dut
Bigarren B Mailan eta dagoenarekin
aurrera.

N. Epe erdira, Elustondo eta zu talde-
ko zutabe garrantzitsuak izango zaretela
esan berri du Miguel Angel Lotinak,
Realeko entrenatzaileak. 

I. A. Oso garrantzitsua da guretzat.
Bere mailako entrenatzaile batek horre-
lako adierazpenak egitea poztekoa da.
Lanean segitzeko animoak eman dizki-
gu.

N. Igandean, Athleticen aurkako der-
bia Anoetan. Zu bi taldeetan aritu zara.
Partida berezia izango al da zuretzat?

I. A. Berezia da derbi bat delako.
Besterik gabe. Realzale izanik, beti izan
dira bereziak partida hauek. Han jolastu
nuelako ezberdina ote den? Egia esan,
duela asko izan zen, ni kadete mailan
nenbilen garaian… Niretzat igandekoa
derbi normal bat izango da.

IMANOL UBEDA ________________________

Real B taldekoa izanik ere,
jardunaldi askotan Realarekin

jokatu du Agirretxek. 

GUSTUKO DUZUN JAKIA.
Apoa. 

NORA BIDAIATUKO ZENUKE?
Malira, Bora-Borara edo urrutiko 
tokiren batera…

USURBILEN BIZIKO EZ BAZINA,
NON BIZIKO ZINATEKE GUSTURA?
Usurbil bezalako herri txiki batean. 

HERRIKO TOKI GUSTUKOENA?
Saizarko futbol zelaia.

SAGARDO EGUNA ALA SANTIXABEL?
Biak.

ATEZAIN BAT.
Abbondanzieri (Getafe). Duela bi urteko
aurre-denboraldian ezagutu nuen Korean.
Boca Juniorsen jokatzen zuen orduan.

ATZELARI BAT.
Carles Puyol (Bartzelona).

AURRELARI BAT.
Van Nistelroy (Real Madrid).

PELIKULA EDO TELESAIL GUSTUKOENA?
Prison Break. 

MUSIKA TALDEREN BAT?
Red Hot Chili Peppers.

Imanol Agirretxe, kate-motzean
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Larunbatean, Bertso Eguna Donostian

Hamaika Bertute ekimeneko
bertsolariek Donostiako
Alde Zaharrean egingo

duten bertso-poteoak emango dio
hasiera 2007ko Bertso Egunari hilaren
27an. Eguerdi aldean ariko dira kan-
tuan eta arratsaldeko hitzordurako
giroa bero-bero egon dadin saiatuko
dira. Ekitaldi nagusia Kursaalen egin-
go da, 18:00etan. Zirkuaren tankera
izango duen eszenatokian Amaia
Agirre, Amets Arzallus, Andoni
Egaña, Sebastian Lizaso, Maialen
Lujanbio, Jon Maia, Xabier Paya eta
Xabier Silveira ariko dira bertsotan,
Ander Lipus aktorearen gidaritzapean.
Halaber, Igor Elortzak, Unai

Iturriagak eta Josu Zabalak bertso
musikatuak eskainiko dituzte. Bertso
Eguna, baina, ez da hor amaituko.
Gauean, Kursaal Martin Berasategi
jatetxean afaria eta bertso-festa egingo
dira, Iñaki Larrañaga eta Gari
Lizarraga trikitilariek alaituta.

Pello Ramirezen
kontzertua Sutegin

Benito Lertxundi, Niko
Etxart, Pier Paul Berzaitz,

Xabier Lete eta Iñaki Salvadorrekin
aritu da urte askoan; haien abestiak
akordeoiaren erritmo biziekin jan-
tzi ditu, pianoaren doinu sakone-
kin eta biolontxeloaren soinu senti-
kor eta hunkigarriekin. 

2005ean, Pello Ramirezek bere
lehen diskoa argitaratu zuen,
“Haize oihalak” izenekoa. Lan hori
aurkeztuko du otsailaren 11n, arra-
tsaldeko 19:30ean Sutegin.
Antolatzailea: Usurbilgo Udala.

Danbor festa

San Sebastian egunari hasiera emate-
ko zortzi ordu eta erdi falta zirela

Usurbilen dagoeneko danbor hotsak
entzun zitezkeen. Udarregiko ikasleak
ikastolako patioan bildu ziren; uneko
janzkera eta musika instrumentu egokie-
kin. Aurrean zuten zuzendariaren esane-
tara. Urtarrilaren 20ko ospakizunek
Donostian eta handik kanpo hain ezagun
egin dituzten abestien hotsak danborre-
nekin nahastu ziren. Gauerditik aurrera
Donostiako hiriburuan entzungo zenaren
aurrekaria izan zen.
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DE N B O R A PA S A K

Ez garbiak

Auzokide

Berri
emaile

*
IRUDIAN

Biziro
Gasteziko

auzoa

Bi zati bi
Bizkaiko

ibaia

Musika
tresna

Ez geza
Neuzkan

Ahuldu

Adiskideak

Egoskin
mota

Musika
tresna

Bizkaieraz,
dobera

Jakintsuak

Eztena

Tenorean

Terminolo-
gia eta

lexikogra-
fia zentroa

Iparre-
tarrak

Aranondo-
en fruituak

Apeta
Bizkaieraz,

bike
Anbotoko

dama
Kontso-
nantea

Lehen bi
bokalak

Pirinioeta-
ko harana

Modua

Ezezta

Nitrogenoa
Bizkaieraz,

iratzea

Tente

Daroa

Dauzka

Pinu mota

* Usurbilgo Musika Eskolaren izena Soluzioa: 16. orrialdean

TEL. 36 61 97

MASAJE LEKUA

Kale nagusia, 44- behea
LASARTE-ORIA

Kirol masajea eta masaje terapeutikoaZumartegi Poligonoa
Aitzezarra kalea, 1
20170 USURBIL Tlf: 943 36 10 79

Faxa: 943 36 62 92
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I Z E R D I PAT S E TA N

Bi domina lortu dituzte herriko judokek

Usurbil Judo Taldeko Oiana
Blanco eta Iker
Lizarribarrek bi domina

lortu zituzten pasa den asteburuan
Malagan ospatu zen senior mailako
Espainiako judo txapelketan.
Lehenengoak 2. postuarekin konfor-
matu behar izan zuen eta bigarrenak,
berriz, hirugarren postua eskuratu
zuen. Hauez gain, herriko judo taldeko
beste 6 judoka ere izan ziren txapelke-
ta honetan.

Usurbil Judo Taldeak bi domina lortu
ditu 2007ko senior mailako Espainiako
judo txapelketan. 224 judokek parte
hartu zuten pasa den asteburuan
Malagan izan zen lehiaketan eta horieta-
tik 8 herriko judo taldekoak ziren.
Gipuzkoako, Euskadiko eta Ipar sekto-
reko sailkatze probak gainditu ondoren
lortu zuten txapelketa honetan izateko
txartela eta honenbestez, Espainiako
judoka onenen artean izan dira.

Horietatik bi, gainera, dominarekin
itzuli dira. Emakumezkoetan Oiana
Blancok zilarrezko domina lortu zuen
48 kiloz azpiko mailan. 2006ko txapel-
ketako finala errepikatu zen Malagako
kiroldegiko tatamian. Oianak Vanesa
Arenas valentziarra izan zuen aurrez
aurre, baina ezin izan zuen iazko balen-
tria errepikatu. Orduko borrokaldian
garaipena lortu zuen, aurtengoan, aldiz,
Valentziako kirolariak lortu du urrezko
domina.

Gizonezkoei dagokionez, Iker
Lizarribarrek brontzezko domina esku-
ratu zuen 100 kilo baino gutxiagoko
kategorian. Aurreko hiru urteetan bron-
tzezko domina lortu ondoren, Malagan
ospatu zen txapelketan finalean sartzea
zuen helburu nagusia Andoaingo judo-
kak, baina aurten ere ezin izan ditu bere
asmoak gauzatu. Finalerdietako borro-
kaldia galdu ostean hirugarren postua-
rekin konformatu behar izan zuen.

Bi hauez gain, ordea, Usurbil Judo
Taldeko beste sei judoka izan ziren
Espainiako txapelketan. Andoni
Aizpurua (-60 Kg.), Ibai Peña (-66 Kg.),
Aitzol Arrospide (-73 Kg.), Egoitz Mora
(-90 Kg.), Mikel Ponga (+100 Kg.) eta

Maria Jose Sardon (+78 Kg.).

Gizonezkoek atsedenik ez
Judoka hauetako batzuk ez dute atse-

denaldirik hartzeko denbora askorik
izango. Asteburu honetan Kluben Liga
Nazionaleko bigarren jardunaldia joka-
tuko du Madrilen Usurbil Judo Taldeak
mutilen mailan. Ibai Peña, Andoni
Aizpurua, Aitzol Arrospide, Xabier
Urkizu, Iker Lizarribar, Egoitz Mora eta
Mikel Ponga dira liga honetan herriko
judo taldeko ordezkariak eta igandean
Madrilgo Kirol Kontseilu Gorenaren
kiroldegian izango dira.

Ohorezko mailara igotzea helburu
duten txapelketa honetan beste pauso
bat eman dezakete igandean usurbilda-
rrek. Azaroan jokatu zen lehenengo jar-
dunaldian aurrez aurre izan zituzten
Madrilgo Kobe eta Palomares eta
Kordobako Athenas taldeen aurka
garaipena lortu ondoren, 6 punturekin
sailkapenaren buruan da herriko taldea
eta bigarren jardunaldi honetan emaitza
onak lortuz gero lan erdiak eginak izan-
go lituzkete. Oraingo honetan
Meridako Trajano, Fuerteventurako
Ronin eta Madrilgo Olympo taldeak
izango dira herriko judoken aurka jar-
dungo direnak. Azken hauek, herriko
judo taldearekin berdinduta daude sail-
kapenean 6 punturekin eta beste biek 4
puntu dituzte.

Hiru futbol 
partida Haranen

Haranen hiru partida ikusteko
aukera izango da asteburu hone-

tan. 1. Jubenil mailako taldeak Urnieta
taldearen aurka jokatuko du larunbat
goizean Kopako bigarren jardunaldia.
Arratsaldean, berriz, 1. Erregional maila-
ko taldearen txanda izango da.
Usurbildarrek lehenengo postuetan
dagoen Debako Amaikak Bat taldea izan-
go dute aurrez aurre. Azkenik, Emaku-
mezkoen ligako taldeak Amara Berriren
aurka jokatuko du igande goizean.

Jubenilak eta 
kadete neskak 

kiroldegian

Pasa den asteburuan bezala, orain-
goan ere bi eskubaloi partida

izango dira Oiardo kiroldegian. Usurbil
Kirol Elkarteko jubenil mailako taldeak
Egia Servi-Chap taldea izango du aurrez
aurre. Usurbildarrak 3. postuan kokatu-
ta daude sailkapenean eta donostiarrak,
berriz, 4. postuan 2 puntura. Kadete
mailako nesken taldeak, aldiz,
Zarautzko Cocinas Aiala B taldearen
aurka jokatuko du. Udaberri txapelke-
tako bi norgehiagoka jokatu ostean sail-
kapenaren buruan dira bi talde hauek.

JOSU ARANBERRI ________________________



16 Noaua! - 2007ko urtarrilaren 26an

INGO AL DEU?

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)

Zubieta-Donostia TST
autobusak

T: Autobus aldaketa beharrezkoa da. 

*: Eskola egunetan /  Tf. 943 361740.

Eguneko goardiako farmaziak
Urtarrilak 25, osteguna
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Urtarrilak 26, ostirala
De Miguel, Nagusia 32 Lasarte

Urtarrilak 27, larunbata
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil

Urtarrilak 28 igandea
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Urtarrilak 29, astelehena
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Urtarrilak 30, asteartea
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Urtarrilak 31, asteazkena
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Otsailak 1, osteguna
Urbistondo, San frantzisko 1, Lasarte

Otsailak 2, ostirala
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Otsailak 3, larunbata
Urbistondo, San frantzisko 1, Lasarte
Oa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil

Otsailak 4 igandea
Urbistondo, San frantzisko 1, Lasarte

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZ
J. Etxebeste Farmazia 
Elkano 2 kalea, Hernani. 943 552087        
(gaueko guardia 22:00etatik 09:00ak arte)

2007ko goardiako farmaziak
www.noaua.com webgunean

2007ko egutegia

2007ko egutegian izandako inprenta
akatsak ikusirik, NOAUA! Kultur

Elkarteak egutegia berriro argitarazi du.
Horietako aleren bat eskuratu nahi badu-
zu, NOAUA!ko bulegotik pasa eta doan
jaso dezakezu.

Soluzioa

Usurbilgo Musika Eskolaren izena: Zumarte

JJ Z JJ B JJ B JJ B JJ

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

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

A D I T U A K JJ M A R I
JJ U Z E I JJ A R A N A K
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GAZI, GOZO, GEZA

Agenda
Urtarrilak 26, ostirala
Sahararren aldeko kanpainan parte hartzeko
azken eguna. Eskatu diren gaiak: atuna,
azukrea, lentejak, konpresak eta arroza.
Non utzi: Udarregin, Dian eta Aliproxen.

Urtarrilak 28, igandea
Biarritzeko Balet Gaztea, 19:30ean Sutegin.
Sarrerak, aldez aurretik, 8 euro kiroldegian.
Takilan, 10 euro.

Otsailak 11, igandea
Pello Ramirezen kontzertua 19:30ean,
Sutegin. Antolatzailea: Usurbilgo Udala.

Otsailak 12, astelehena
Hitzaldia: “Euskararen kale erabileraren
neurketaren emaitzak Usurbilen” 18:30ean,
Sutegin. Antolatzailea: Usurbilgo Udala.

KzGunea, arratsaldez
Urtarrilean arratsaldez, 16:00/20:00. 
Tf: 943 36 14 12.

Musikaren txokoa

Martxoaren 16 eta 17an
ospatuko da aurten

Sagarrondotik jaialdia Hernanin.
Antolatzaileek izen hauek aurreratu
dituzte oraingoz, baina musikari
gehiago izango dira: Julieta
Venegas, Raimundo Amador, The
Bond Scott Band, Obrint Pas eta
Zea Mays. Informazio gehiago
www.sagarrondotik.com webgune-
an jasoko duzue. Horrekin batera,
aurretik ospatu diren lau edizioeta-
ko unerik gogoangarrienak argazki
bidez ezagutzeko aukera dago web-
gune horretan.  Kontzertu saioez

gain, bailara mailako herri kirol
lehia egin izan da. Norgehiagoka
horrekin batera, Euskal Herriko
produktuen eta sagardogileen
azoka ere ospatu ohi da. 

Julieta Venegas eta Raimundo

Amador, Sagarrondotik jaialdian

Raimundo Amador
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PUBLIERREPORTAJEA

ETXEBIZITZA

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

- Emakume bat naiz eta hiru seme alaba
ditut, urgentziaz etxe bat alokairuan bila-
tzen ari naiz Usurbilen edo inguruan.
Ana, 661 267 503.

SALEROSKETAK / GARAJEAK

- Ssangyong Musso todoterreno bat saltzen
da. BC matrikuladuna eta beti garajena
egondakoa.  943364310.

- Moto bat saltzeko, Richoo RR beltza, 49
cm3. 649 302 733 (David). Ondo zain-
dua, “extra” asko ditu.

- Trastero bat alokairuan hartuko nuke
Usurbil edo auzoetan. 687 706 081.

- Garaje itxi bat alokatuko nuke Usurbilen.
664774024.

- 80.000m2ko lursaila salgai. Ura eta berta-
rainoko bidearekin. 664774024.

LANPOSTUAK

Lan-eskaerak

- Sukaldari laguntzailea behar da Usurbilen.
Interesatuak deitu 943370344

- Emakume bat eskaintzen da etxeko lanak
egiteko, pertsona helduak zein haurrak
zaintzeko. 630274906

-Emakume bat eskaintzen da umeak edo
pertsona helduak zaintzeko. 676221378.

- Neska bat eskaintzen da umeak zaintzeko
zein etxekolanak egiteko. Egun osoko dis-
ponibilitatea. 679742413.

- LH eta DBHko klaseak ematen ditut eus-

karaz zein erdaraz. Magisteritza ikasia eta
esperientziaduna klase partikularrak ema-
ten.  635209193.

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

- Oporretako, ospakizunetako, edozein
motatako bideoak montatzen dituen pro-
fesionala eskaintzen da. 943555835/
617242660.     

Lan-eskaintzak
- Neska bat eskaintzen da etxeko lanak egite-

ko eta umeak zein pertsona helduak zain-
tzeko. 618434990.

-Benta tabernan lan egin nahi baduzu deitu:
685757962.

- Kamarero edo kamarera euskaldun bat
behar da Zumeta jatetxean. 943 36 27
13.

-Arratsaldez etxeko lanak egiteko emakume
baten bila gabiltza 645403905.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Astebukaeratan lan egiteko zerbitzari bat
behar da. 943 36 67 10.

- Ume baten txaleku urdin bat bilatu dugu
(plumiferoa) eta udaltzainetan utzi
dugu. Galdu duenak han eska dezala.

- Peña Pagola Kalezargo elkartearen aurre-
an giltza sorta bat aurkitu da. Galdu
duenak udaltzainetan galde dezala.

-Ondo zainduko duen norbaiti 3 urteko
Setter Inglesa oparituko nioke. 645
735750.

-Benelli repetidora salgai 600 euro.
Telefono zenbakia: 645 735750.

- Mercedes Vito Mixta 112CDI bat saltzen
dut. Aire egokitua, kristal tintatuak,
bigarren bateria, berogailu autonomoa,
aurreko eserlekuak birikariak, dena
hornitua, ASR... 610431999.

-Faema markako lau besoko kafetera bat
daukat salgai. 645708191.

-Citroen Sahara 2000 HDI VTS Cupe bat
daukagu salgai. Oso ondo zaindua eta
beti garajean egondakoa. Extra asko
ditu. 667272889

-5 urte dituen Renault Megane Coupe bat
daukat salgai. 637760852.

-Bizirik edo jateko garbituta antxumeak
dauzkat salgai. 664774024

-Tximenearako egurra salgai. Akazia,
pinua eta pagoa. 664774024.

-Bertako babarrun beltza eta baserriko
oilaskoak saltzen ditut modu onean.
664774024.

-Citroen Berlingo bat, kamara isotermiko-
duna kondizio onetan daukagu salgai.
676453176.

- Snow egiteko tabla bat fijazioekin salgai.
679185102

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

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

Txerrimunik ordainetan

Zorionak Enara!
Urtarrilaren 18an
Enararen urtebetetze
eguna izan zen. Ondo
pasako zenuelakoan,
muxu handi bat 
etxekoen partez!

Zorionak Irati!
Zer moduz zenbaki alda-
keta? Zorionak zure 20.
urtebetetzean familia 
guztiaren partetik.

Zorionak Ainara!
Urtarrilaren 25ean zure
urtebetetzea ospatuko
dugunez, 7 muxu pottolo
Usurbil eta Lazkaotik.

Zorionak Oier!
Urtarrilaren 25ean sei urte
beteko dituzu. Ondo ondo
pasa! muxuak.

Zorionak prexioxa! Jada 4
urte.... Ondo pasa otsaila-
ren 2an. Muxuak.

Zorionak laukote! 
Zuen urtebetetzea dela
eta zorionak eta muxu
potolo bana Onintza,
Intza, Haimar, Aitor Z.,
Lorena, Haritz, Endika
eta Xikerren partez.






