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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

Badok Amairu

Arrantzarako trebezia du
Julenek. Ekaina amaieran

hasi ohi da denboraldia eta gaupa-
sek ere ez diote zaletasuna betetzea
eragozten.

1. Jakirik gogokoena.
Patata tortila.

2. Ohitura txarren bat.
Lo asko egitea.

3. Zer gordetzen duzu sakelean?.
Mukizapia.

4. Zertan berpiztuko zinateke?.
Neronengan.

5. Zeri diozu beldurra?.
Gaixotasun luzeei eta heriotzari.

6. Miresten duzun pertsona.
Zailtasunei edota gaixotasunei

aurre egin eta gainditzeko adorea
erakusten dutenak.

7. Ezin zaitezke bizi…
Lagunak eta familia gabe.

8. Egindako erokeria handiena.
San Juanetan Hernanin gaupasa

egin eta zuzenean Tolosara arrantzan
egitera joan ginenekoa.

9. Liburu bat.
“La Isla de los cinco faros”.

10. Film bat.
“Ciudad de Dios”.

11. Leku bat.
Estokolmo.

12. Herriko lekurik ederrena.
San Esteban.

13. Urtaro bat.
Udara.

Julen Benito: “Egindako erokeria handiena, Hernanitik
gaupasaz Tolosara arrantza egitera joan ginenekoa”
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IDOIA TORREGARAI

Lanera edota zita garrantzitsu batera eraman
behar zaituen autobusa bezala iritsi da negua:

berandu. Ia bi hilabetetako oporraldia hartu eta
gero iritsi da gure bizitzara eta badirudi geratzeko
asmoa duela. Donostiako hondartzak zurituta ikusi
ditugu duela egun gutxiko egunkarietako portade-
tan, eta ETB1 eta ETB2ko albistegiek urrezko
lehen hamar minutuak eskaini dizkiete errepideen
egoera, urtegien maila eta termometroen beheranz-
ko maratoiei.  Isobara eta presio orgia honen artean,
atentzioa albiste txiki-txiki batek erakarri dit egun-
karia irakurtzen nengoela: “Etxerik gabeko bat
laguntza faltagatik hil dela salatu dute”.

Gertaera abenduaren hamabostean jazo zen,
Donostian. Francisco Barrena 40 urteko gizona
Donostia Ospitalean hil zen hotzak eragindako
bihotzekoaren ondorioz, hil aurreko bi gauetan
kalean lo egin ostean. Donostiako Elizbarrutiko
ordezkariak Barrena aterpe batera eramaten saiatu
ziren, baina ez zuten lortu. SOS Deiak,
Udaltzaingoa eta Gipuzkoako Diputazioko larrialdi
zerbitzuei aterpera eramateko eskatu arren, ez zuten
eraman.

Hotz geratu zait gorputza lerro hauek irakurtzean.
Izan ere, negua gure egutegietan ez ezik, barruan
geratu zaigula dirudi. 

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  

Hotza

Lehengo asteko NOAUA!n (urta-
rrilaren 26ko alea, 265. zenba-

kia), Luismari Ormaetxea Usurbilgo
alkateak zera zioen bere gutunean: “(...)
azken egun hauetan batzuk eta besteak
iritziak plazaratu dituzte Udal
Batzarretan gertatutakoaz, Alkatea eta
Udal Korporazioaren erabakietaz.
Iritziak bai, baina informazio gutxi.
Komunikabideak baditugu herrian
oihartzuna dutenak eta ez ditugu infor-
matzen ikusi. Esanez, adibidez, udal
talde bakoitzak zer adierazi zuen azken
Udal Batzarrean; esanez, adibidez, hitz
egin nahi izan zuen herritar guztiek hitz
egiteko aukera izan zutela, eta ez zutela
inolako mugarik izan (...)”.

Luismari Ormaetxea Usurbilgo alka-
teak sinatzen duen gutunean ez du
esaten bera elkarrizketatzeko proposa-
mena egin niola bi aste lehenago, urta-

rrilaren 11n, posta elektroniko bitar-
tez. Ez nuen erantzunik jaso. Ez baiez-
korik, ez ezezkorik. Erantzun arrasto-
rik ez. Egun horietan, telefonoz ere
deitu nion; alkateak ez zuen nire tele-
fono deirik hartu. 

Bi egun beranduago, urtarrilaren
13an, Luismari Ormaetxeak sinatuta-
ko “Sobre la manifestación contra la
incineradora en Usurbil” izeneko gaz-
telerazko iritzia argitaratu zuten El
Diario Vasco eta Noticias de Gipuzkoa
egunkariek; biharamunean, Gara
egunkariak. NOAUA!ra ez zen idatzi
hori iritsi. 

Egun horietan, San Markoseko
mankomunitateko kudeatzaile den
Iñaki Castillo elkarrizketatzeko saiake-
ra egin nuen. Ez zuela elkarrizketarik
eskainiko, eztabaida orain politikoen
artean dagoela eta politikoei galdetze-

ko iradokizuna egin zidaten era eduka-
tuan (mesfindantzan bizi zaretenok,
San Markos mankomunitateko pren-
tsa-arduradunari galdetu, ea azaltzen
ari naizena egia den edo ez).

Teknikariak hitz egin nahi ez.
Alkateak nire elkarrizketa-proposame-
nari erantzun arrastorik ez. Gauzak
horrela, lehengo asteko NOAUA!n
alkateak idatzitako gutunean “komu-
nikabideak baditugu herrian baina ez
ditugu informatzen ikusi” irakurtzeak,
kazetari bezala, mindu egin nau. 

Bukatzeko, errauste plantaren baliz-
ko kokagune berriak sortu duen arazoa
alkateak iradokitzen duen kazetarion
“profesionaltasun falta”rekin estali nahi
izatea ez da bidezkoa inondik ere. 

Imanol Ubeda,
NOAUA! aldizkariko koordinatzailea.

Esandakoak eta esan gabe utzitakoak
Ika-mika
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Urtarrilaren 14an, Usurbilen
inoiz izan den manifestazio

handienean, milaka herritar atera
ginen kalera errausketaren aurka gau-
dela ozen adierazteko. Usurbildarrak
ez ezik, inguruko herrietatik, Zizurkil,
Aduna, Asteasu, Aia, Orio, Zubieta,
Lasarte-Oria, Añorga eta
Donostialdetik ere asko izan ziren
hona hurbildu zirenak, oinez, zaldiz
nahiz autoz. Lasarten duela hilabete
batzuk egindakoaren ondoren jendea-
ren erantzun ona espero bagenuen ere,
guztiz arrakastatsua izan zela uste
dugu eta horrela jakinarazi nahi dizue-
gu. Lerro hauek baliatuz, eskerrak
eman nahi dizkizuegu denoi gurekin
batera Usurbilgo kaleetan
“Errausketarik ez, ez hemen ez inon”
ozen adierazteagatik, bai usurbildarrei

eta bai inguruetako bizilagun guztiei
ere. 

Baina manifestazio ondorengo
komunikatuan esan zen moduan,
inork ez dezala pentsa mobilizazio
honekin irabazi dugunik, asko irabazi
arren. Garaipen txiki bat besterik ez da
izan. Erraustegiaren aldekoek tinko
tiratzen duten soka ez da etengo, bai
ordea, zertxobait gehiago desgastatu
dugu. Egun bateko froga baino den-
bora luzerako lasterketa baita gurea.

Honek guztiak, beraz, aurrerantzean
ere gu guztion lana eskatzen du. Lan
gogorra eta borondatezkoa, bakoitza-
ren lan orduetatik kanpo, baina bakoi-
tzak bere ahalmenaren arabera egin
beharrekoa, eta azkenean, mereziko
duena. Beste aldeak, berriz, hori du
lanbide, nahi adina baliabiderekin

negozio borobila egin, herritarren osa-
suna eta nahia kontuan hartu gabe,
gainera gure zergekin finantzatua.

Bukatzeko, erraustegiaren alde
dagoen gure alkateak, agindua emana
du errausketaren kontrako aldarrika-
pen guztiak ezabatu eta isilarazteko.
Jakin ezazu zeuk, alkate, eta denok,
isiltzen saiatu arren beti parean eduki-
ko gaituzula saldukeria salatzeko. Guk
errausketaren aurka jarraituko dugu,
gure osasunarengatik, zaborrak behar
bezala kudeatzearen alde, bizitzeko
leku duin eta egoki batean bizi nahi
dugulako eta horretarako eskubidea
dugulako.

Errausketarik ez! Murriztea eta birzi-
klapena bai!

Usurbil Bizirik

Ika-mika

Herriak hitz egin du: Eskerrik asko denoi

Errauste planta Zubietan jarri nahi duela
berretsi zuen astartean Donostiako udalak 

Premiazko prozedura erabiliz,
Donostiako udalbatza pleno-
ak errauste plantaren inguru-

ko erabakia hartu zuen lehengo aste-
artean. Hasiera batean, gaia ez zego-
en osoko bilkurako gai ordenean.
Azken unean, ezustean eta premiazko
prozedura erabiliz, mahai gainean
jarri zuen gaia PSE-EE alderdiak. Era
horretan, abenduaren 30ean udal
gobernu batzordeak proposatu beza-
la, errauste planta Zubietako
Artzabaletan ezartzea erabaki du aste
honetan Donostiako udalbatzak. 

PSE-EE, EAJ/PNV eta EAko hau-
tetsiek eman zuten aukera horren
aldeko botoa. PPkoek eta EB-
IUkoek, aldiz, kontrako botoa eman
zuten.

Zubietan, Usurbildik hurbilen dagoen aldean jarri nahi du

Errauste planta Donostiako Udalak.
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Elurpean

Elurteak ez zuen luze iraun.
Hiru egunez jarraian egin
bazuen ere, ez zen oztopo

handia izan. Errepide sare nagusian
nabaritu zen denboralearen eragina,
A-8 errepidean bereziki.
Gainontzean, ez zen egoera larririk
eman. Alderantziz, esango genuke.
Irudi ederrak utzi zituen gure bazte-
rretan. Hemen dituzue urtarrilaren
24tik 26ra bildu genituen irudi
esanguratsuenak. KONTRAKOA DIRUDIEN ARREN, ELURTEA OINEZKOENTZAT

BEHINTZAT EZ ZEN OZTOPO HANDIA IZAN.

ELURTEAK ARAZOAK SORTU
ZITUEN A-8 ERREPIDEAN...

Elur kolpeak IRUDI EDERRAK
UTZI ZITUEN GURE BAZTERRETAN.

USURBILGO BASERRI ETA HARAN ASKO ZURIZ JANTZITA 
EGON ZIREN HAINBAT EGUNEZ.

...BAINA EZ ZITUEN BETIKO
IBILTARIAK ETXEAN UTZI.

EGUN BATETIK BESTERA
IRITSI ZEN ELURRA.

Iñaki Salsamendi

Iñaki Salsamendi Iñaki Salsamendi
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Brasildarren erritmora datoz 

aurtengo inauteriak
Inauterietarako bi aste baino ez

dira falta. Dagoeneko, mozo-
rroak prestatzen hasteko garaia

da. Aurten, musika eta janzkera biak
bat eginda datoz Hego Ameriketatik.
Inauteriak mundu mailan ezagun
egin zituen herrialdea gaitzat hartu-
ta, bertako “folklorea” izango da
Usurbilen; mugimendua eta giro
beroa. NOAUA! Kultur Elkarteak
antolatuta, aurtengo gaia, Brasil.
Musika jartzeaz BTK enkargatuko
da. Brasildar itxura hartuko dutenak
herritarrak izango dira. 

Brasildar ukitu handiarekin datoz
aurtengo inauteriak. Begi bistara joko
duten bi osagarri nabarmenekin; ber-
takoak diren musika eta janzkerare-
kin. Otsailaren 16an, ostirala,
Udarregiko ikasleek garai honetarako
urtero prestatzen duten ikuskizuna
plazaratuko dute. Hurrengo egunean,
hilaren 17an, NOAUA! Kultur
Elkarteak antolatuta, herria jantzi
koloretsuez eta doinu biziez josiko da. 

Egun hori iritsi artean, ordea, pres-
taketak aurrera doaz. Bai behintzat,
Zumarte aldean. Bertan biltzen baiti-
ra astebururo BTK-koak. Dagoeneko
gogor entsaiatzen dabiltza. Otsailaren
17koa, BTK-koek azken hilabeteeta-
ko etenaldiaren eta errauste sistema-
ren aurkako manifestaldiaren ondoren
eskainiko duten lehen emanaldia izan-
go da. 

Lehen urtea, borobila
Taldea osatu zutenetik, urtea bete

berri dute. Jaioturtea borobila zela esan
daiteke. Udazkenean, Urnietan eta
Zaldibian eskaini zituzten azken bi
emanaldiak horren lekuko. Ordutik,
igaro diren hilabeteetan, emanaldiak
eten eta ekoizpen lanetan aritu dira.
“Kanta berriak sortzen aritu gara”,
adierazi dute BTK-koek. Orain, horiek
plazaratzeko garaia iritsi da. Hilaren

17an, larunbata, saio bikaina eskainiko
dute herriko kaleetan zehar; arratsalde
partean eta baita, afalostean ere. 

Iaz, estreinako urtean izan zuten
harrerarekin pozik daude. Hasiera
batean, batukada taldeak herritarren-
gan izan zuen oihartzuna, ezustekoa
izan zen. “Jendea harrituta gelditu
zen”, gogoratzen dute BTK-koek.
Baina lehen harriduren ostean, arra-
kastak definitzen du ondoen herrita-
rrek batukadarekiko izan duten eran-
tzuna. Horren lekuko izan ziren,
herrian eskaini zituzten lehen bi ema-
naldiak; iazko maiatza amaierakoa eta
batez ere, Santixabel jaietan izan zute-
na. Epe motzean lortutakoa gainera.
Hain zuzen, taldea osatu eta musika
instrumentuak lehen aldiz hartu
zituztenetik hiru hilabetera egin bai-
tzuten haien lehen agerraldia.

Ordutik, denbora pasa da.
Etenaldiaren ostean, indarberrituta
dator taldea. Entsegu saioak bertatik
bertara ikusi edota Zumarte ingurutik
igaro besterik ez dago. Areto barruan
prestatzen aritu diren artean, dantza

erritmoa kutsakorra bada, ikuskizuna
kaleratzen dutenean zer esanik ez.
Aspaldian itxaroten zebiltzan zaletuek
gozatu ederra hartuko dute.

Gonbita denontzat
Hilaren 17rako gonbita luzatua

dute BTK-koek. “Anima daitezela,
haur, gazte eta helduak mozorrotu eta
dantza egitera”. Gonbidapena herritar
eta baita, tabernari direnentzat ere.
Hain zuzen, arratsalde eta gau partean
herri guneko kaleak zeharkatuko
dituzte BTK taldekoek eta baita,
haien atzetik doinuen erritmora dan-
tzan joan nahi dutenek ere. Taberna
inguruak izango dira haien geralekue-
tako batzuk. Horregatik, “tabernariei
ere mozorrotzera dei egiten dugu”.
Otsailaren 17an jai giro gogoz kalera
ateratzeko deia.

Datorren otsailaren 9ko NOAUA!-
ren alean, egun horri begira prestatu
denaren inguruko xehetasun gehiago;
ordutegiak, egitaraua...

Aurtengo Inauteri festa girotuko du BTK perkusio taldeak.

ARITZ GORRITI ________________________
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Hitz Aho, gurasoen bilgune berria

Guraso izateko ikastarorik
ez dago eta seme-alabak
heztea, ez da lan erraza.

Gurasoen bizipenak eta kezkak gura-
so direnekin partekatu eta profesio-
nalen aholkuak jasotzea. Hitz egiteko
eta hausnarketarako gune bat sor-
tzea. Alor horretan zegoen hutsunea
bete asmoz sortu da Hitz Aho
Guraso Elkarte berria. 

Haur Hezkuntza, Lehen eta
Bigarren Hezkuntzako gaiak jorratzen
dituzte; hala nola, diziplina eta emo-
zioen alorrei dagozkienak. Eta adin
tarte horietako gurasoak biltzen ditu.
Hitz Aho guraso elkarte berria da.
“Gure ideia, gurasoak elkartu, profe-
sionalen laguntza jaso eta gure arteko
bizipenak eta kezkak partekatzea da.
Ez da irtenbiderik planteatzen, bai
ordea, hausnarketa bateratua egitea”,
adierazi dute Hitz Aho-tik. 

Hezkuntza prozesuan parte hartu;
kezkak, iritziak eta proposamenak
elkar banatu; seme-alaben garapenera-
ko baliagarriak diren ekintzak antola-
tzea; beharrak identifikatu eta horiei
erantzutea; eta herriko talde eta era-

kundeengana zabaltzea. Horiek dira
Hitz Aho-ren helburu nagusiak.
Elkartetik gogoratzen dutenez, “gure
seme-alaben heziketa ikastolako ira-
kasleek, gurasoek eta ekintza ezberdi-
netan dituzten monitoreek osatzen
dute. Hezteko ardura denona da;
baina garrantzitsuena, familiari dago-
kiona”. 

Guraso Eskolak 
hasitako bideari jarraituz
Haur eskolan bada Guraso Elkartea

eta lehendik ere Udarregi ikastolak
Guraso Elkartea zuen. Azken horrek,
egun, funtzionamenduan jarraitzen
du eta gurasoentzat hainbat ikastaro
antolatzen ditu. Baina ikastolarekin
inolako loturarik izan gabe.

Horregatik, arlo horretan hutsune bat
zegoen. Hainbat gurasoek azpimarra-
tzen zuten elkarte hari jarraipena ema-
teko beharra. Duela urte batzuk
antzeko ekimena abian jartzeko asmoa
ere izan zen. “Irakasle batzuen bidez
saiakera bat egin zen. Gela bileretan
proposatu zen, baina ez zen ezer
atera”, gogoratu dute Hitz Aho-tik.

Iazko maiatzean, ikastolako zuzen-
daritzatik gutun batean galdetegi bat
bidali zitzaien gurasoei. Bertan, lan-
tzea interesgarria izan zitekeen gai
zerrenda ageri zen. Horrekin batera,
sortzekoa zen elkartean parte hartzeko
prest zeudenek izena emateko aukera
zuten. Horren guztiaren emaitza izan
zen urrian antolatu zuten lehen bilera.

Une honetan, hamasei guraso ingu-

Irudian, guraso elkarte berriko partaide batzuk. Laster, 
arauei eta mugei buruzko hitzaldia antolatuko dute.

“Hezteko ardura denona
da; baina garrantzitsuena, 

familiari dagokiona” 

HITZ AHO ELKARTEA
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ruk osatzen dute taldea. Baina ateak
zabalik ditu, haien hitzetan, “bere
seme-alaben heziketan interesa dau-
kan guraso orok; baita seme-alabak
Usurbildik kanpo ikasten dituztenek
ere”. Bi astean behin biltzen dira
Udarregi ikastolan. Ostegunetan,
19:30etan. Ikastolako Idazkaritzaren
bidez haiekin harremanetan jar daite-
ke. Ekitaldiak antolatzen direnetan
ere, gurasoei ahalik eta erraztasun
gehienak eman nahian, haurtzaindegi
zerbitzua eskainiko dute. 

Ekitaldiak antolatzeko mugak
dituzte, oraindik diru-laguntzarik ez
baitute jaso. “Laguntza jasota, progra-
maketa bat egin eta ekitaldien maizta-
sun bat finkatuko dugu”, iragarri dute
Hitz Aho-koek.

Arauei eta mugei 
buruzko hitzaldia, laster

“Gure helburuetako bat, seme-ala-
bekiko harremana hobetzea da.
Horretarako formazioa oso garrantzi-
tsua da”, adierazi dute guraso elkarte-
tik. Asmo horrekin abenduan antola-
tu zuten lehen hitzaldia. Joxe Amiama

psikopedagogoa gonbidatu zuten joko
eta jostailuei buruz hitz egiteko.
Izandako harrerarekin gustura, biga-
rren bat antolatzeko prest dira. 

Arauekin eta mugekin seme-alabak
nola hezi izango da mahai gaineratu-
ko duten gaia. Gurasoei ez baitzaie
erraza seme-alabei ez esatea, mugak
jartzea eta horiek beharrezkoak direla
ulertaraztea. Naiara Arriola eta Silbia
Caballero psikologoek parte hartuko
dute. Biak Hitz Ahon biltzen diren
gurasoekin lan egitera eskaini dira;
horregatik, elkartetik bien lana esker-
tu nahi dute. Gerora talde txikitan
bilduta hitz egiteko gune batzuk sortu
nahi dituzte. 

“Gure helburuetako bat
seme-alabekiko harremana
hobetzea da, horretarako

garrantzitsua da formazioa” 

HITZ AHO ELKARTEA

ARITZ GORRITI ________________________

Igande honetan, Santa Ageda bezpera

Otsailak 4. Santa
Agedako koplak
berritzeko eguna.

Igandean tokatu da aurten.
Hori dela eta, Udarregiko
ikasleak ez dira kantari ate-
rako. Bota Punttubakoak
eguerdian aterako dira kan-
tari. Tabernaz taberna ibili-
ko dira kaxkoan. Zubietan,
ordea, arratsaldez ekingo
diote kantuari.

Igandez egokitu denez,
Udarregi ikastolako ikasleak,
aurten, ez dira kantari atera-
ko.

Bota Punttuba bertso
eskolako kideak, ordea,
eguerdi partean aterako dira.
12:00etan, frontoi atzean
jarri dute hitzordua. Santa
Agedako koplak abesteaz
aparte, bertsoren bat edo
beste ere kantatuko dute.
Herriko kaxkoa alaitu eta

gero, sagardotegi batean
egingo dute bazkaria.
Norbaitek bazkarira joan
nahiko balu, honako telefo-
no zenbakira dei dezala igan-
dea baino lehen: 658 728
018 (Kerman).

Zubietan, arratsaldez
Zubietan ere izango da

kopla doinurik. Azken bi
ostiraletan entseatzen aritu
dira Eskola Txikian. Ostiral
honetan, azken entsegua
egingo dute. Beraz, orain
arte azaldu ez eta kantari
irteteko gogoz direnak garaiz
dabiltza oraindik. Ostiral
honetako entsegua ere
Eskola Txikian egingo dute,
arratsaldeko 19:00etan.
Kantari ordea igandean ate-
rako dira, arratsaldeko
18:00etatik aurrera.

Zubietan arratsaldez hasiko dira kantuan.

IMANOL UBEDA ______________

Usurbilen
Otsailak 4, igandea. 
12:00etan frontoi atzean.
Ibilbidea: Usurbilen,
tabernaz taberna.
Oharra: sagardotegi batean
bazkaltzeko aukera. Izen-ema-
tea: 658728018 (Kerman).

Zubietan
Otsailak 4, igandea. 
18:00etatik aurrera.
Ibilbidea: Zubietan ba-
rrena.
Oharra: Azken entsegua otsai-
laren 2an ostirala, Eskola Txi-
kian, arratsaldeko 19:00etan.

Usurbilen eguerdian, Zubietan arratsaldean
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Korrika 15-ek laguntzaileak behar ditu

Badator… Korrika.
Martxoaren 22tik apirilaren
1era, Euskal Herria aldez

alde zeharkatuko duen euskararen
aldeko ibilaldia Karrantzan hasi eta
Iruñean amaituko da. Baina laguntza
beharrean da. Horregatik, AEK-k
abian du “Korrika Laguntzailea” eki-
mena. 

Heldu. Euskal Herriko txoko guztie-
tara hedatuko den leloa izango da.
Korrika 15 laster hemen da eta.
Martxoaren 22tik apirilaren 1era arte,
Karrantzatik Iruñara Euskal Herri osoa
zeharkatuko du. Euskararen aldeko
2.150 kilometrotako ibilaldia eta
horren atariko ekitaldiak prestatze
lanetan dabiltza antolatzaileak. Edizio
honetan, euskal emakumea omenduko
da. Urteetako menderakuntza, jazartze
eta zigorrei aurre egin eta belaunaldiz
belaunaldi euskal kultura eta euskara
gorde eta transmititzeko izandako
indar, adore eta balioagatik.

Baina laguntza beharrean dira.
Edizio honetan, bereziki Nafarroako
gau-eskola eta euskaltegiek bizi duten
egoera ekonomiko tamalgarriari aurre
egin nahi diote.  Hori dela eta, ekime-
na bultzatzeko AEK-k “Korrika lagun-
tzaile” egiteko kanpaina abian jarri du. 

“Korrika laguntzaile”
Horretarako, Etumeta euskaltegira

edota Korrika laguntzaile bereizgarria
ikusten den lekuetara jo besterik ez
dago. Bertan, laguntzaile izateko beha-
rrezko dokumentazioa jaso daiteke. 12
euro kostatzen da eta txartela eta
laguntzaile pin-a etxean jaso daitezke.
Horrez gain, ekimenari laguntza
eskaintzearen truke, Euskal Herriko
300 saltoki baino gehiagotan beherape-
nak izateko aukera dago.

Laguntzaile izateko beste modua,
sareak eskaintzen duena. Korrikak
duen web gunea bisitatuz gero
(www.korrika.org), “Korrika
Laguntzailean” dagoen datu pertsona-
len eskabide orria bete eta bidalita,
handik gutxira antolatzaileak lagun-

tzailea izan nahi duenarekin harrema-
netan jarriko dira. Korrika 13. ediziora
ailegatu zenetik, dagoeneko hirugarre-
nez abian jarri den elkartasun ekimena
dugu.

Bestalde, Korrikaren izenean
Euskadiko Kutxan kontu korronte bat
zabaldu da; 30350072 02 0720
005710. Horrekin batera, ekimenare-
kin loturiko materiala eta oroigarriak
erosteko aukera izango da.

Aurtengo leloa “heldu” hitzak beteko
du. Baina hitz horrekin batera zeri
heldu nahi dioten argitzen dute antola-
tzaileek. Hitzari; euskara Euskal Herri
osoko hizkuntza izateko konpromisoa-
ri. Lekukoari; iraganeko lanaren frui-
tua jasotakoek lekukoa har dezaten.
Elkarlanari; euskaltzaleen arteko lanari.
Euskarari; ikasi, erabili eta euskaraz
bizitzeko bideak eraikitzeari. Eta azke-
nik, herriari; euskaraz mintzatuta eus-
kaldun izaera adierazteari.

Igaro den astean aurkeztu zen korrika 15. “Heldu” lemapean,
euskal emakumea omenduko da.

Korrika baino lehen,
Korrika Kulturala

Martxoaren 24an Gipuzkoa
osoa zeharkatuko du

Korrika 15ek. Debagoienatik sartu
eta hurrengo goizean, Elgeta aldetik
Bizkaia aldera abiatuko da. Donostia
aldetik Lasarte-Oriara 19:30ak alde-
ra ailegatzea aurreikusia dago.
Oriora, aldiz, 21:30ak ingururako.
Usurbilera egun horretako iluntzean
helduko da Korrika 15. Larunbata
egokitu da aurten. 

Karidadeko Benta, 
martxoan Sutegin
Baina lasterketa hasi baino lehen,

Korrika Kulturalari ekingo zaio.
Otsailaren 1etik martxoaren 23ra arte
makina bat kultur ekitaldiz gozatzeko
aukera dago. Tartean, Usurbilen
Karidadeko Benta musika taldeak
eskainiko duen emanaldiaz. Sutegin,
martxoaren 9an gaueko 21:00tan.
Zumaiarrek “San Quirico”, Italiako
herri txiki bat omentzen duen lana
aurkeztuko dute. Hamaika abestie-
tan, bertsolariaren ikuspegitik jasota-
ko bertso alai, ironiko eta pertsonalak
tartekatzen dira.

“Korrika martxoaren 24an 
larunbata pasako da

Usurbildik. Iluntze partean”

KORRIKA BADATOR

ARITZ GORRITI ________________________
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Zerbitzu osagarri berria 
Etumeta-AEK euskaltegiko ikasleentzat

Euskara ikasteko ekimen berria
martxan jarri du Usurbilgo
Etumeta-AEK euskaltegiak.

Ohiko klaseez gain, ikasle bakoitzak
astean bi ordutan mintzamena eta gra-
matika saio bana jaso dezake. Zerbitzu
osagarria deitutako ekimen berria,
lehen aldiz proba gisa jarri zuten abian
urtarrilaren 8an. Momentuz, ikasturte
amaierara arte luzatuko da.

Usurbilgo Etumeta-AEK euskaltegi-
ko ikasleek euskaran trebatzeko aukera
berri bat dute; “Zerbitzu Osagarria”
delakoa. Goi eta behe mailan euskara
ikasten ari diren ikasleek ordubeteko
iraupena duten mintzamen eta gramati-
ka saioetan parte har dezakete.
“Ikasleek azterketak dituztelako, gura-
soek haurrekin egon beharra dutelako,
edota txandaka lan egiten dutenek,
klase askotara etortzerik ez baitute”,
adierazi du Etumeta-AEK euskaltegiko
arduradun Olatz Urdanpilletak.

Zerbitzu osagarria lan ordutegiagatik
euskara klaseetara joan ezinik dabiltza-
nei zuzendua dago. Baita, ikasten ari
direnen ataletako bat gehiago lantzeko
beharra ikusten dutenei ere. Hala, ahal
bezainbat erraztasun eman nahi zaizkie
ikasleei; tartean, etxetik gertu behar
beste eskaintza izatea. Urdanpilletak
gogoratzen duenez, “asko euskara ikas-
tera herritik kanpora baitoaz”.

Klase bakoitzean biltzen diren ikasle-
ek helburu ezberdinak dituzte. Irakasle
batekin, eta norbere bizilekutik gertu,
ikasle bakoitzak euskararen alorrean
dituzten zalantzak edota trabak gaindi-
tzeko laguntza jasoko dute.

Ahozkotasuna 
eta ikasketa atalak sakonago
Mintzamen saioak ahozko hizkuntza

hobetzen lagunduko die. “Librea izan-
go da”, adierazi du Usurbilgo Etumeta-
AEK euskaltegiko arduradunak. Gairen
bat aldez aurretik proposatu, prestatu
eta horri buruz hitz egitea adibidez.
Gramatikari eskainitako ordubeteko

ikastorduan, klase garaian sortutako
zalantza eta azalpenak argitzeko tartea
izango da. “Ikasleek behar dutenarekin
lotuagoa egongo da”, zehaztu du
Urdanpilletak. Ikasketako atalen bat
sakonago landu ahal izango dute.

Izena eman nahi duenak aldez aurre-
tik irakasleari jakinarazi behar dio,
Urdanpilletaren hitzetan, “irakasleak
behar beste material prestatzeko denbo-
ra izan dezan”. 

Euskaltegitik ekimena probatzera dei
egiten dute. “Giro oso ona dago.
Ahalegina egin behar da, baina ondo
pasatuta ikasi daiteke. Ia bizia ematen
diogun euskarari eta euskaltegiari”,
adierazi du Urdanpilletak. Klaseez gain,
afariak edota tailerrak antolatzen dituz-
te. Iaz, adibidez, aromaterapia saioa
antolatu zuten. Aurrerantzean ere, taile-
rrak antolatzeari eutsi nahi liokete.

Eguberrietako oporren ostean, froga
moduan lehen aldiz abian jarri zuten
ekimena ikasturte amaierara arte luza-
tuko da. Hortik aurrera, zerbitzu berria-
rekin jarraitu edo bertan behera uzteko,
“balorazioa egingo dugu”, adierazi du
euskaltegiko arduradunak. Balorazio
horren barne geldituko da Udalaren
aldetik jaso dezaketen laguntza.
“Oraindik ere aurrekontuak onartzeko
zain gaude. Ez dakigu, euskaltegitik

bideratutako ekimenak Udalak benetan
bere gain hartuko dituen”, adierazi du
Urdanpilletak.  

“Zerbitzu osagarria” ekimen berriaren bidez, mintzamena eta
gramatika gaiak landuko dira.

Mintzamena 
eta gramatika saioak

Ordutegia
GOI MAILA

Ostirala
15:00-16:00 Gramatika saioa. 
16:00-17:00 Mintza saioa.

BEHE MAILA

Asteartea 
19:00-20:00 Gramatika saioa. 
Osteguna 
19:00-20:00 Mintza saioa.

Matrikulazioa zabalik
Zerbitzu Osagarria jada buru-belarri
euskara ikasten dabiltzanentzat abian
jarri da. Baina baita datozen asteetan,
euskaltegira lehen aldiz hurbildu dai-
tezkeenentzat ere; hau da, ikasle
berrientzat. Iraila amaieran zabaldu zen
matrikulazio kanpaina eta urrian hasi
zen ikasturte berria. Baina Etumeta-
AEK-n izena emateko epeak zabalik
jarraitzen du. Informazio gehiago, 943
372 001 telefono zenbakian edota
Nagusia 43 behean, Zumarte ondoan.
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KzGunea, otsailean goizez

KzGunea, otsailean, goizez
zabalik izango da.
Astelehenetik ostiralera,

9:00etatik  13:00era. Hainbat ikasta-
ro, mintegi eta azterketa egingo dira
hilabete honetan. Hemen duzue,
laburbildurik otsaileko egutegia. 

KzGunea ikastaroak
Iraupena: 20 ordu

Lanbide Hastapena (sukaldariak) 
Otsailak 5 / otsailak 9
Ordutegia: 9:00-11:00 

Lanbide Hastapena (ile-apaintzaileak)
Otsailak 12 / otsailak 16
Ordutegia: 9:00-11:00

Lanbide Hastapena (sukaldariak) 
Otsailak 26 / martxoak 2
Ordutegia: 9:00-11:00

IT Txartela
Ziurtagiria eskuratzeko azterketak
Otsailak 5 astelehena: 11:00 -13:00
Otsailak 16 ostirala: 11:00 -13:00
Otsailak 19 astelehena: 9:00 -11:00
Otsailak 27 asteartea: 9:00 -11:00

Mintegiak 
“Itzultzaileak”
Otsailak 9, ostirala 
Ordutegia: 11:00-12:00

“Sinadura elektronikoa” 
Otsailak 9, ostirala 
Ordutegia: 12:00-13:00

“Sinadura elektronikoa”
Otsailak 22, osteguna 
Ordutegia: 9:00-10:00

“Zure seme-alaba babestu” (*)
Otsailak 22, osteguna 
Ordutegia: 10:00-11:00

“Irudi digitalen tratamendua” (*)
Otsailak 20 / otsailak 23 
Asteartetik ostiralera, 11:00-13:00

“Euskara ziberespazioan”
Martxoak 2, ostirala 
Ordutegia: 9:00-11:00

(*) Gazteleraz.

KzGunea: 943 361412 / www.kzgunea.net

Usurbilgo KzGunean ikastaro
ugari eskaintzen dira.

Astelehenetan, argazki digitala.
Gazte eta helduentzat. Otsaileko biga-
rren hamabostalditik aurrera. 

Astelehenetan, eskulanak eta plasti-
ka. 2-10 urte artekoentzat. Urtarrileko
bigarren hamabostalditik ekainera.
Ordua: 16:30-18:00. 

Asteartetan, euskal dantzak. Gazte
eta helduentzat. Urtarrileko bigarren
hamabostalditik ekainera. Ordua:
18:00-19:30.

Asteazkenetan, yoga. Gazte eta hel-
duentzat. Urtarriletik maiatzera.
Ordua: 20:00-21.30.

Ostegunetan, informatika. Gazte eta
helduentzat. Otsaileko bigarren hama-
bostalditik aurrera. 14:30-
16:00/19:00-20:30. 

Ostiraletan, psikomotrizitate taile-
rra I. 0-2 urte artekoentzat. Urtarrileko
bigarren hamabostalditik ekainera.
Ordua: 17:00-17:45. 

Ostiraletan, psikomotrizitate taile-
rra II. 2-6 urte artekoentzat.
Urtarrileko bigarren hamabostalditik
ekainera. Ordua: 17:45-18:30. 

Ostiraletan, animazio tailerra. 6-12
urte artekoentzat. Urtarrileko bigarren
hamabostalditik ekainera. Ordua:
17:00-18:30.

Larunbatetan, ludoteka. Haur eta
gazteentzat. Noiz: urtarriletik ekainera.
Ordua: 10:00-13:30. 

Ikastaro ugari Aginagako
Antxomolantxa ludotekan

*Prezioak, ikastaroen arabera. Informazio gehiago: 646 039 656
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Errausketaren aurkako bertso-afaria 

antolatu da Araeta sagardotegian

Zubietako Araeta sagardotegian
Zubieta Lantzen plataformak

errausketaren aurkako bertso afaria
antolatu du. Otsailaren 10ean izango
da, larunbatarekin, gaueko 21:00eta-
tik aurrera. Amets Arzallus eta Jexux

Mari Irazu izango dira afarian parte
hartuko duten bertsolariak.

Txartelak salgai izango dira
Zubietako Araetan zein Barazarren,
Usurbilgo Txiribogan zein Bentan eta
Lasarte-Oriako Jalgin.

Amets Arzallus Araetan
izango da otsailaren 10ean.

Usurbilgo ezker abertzaleak udal hauteskundeetan  

aurkezteko ekitaldia egingo du larunbatean

Hiru hilabete barru egingo
dira udal hauteskundeak
Hego Euskal Herrian, maia-

tzaren amaieran hain zuzen. Alderdiak
eta plataformak hasi dira lanean.
Testuinguru honetan, Usurbilgo ezker
abertzaleak ekitaldi bat iragarri du
larunbat honetarako. Udaletxe aurrean
egingo da aurkezpen ekitaldia, eguerdi-
ko 13:00ean hasita. 

Udal, Foru eta Nafarroako hauteskun-
deak egingo dira maiatzean, eta ezker
abertzalea dagoeneko hasi da hitzordu
horri begira lanean. Usurbilgo ordezka-
riek prentsa-ohar bidez jakinarazi dute-

nez, “hasiak gara hurrengo hauteskunde-
ei begirako herri programa lantzen, garbi
baitugu hauteskundeetan egon, egongo
garela”. 

Arloz arloko diagnostikoa egin du
Usurbilgo ezker abertzaleak eta hori da
urtarrilaren 13an Sutegin egin zen batza-
rrean aurkeztu zutena. 

Honen harira, datozen udal hautes-
kundeetan aurkezteko ekitaldia egingo
du ezker abertzaleak larunbat honetan,
udaletxe aurrean. 13:00ean hasiko da
jendaurreko ekitaldia. Orain arte egin
den lana azaltzeaz gain, aurrera begirako
urratsak eta lanaren berri emango du
Usurbilgo ezker abertzaleak.

Zubiaurrenea, 5
Telf: 943 37 10 42
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Let´s learn english

David´ fantastic bike

Wheel

Pedal Gear Rainhood

Radio

Light

Horn

Brake

Mirror

Colour the horn green

Colour the mirror grey

Colour the light yellow

Colour the pedal black

Colour the rainhood purple

Colour the gear blue

Colour the breaks orange

Colour the radio brown

Colour the wheels pink

Colour the bike red LH 4

Bazkide egin zaitez!
36 euro urte osorako

Izena:
1.Abizena:
2.Abizena:
Helbidea:
Herria:
Telefonoa:
E-posta: 
Kontu korrontea:

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

ASKO DUGU ESATEKO 
NOAUA! astekaria, tren eta autobusen

ordutegia, noaua.com,  kultur ekitaldien sus-
tapena,  euskararen normalizazioa, urteko
egutegia, beka deialdiak, NOAUA! Txiki,
Fototeka, Plis, Plas, Txalo ta Jolas,
“Usurbilgo Baserriak eta Baserritarrak”...
Gure bazkideak harro egoteko moduan dira.
Baina gehiago eta hobeto lan egin daiteke. 

Orain, bazkide egiten bazara, Usurbilgo
baserrien liburua jasoko duzu opari gisa.
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Pilotari onenen artean tarte bat egin nahian 

Asier Arruti herriko pilotariak
profesional mailan debuta
egin zuenetik sei hilabete pasa

dira dagoeneko. Uztailaren 30ean
Zarautzen jokatu zuen lehen partida
hura eta orduz geroztik 25 norgehiago-
ketan parte hartu du usurbildarrak. Pasa
den asteburuan 2. mailako eskuz bina-
kako txapelketako aurreneko partida
jokatu zuen Aspe enpresaren adarrean
eta Larralde lesakarrarekin batera 22-19
irabazi zuen Berasaluze IX eta
Urberuagaren aurka.

Profesional mailan debutatzea zen bere
ametsa eta azkenean iritsi zitzaion horre-
tarako aukera. Uztailaren hasieran Enrike
Huizirekin batera XXXIV. Usurbilgo
Pilota txapelketa irabazi ostean, Aspe
enpresak profesional mailara pasatzeko
aukera eman zion eta orduz geroztik, pix-
kanaka-pixkanaka, maila berrira egoki-
tzen ari da Asier Arruti herriko pilotaria.

Urte erdia pasa ondoren 25 partida
jokatu ditu Asierrek profesional mailan.
Jaialdietako lehenengo edo hirugarren
pilota partidetan parte hartu du orain
arte, eta horietatik 13 norgehiagoketan
garaile irten da usurbildarra. Maila hone-
tan ikasten joatea da orain bere helburu
nagusia. 23 urte besterik ez ditu eta pro-
fesional mailan lekutxo bat egiteko ahale-
ginetan dihardu.

Aurtengo 2. mailako eskuz binakako

txapelketa izan liteke horretarako lehe-
nengo aukera. Aspe enpresaren adarreko
ligaxka hasi zen pasa den asteburuan eta
Asier Arruti eta Larralde lesakarrak 22 eta
19 irabazi zuten Berasaluze IX eta
Urberuagaren aurka. Guztira bost biko-
tek jokatuko dute hasierako ligaxka hau:
Baleztena-Auxkin, Larralde-Arruti,
Uriarte-Galarza VI, Apezetxea-Zubieta
eta Berasaluze IX-Urberuaga. Guztiek
guztien aurka jokatu ondoren, bi bikote
onenek Aspeko finala jokatuko dute.
Azken partida hau irabazten dutenek,
berriz,  2007. urteko 2. mailako Eskuz
Binakako txapelketako final nagusia
jokatzeko aukera izango dute Asegarce
enpresako bikote onenaren aurka.

Azken urteetan afizionatu mailan Asier
Arrutiren bikotekide izan den Enrike
Huizik, galdu egin zuen (40-29) larunbat
arratsaldean Irurako trinketean jokatuta-
ko Gipuzkoako Elkarteen Arteko eskuz
banakako Trinketa txapelketako finala.
Hernani taldeko Unai Alvarez zen txapel-
keta hau eskuratzeko faborito nagusia eta
usurbildarrak ezin izan zuen ezer egin
pasa den urtean Munduko Txapelketako
finala jokatu zuen pilotariaren aurka.
Partida irabaztea oso zaila zela bazekien
Enrikek eta 29 tanto eginda gustura zen
partida amaitu eta gero.

Iraola eta Agirretxe, albistearen harian...

Herriko bi futbol jokalari albiste
izan dira azken egunetan.

Athleticek Realari 0 eta 2 irabazi zion
Anoetan pasa den igandean eta Andoni
Iraola usurbildarra izan zen protagonis-
ta nagusia. Izan ere, aurten 25 urte
egingo dituen herritarrak sartu zituen bi
golak eta Mane entrenatzaileak zelai
erdian jarri zuenetik maila bikaina ema-
ten ari da. Bestalde, Imanol Agirretxe
Realeko jokalariak Bigarren A mailako
Castellón taldean jokatuko du utzita
aurtengo denboraldia amaitu bitartean
(aurreko NOAUA!rako elkarrizketa
egin genioenean, utzita joateko erabakia
hartu gabe zegoen oraindik).

Judo taldea bikain
Liga Nazionalean

Igandean jokatu zen Kluben Liga
Nazionaleko 1. mailako bigarren

jardunaldia eta Usurbil Judo Taldeko
judokek jokoan ziren 6 puntuak
eskuratu zituzten borrokaldi guztiak
irabazi ostean. Honenbestez, behin
behineko sailkapenean 1. postuan
jarraitzen dute Ohorezko mailara
igotzeko hautagai nagusiak izanaz.
Bestalde, Espainiako txapelketan 2
domina lortu zituztela esan bagenuen
ere, 3 izan ziren lortutako dominak,
Mª Jose Sardonek brontzezko domi-
na eskuratu baitzuen.

JOSU ARANBERRI ________________________

Enrike Huizi eta Asier Arruti pilotariak, artxiboko irudi batean.
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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
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

Otsailak 5, astelehena
De Miguel, Nagusia 32 Lasarte

Otsailak 6, asteartea
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte 

Otsailak 7, asteazkena
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Otsailak 8, osteguna
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Otsailak 9, ostirala
Urbistondo, San frantzisko 1, Lasarte

Otsailak 10, larunbata
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil

Otsailak 11, igandea
Orue, Jaizkibel 2 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

Olio erabilia eta beste hainbat hondakin
biltzen dituen San Markos Mankomu-

nitateko ibilgailua hilean behin hurbiltzen da
Usurbila. Hilabeteko lehen asteazkenean, hain
zuzen. Otsailaren 7an frontoia atzean izango da
ibilgailua. Zerbitzu honen bitartez, etxeko hon-
dakin arriskutsuak, olio erabiliak eta ehunak
jasotzen dira. 

Asteazkenean, olioa eta
beste hainbat hondakin

biziklatzeko aukera
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INGO AL DEU?

Agenda

Otsailak 3, larunbata
Usurbilgo ezker abertzalearen ekital-
dia udaletxe aurrean, eguerdiko
13:00ean.

Otsailak 11, igandea
-Aitzagaren itxieraren urteurrena.
11:00etan batzarra eta ondoren
manifestazioa.
-Pello Ramirez, 19:30ean Sutegin.
Antolatzailea: Usurbilgo Udala.

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

KzGunea, otsailean goizez
Otsailean goizez, 9:00/13:00. 
Tf: 943 36 14 12 
www.kzgunea.net

Zinearen txokoa

González Iñarrituren Amores
Perros harekin txintxustatuta

geratu ondoren, azkenengo film hone-
kin ere gozatu ederra hartu dugu. 

Berriak dioenez, hiru kontinente eta
dozena erdi hizkuntza batzen ditu.
"Gizakiaren muina" erakutsi nahi
omen du. Bai horixe! 

Bilketan ibili da hainbeste herrialde-
tan zehar. Aztarrika aritu da gizarte
moderno aurreratuetan, diruz abera-
tsetan, zein atzera geratutakoetan,
diruz pobre direnetan. Konklusioa
hauxe da: gizakiaren muina betikoa da.
Han eta hemen. Jasaten dituen erasoak
ere bai: erabateko geurekoikeria, dene-
tariko izuak, errukirik gabeko bakarda-
dea... Bizitza latza da, eta ustezko
aurrerabideak ez du batere samurtu.

Erantzuna ere eman du, ordea: giza-

legea da konponbidea. Ez dago beste
biderik: pertsona pertsona legez har-
tzea. 

Bitartean, hori ahaztuta, gizarte
modernoa antzinako garaietara itzuli
da hein batean. Beldurraren beldurrez
sorgin berriak sortzen ari da eta mitoen
bidez azaltzen du munduaren noraeza.

Bestalde, hainbat eszenaren motela
kritikagai izan da. Amores Perrosen
denbora hain ondo neurtu zuenari
egozteko gehiegitxo, ezta? Ez dakit,
baina, mezua eraikitzeko pelikulari
emandako egituraren barruan zer
esana izango duelakoan nago.

Argazki eta irudi izugarri ederrez
gain, hausnarrerako filmak gustatzen
zaizkionarentzat bikaina.

“Babel”

JOTA ______________________________
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GAZI, GOZO, GEZA

JAIOTAKOAK
Aimar eta Unai Salegi Telleria, urtarrilaren 21ean.

ETXEBIZITZA

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

- Emakume bat naiz eta hiru seme alaba ditut,
urgentziaz etxe bat alokairuan bilatzen 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 bertarai-
noko 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 per-
tsona helduak zaintzeko. 676221378.

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

- LH eta DBHko klaseak ematen ditut euska-

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

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

- Oporretako, ospakizunetako, edozein mota-
tako bideoak montatzen dituen profesio-
nala eskaintzen da. 943555835/
617242660.     

- Etxeko lanak egin, pertsona helduak zaindu
edo jatetxea batean lan egiteko prest
nago.610669335

- Neska bat eskaintzen da etxeko lanak egite-
ko eta umeak zein pertsona helduak zain-
tzeko. 618434990.

Lan-eskaintzak
-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

- Alfonso XIII garaiko zilarrezko txanpon
bat (duroa) galdu dut Kale Nagusian.
Duen balore sentimentala dela eta esker-
tuko nueke itzultzea topatu duenak.
943362725.

- 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.

-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 hor-
nitua, 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 sal-
gai. Baita bertako babarrun beltza eta
baserriko oilaskoak ere 664774024.

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

-Citroen Berlingo bat, kamara isotermiko-
duna salgai. 676453176.

- Snow egiteko tabla bat fijazioekin salgai.
679185102

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

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

Txerrimunik ordainetan

Zorionak Mari Puri! 
Otsailaren 2an egingo
dituzu urteak eta zure
parkeko lagunak ederki
dugu gogoan. Gogoratu
baino errondaren zain
gaude. Zorionak eta
muxu potolo bat!

Zorionak! Urtarrilaren 30ean
zure urtebetetze eguna dela
eta, muxu handi bat guraso,
izeba-osaba eta Izaroren
partez. Zure seigarren urtebe-
tzea ospatzeko, ea igandean
elkarrekin egoten garen.

Zorionak Zaira!
Otsailak 4an 
egingo duzu zure
lehenbiziko urtea
eta etxeko guztien
partez zorionak
eta muxu potolo
bat.

Zorionak Nahia! 
Zure ahizpa Paulak
lehengo astean egin
zituen 7 urte eta zuk
hiru urte egingo dituzu
otsailaren 6an. Ondo-
ondo pasa eta zuretzat
ere muxu asko! 

Zorionak Albaro!
Otsailaren 12an
egingo dituzu urteak.
Zorionak familia
guztiaren partez eta
ea ospatzera gonbida-
tzen gaituzun.

Zorionak Jokin! Urtarrileko azken ostiralean,
hilabetero bezala, Euskal Presoen eskubideen
alde “Etxerat”-ek deituriko kontzentrazioa izan
dugu. Azken garaian gainera, ostiralero biltzen
gara, Iñaki de Juanaren egoera salatzeko. Eta
oraingoan zure urtebetetzea gogoan, zu zorion-
tzeko ere elkartu gara. Beraz guztion partez
bihotz bihotzez, zorionak eta besarkada handi
bat. Eutsi goiari! Presoak etxera orain!

Zorionak Paula!
Urtarrilaren 28an
ospatu zenuen
zure zazpigarren
urtebetetzea.
Muxu handi bat
etxeko guztien
partez.

Oharra: Hildakoen edo jaioberrien aipa-
mena orri honetan ikusi nahi baduzu, deitu
eta datuak eman honako telefono zenba-
kian: 943 360 321 (bulego orduetan).






