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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

Albisteak iruditan

Martxoaren 14an, arratsaldeko 18:00etan,  bi zikoin agertu ziren Usurbilgo dorrearen inguruan. Ordu betez
bueltaka ibili eta dorrearen gainean atseden hartu ondoren, Zubietako bidea hartu zuten. Argazkiak Lourdes

Ostolazak ateratakoak dira.

Zikoinen bisita 
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HE R O R R E K E S A N

AIKA MIKA ATALERAKO IDATZIAK GEHIENEZ 2.000 KARAKTERE IZANGO DITU. ALE BAKOITZEAN EZ DIRA BI IKA-MIKA BAINO GEHIAGO

ARGITARATUKO. IKA-MIKA BAT BAINO GEHIAGO IRISTEN BADA, NOAUA!k IDATZI HORIETAKO BAT HURRENGO ALE BATEAN

ARGITARATZEKO ESKUBIDEA IZANGO DU.
NOAUA!k ez du bere gain hartzen IKA MIKA atalean adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik. 

Hurrengo alea: martxoak 30.        Idatzia ekartzeko azken eguna: martxoak 26. 

IMANOL UBEDA

Ez ditut manifestazioak maite. Ez ditut sekula gogoko
izan. Gutxitan ikusiko nauzue horrelakoetan. Uste

dut unibertsitatean nahikoetan ibili nintzela eta ordutik ez
naiz osatu. Baina, esan beharrik ez da, zenbaitzuetan hori
da herritarrok eskura dugun tresna bakarra. 18/98 auzia
gutxi asko jarraitu dugunok, ikusi dugu zer nolako justiziak
“babesten” gaituen. Horren aurrean, kalera ateratzea beste-
rik ez  da geratzen, bereziki orain, altruistaren “ofizioa” sus-
mopean jarri nahi duten garai hauetan.

Baina nola aldatzen diren gauzak, kamarada!
Manifestazioak gaitzesten zituzten horiek dira, ordea,
kalera ateratzeko ohitura hartu dutenak. Azkena, pasa
den larunbatean, Iruñean.

Orain azalduko ez ditudan arrazoiengatik, ezaguna dut
Jose Luis Uriz, Atarrabiako zinegotzi sozialista. Iruñeko
manifestazioaren bezperan, prentsarako prestatu zuen
“Manifestazioa” izeneko gutuna partekatu nahi izan zuen
hainbat pertsonekin, tartean nirekin. Eskuinetik datorren

ekaitzari aurre egiteko pazientzia, pedagogia eta irmotasu-
na behar dela zioen bere gutunean. Pasarte batean, literal-
ki hau zioen: “iragana faltan botatzen dutenak, bakea
nahi ez dutenak, elkarbizitzan sinesten ez dutenak, ezber-
din pentsatzen dutenak gutxiesten dituzten horiek, ez
dira pasako”.

Baina bitxia da, azalean eta mamian, zenbaitzuk plagia-
tzeko duten abilezia. Madril aldean, bereziki. 40 urteko
gau ilunean agintean izan ziren horien oinordekoak dira
orain askatasuna, demokrazia eta horrelako aldarrikape-
nak bere egin dituztenak. Frankismoaren azkenetan egin
ziren manifestazioetara segurtasun indarrak bidaltzen
zituzten horiek dira orain kaleaz jabetu direnak eta “Ez
dira pasako” lema bere egin dutenak. 

Manifestazio batzuen eta besteen artean, ordea, bada
sekula aldatu ez den zerbait. Segurtasun indarren
makilkadak batzuentzat bakarrik izan ohi dira. Hori ez,
hori ez da sekula aldatzen...

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  

Nola aldatzen diren gauzak
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PI L-P I L E A N

Errauste planta egiteko kontsortzioa sortu dute mankomunitateek

Bien bitartean, Gipuzkoako
mankomunitate guztiek

(Txingudikoa ez ezik) Hondakin
Kontsortzioa osatzeko hitzarmena
sinatu dute. Gipuzkoan sortzen den
zaborra tratatzeko aurreikusita dau-
den azpiegitura berriak kudeatu eta
ustiatuko ditu kontsortzio berri
honek.

Besteak beste, konpostatze plantak
egin eta kudeatzeaz, transferentzia-

estazioez, eta estazio horietatik azken
tratamenduko instalazioetara honda-
kinak garraiatzeaz arduratuko da sortu
berri den Kontsortzioa. 

2009ko uztailerako Gipuzkoako
zabortegi guztiak itxita egotea aurrei-
kusi du Foru Aldundiak. Zubietako
errauste planta, aurrera eginez gero,
2012ra arte martxan jarriko ez denez,
ordura arte zabor organikoarekin zer
egin erabakitzea izango da
Kontsortzioaren aurreneko erronka. 

Gipuzkoako mankomunitateetako or-

dezkariak eta garapen iraunkorreko

diputatua, Foru Aldundiaren atarian.

“Alternatiba guztien gainetik, 
errausketa sistema inposatu nahi dute”

Juanjo Olaizola eta Imanol
Azpiroz Zubietako Herri
Batzarreko kideek hala diote.

Astelehenean prentsaurrekoa eskaini
zuten Zubietan. Herritarren parte-
hartzea galerazten ari direla leporatu
diete instituzioei. Ez hori bakarrik.
Irregulartasun ugari eman direla sala-
tu zuten Herri Batzarreko kideek.
Horregatik guztiagatik, Luis Mari
Oiarbide Garapen Iraunkorrerako
diputatuaren eta Javier Ansorena
Ingurumen Zerbitzuko buruaren
dimisioa eskatu zuten. 

Instituzioen helburua errauste plan-
ta jartzea da. Gainontzeko kanpainak,
konpostajea sustatzearena kasu, mar-
keting kanpainak baino ez dira. Hala
uste dute Zubietako Herri Batzarreko
kideek. Juanjo Olaizola Zubietako
Herri Batzarreko ordezkariak adierazi
zuenez, “politikariek haiek ezarritako
legeak zapaltzen dituzte behin eta
berriz”. Datuak eta txosten teknikoak
nahi bezala moldatzen dituztela eta,
Lapatxeko konpostaje plantaren hari-
ra, kontratazioetan ere irregulartasu-
nak eman direla adierazi zuen
Olaizolak. 

Instituzioak, entzungor
Herri mugimenduei eta Europako

Parlamentuak hartutako erabakiei

esker, agintarien jarrera aldatzen joan
dela diote Herri Batzarreko kideek.
Izan ere, azken asteotan konposta bul-
tzatzeko kanpaina egiten ari dira baina
Herri Batzarreko kideen esanetan,
propaganda baino ez: “gogora ekarri
nahi dugu Zubietak lurraldea horreta-
rako eskaini zuela 2004 urtean. Orain
Aldundiak, guk aurkeztutako proiek-
tua egin nahi du, baina bere erara”.

Honen harira, Foru Aldundiak eta
Urola Erdiko mankomunitateak
Azpeitian konposta planta pilotu bat
jartzeko sinatutako akordioaren aurka
jarritako errekurtsoa gogora ekarri
zuten. Legez, 30 egunetan erantzun
behar bazuten ere, ez dutela erantzunik
eman adierazi zuten Zubietako ordez-
kariek. Beraz,  itun hark bertan behera
gelditu beharko lukeela uste dute. 

Donostiako alkatearen jarrera ere
salatu zuen Imanol Azpirozek.
Urtarrilaren 30eko udalbatza plenoan
ez zioten partehartzen utzi. Galderak

idatziz bidaltzeko eta erantzunak ida-
tziz jasoko zituztela agindu zien Odon
Elorzak. Baina erantzunak ez dira
Zubietara iritsi. 

Zabortegiak beteta 
izango dira 2009. urtean
2009an zaborrekin  zer gertatuko

den ere jakin nahi dute: “diotenez,
oraingo zabortegiak 2009rako beteta
egongo dira. 2009tik 2012ra zaborre-
kin zer egin behar dute?”. Beste zabor-
tegi bat egingo ote duten ala zaborra
porlan fabriketan erreko ote duten
galdetu zuen Imanol Azpirozek.
Añorgako Rezolak hiri hondakinak
erretzeko baimena eskatu duela ekarri
zuten gogora Zubietako Herri
Batzarreko kideek.

IMANOL UBEDA ___________________________

Luis Mari Oiarbide diputatuaren
dimisioa eskatu zuten Herri

Batzarreko kideek.

“Oraingo zabortegiak
2009rako beteta egongo dira.

2009tik 2012ra zer egin
behar dute zaborrarekin?”

IMANOL AZPIROZ
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KA L E J I R A N

Gaurkoan gure auzoan herriko ura
etxean izan ahal izateko zenbait

baserrik bere poltsikutik ordaindu behar
dutela bonbeoa bezelako gaia nuen boligra-
fo muturrean, baina aker on bat bezala
mendira noa. Abestiak zioen bezala “egun-

karitan gaude baina mapetan ez”, azken aldi hontan
egunkariak majo betetzen ditugula, kolore guztietako
“vascoak” baita estingituak ziruditen pizti urdinak ere.

Mendizaleok ere batzuetan tamalez gure barruarekin eta
bestetan gure balentriarekin, herri txiki honen esistentzia
munduari aldarrikatu ohi diogu. 

Pierra Menta mendiko eskian munduko lasterketarik
gogorrena, eguneko sufrimendua, 350 euroko inskrip-
zioa, milaka kilometrotako desplazamendua, mundu
osoko partaideak eta tartean hamalau euskaldun beren
herria ordezkatzen… 

Gaur egunkariak batetzen dituzten pizti urdin, politiko,
federazioa eta gainontzekoen aldetik laguntzarik jaso gabe
bueltatuko zarete, baina doakizue nire eta hemen geratu
garenon gainontzeko partaideen besarkadarik beroena.
Bejondeizuela!

Euskaldunak Pierra Mentan
TXOKOALDE KOLDO HUEGUN

Karmentxueneak  bidea izango du:
Belmonte kaletik, Juanjoxe enea

zeharkatu eta bertaraino. Bai bai, 2007an
hau esatea atzerakoia badirudi ere, orain
artean etxe honek ez zuen inolako sarbide-
rik. Portaletik atera eta eskaileretan behe-
runtz errepide nagusitik zehar joaten ziren herrira, edota
eskaileretan gora Kalexartik, baina  beti  oinez. Hemendik
aurrera, obrak bukatzean, ate aurreraino autoz bertaratzea
posible izango dute eta garajeak aprobetxatu ahal izango
dituzte. Tamalez, Karmentxuenean guraso izandakoak,
haurren kotxekapotekin erosoago ibili ezin izana izango
dute gogoan. Beraz, berandu bada ere disfrutatu ezazue.

Azkenean etxeraino bidea
KALEZAR AINARA URIBE

Denok dugu Asterix eta Obelix galia-
rren istorioaren berri. Gizon ausart

haiek denari aurre egiteko gai ziren, berdin
zitzaien Erromako batailoi handiena izan
muturren aurrean edo basora esku hutsik
basurde bila joatea. Gauza bakarrari zioten

beldurra, gehienoi ironikoa iruditzen zitzaiguna: Zerua
buru gainera erortzeari!

Lehengo astean izugarrizko haizeteak izan ziren ingu-
ruan eta auzo askotan argi, telefono… gabe egon beharre-
an aurkitu dira. Txikizio bat baino gehiago eragin zituen
haizeak. Ez zaio inori zerua buru gainera erori baina hor
dago mehatxua; pentsa, herriko frontoiaren atzealdean
goian dauden kristaletako batzuk ere erori ziren, eskerrak
ez duen inor bertan harrapatu.

Orain dela gutxi lehorteak, negu bero hau, orain haize
gogorra, elurra ere ba omen dator berriro… hau ez da
normala. Ni pentsatzen hasia nago galiar hauek ez zirela
batere tontoak eta bazutela zerbaiten susmoa. 

Zerua buru gainera
KALEBERR I IRATI PORTU

Kaixo herritarrok! Udaberria iristear
dago eta hasi gara iadanik armariotik

udako arropa ateratzen baina… usteak erdi
ustel, ikaragarrizko eguraldi txarra izan baitu-
gu. Haize bolada bortitzak, euria, kazkaba-
rra… Atxegaldetarrok ongi nabaritu dugu,
argia behin baino gehiagotan joan baitzaigu gure etxeetan.

Hau guztiaren ondorioz, hainbat arropa auzoko kaleetan
barrena dantzan ikusi ditugu. Zaborrontziak ere ez dira atze-
an gelditu egunsentiarekin batera beraien tokietatik kanpo
aterata ikusi baititugu.

Udaberriarekin batera pentsatzen ariko zarete Aste
Santuetako oporrak gainean ditugula eta batek baino gehia-
gok prestatuak edukiko ditu iadanik. Jai egun hauetan edo-
zer egiteko aukera ederra izango dugu, bai eguraldi ona edo
txarra egin, kontua jai egunak direla eta aprobetxatu beharra
dugula, gabonetako oporrak aspaldi joan baitziren.
Udaberriak ea laguntzen digun. Ia negu xelebre hau alde
batera uzten dugun behingoz eta udaberriari ongi etorria
ematen diogun, bada garaia eta. Ongi izan!

Udaberria iritsi ote al da?
ATXEGALDE AINARA BORDAGARAI



7Noaua! - 2007ko martxoaren 23an

KA L E J I R A N

Auzo kronika batetik hamaika eskaera
garrantzitsu egin daitezke: 

(4.) Herrian hutsik dauden etxeekin
(Udaletxearenak ez direnekin ere) zerbait egin.
(41.) Santuenean eta Ingemar inguruan zebra-
bide eta errotonda egokiak jarri. (114.) Urtean

zehar gazteen aisiarako kale-ekintzak (adin guztietarako
balekoak, helduok gaztearen eta haurraren izpiritua jasoa
daramagulako). (11.) Eta abar…

Alferrik ordea. Halako eskakizunei gogoz aurre egiten ez
bazaie… jai dugu. Lau-urtekoak igaro ahala, betiko auziak
betirako diraute. Gainera eta tamalez, urteekin  gatazka
berriak gertatzen direnez, premien zerrenda luzatuz doa.
‘Konpondu gabeko betikoak’ ahantzi ezean, lehentasunak
zehaztu beharko dira, ze bestela,  zer egin, otoi ala… amets? 

(1.) Errauskailua ez ezartzeko eskaerari soluzioa emateko,
zeinen erantzuna  (edo erreakzio eraginkorra) beharko
dugu? Steven Seagal-ena? (…) En Tierra Peligrosa 3 filma
ekologista egitera etorriko balitz… baina, Seagal ‘heroia’
fikziozkoa da eta guk konponbide erreala orain, bertan
behar dugu: Ongizatearen Gizartean.

Eskaerak pilatzen
SANTUENEA ALEX TELLO

Berriro ere iritsi zait garaia Aginaga
aldeko berri emateko zuei.

Gaurkoan korrika dela eta, Aginagan
egingo den festatxoaren berri emango
dizuet.

Martxoaren 24an iritsiko da Aginagara
Korrikaren XV. edizioa, gaueko 21:30-22:00 aldera hel-
duko da. Hau dela eta, Antxomolantxa auzo elkarteak,
arratsaldeko 16:00etan hasi eta Korrika iritsi bitartean,
jaia antolatu du, egitaraua ondorengoa izango delarik.

Arratsaldeko 16:00etan, film emanaldia izango dugu
ikusgai ludotekan eta ikusgai izango dugun filma
“Kutxidazu bidea Ixabel” izango da. Jarraian 18:00ak
aldera, herritarren arteko herri kirolak izango ditugu.
Hemendik, parte hartu nahi duen guztiei animatzeko
esan nahi nieke.

Azkenik, festari amaiera emateko eta Korrikan indartsu
ateratzeko, afari-merienda antolatu dute frontoian, hau
trikiti soinuz girotua izango delarik.

Besterik gabe, aginagar orori Korrikan parte hartzeko
anima zaiteztela esan nahi dizuet.

Korrika badator!
AGINAGA ANE MANZISIDOR

Orain bi aste, asko izan ginen haizeare-
kin beldurtuta ibili ginenak, gaua

pasa eta inguruetara begira, ea haizeak zer
kalte egin ote zizkigun ikusteko beldurrez,…
Teilatua ondo mantendu zelako gustora
batzuk, baina badira hori ere sufritu behar

izan dutenak. San Estebango ermitan, jai batzordekook
taberna jartzen dugun aldean, mugitu zituen teilak haize-
ak. Aurreko astean izan nintzen begiradatxo bat botatzen
eta konponketa lanetan hasita zeuden, teila berri-berriak
jartzen. Baina ez dakit zenbat iraungo duten, udaberrian
sartzen hasiak ginela bazirudien ere, gogor hartu gaitu
berriz haizeak eta euriak!

Honelako giroarekin zaila da uda aldera begira jartzea
baina jai batzordekook hasi gara abuztuko festeei begira.
Lehenengo bilerak egiten hasi gara festetako egitaraua pres-
tatzeko asmotan eta ateak zabalik dituzue antolaketan
parte hartu edo proposamenen bat egiteko gogoa duzuen
guztiok. Beraz, animatu! Badakizue nortzuk garen eta lasai
jo guregana!

Haizea gogor
URDA IAGA ALAZNE BEGIRISTAIN

Herri-asanblada izan genuen joan den
martxoaren 17an, Herri-Batzarrak

deituta. 50 bat pertsona bildu, eta hizketa-
gai mamitsuak erabili ziren bertan.
Erraustegiaren amesgaiztoa jorratu zen
lehenbizi, eta Donostiako udalean hartuta-
ko erabakiari helegitea jartzeko asmoaren berri eman zen.
Agidanean, soka luzea ekarriko du bide honek, instituzio-
en erabakiak lardaskeria handiz hartu baitira. Datozen
asteetan izango da beste helegite batzuk jartzeko aukera.

Autobus zerbitzuaz ere hitz egin zen. Badirudi aukera
batzuk jarri direla mahai gainean, baina guretzat egokiena
Usurbil eta Lasarte lotuko dituen zerbitzua da, maiztasun
handikoa eta geltoki askokoa. Tartean, Santuenea eta Urbil
leudeke, joan-etorrietan mikrobusa jendez hornitzeko.

Azkenik, nobedade pozgarria: aurrerantzean Donostiako
parteko zubietarrok Zubietan bertan izango dugu hautes-
kunde-mahaia, Añorga-Txikira joaten ibili gabe. Eskola
txikian jarriko omen dute. Botoak Zubietan emango ditu-
gu, ea noiz uzten diguten erabakiak ere bertan hartzen.

Zubietako herri-asanblada
ZUB IETA XABIER ARREGI
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PI L-P I L E A N

Adinekoen bizi kalitatea hobetzeko bideak

aztertuko dira Jubilatuen Astean 

Jubilatuen Astea ospatuko da hila-
ren 26tik apirilaren 1era arte.
Gure Pakea Zahar Egoitzak anto-

latuta eta Usurbilgo Udalak eta Kutxak
lagunduta, gizartean geroz eta pisu han-
diagoa duten adineko eta jubilatuei
zuzendutako hitzaldiak izango dira
Sutegin. Bizi kalitate hobea bultzatu eta
zenbait ohitura osasuntsu barneratzeari
buruzkoak. Arratsaldeko 18:00etan hasi-
ko diren hitzaldi-solasaldi guztietarako
sarrera doan izango da.  

“Mens sana in corpore sano” esaera
ondo datorkio Jubilatu Asterako progra-
matu duten hitzaldi sortari. Adin tarte
guztietan norbere burua zaintzea ez da
soberan izaten; ezta jubilatu direnek ere.
Norbere gorputza eta burua osasuntsua
izatearekin lotutako saioak izango dira
Sutegin martxoaren 26tik apirilaren 1eko
astean. Oro har, bizi ohitura onuragarriak
bultzatu nahi dira.

Gorputzak, begiek, larruazalak, ileak,
ahoak, hortzek edota oinek behar duten
zainketa azaldu eta norbere autoestimua
sendotzeari buruzko azalpenak eta ikas-
gaiak emango dira.

Barruko zainketak hizketagai
Pentsamenduaren alorrean, adin horre-

tan baikorra izan eta oro har, jarrera posi-
tiboa izateko beharrezkoak izan ditzaketen
tresnak zeintzuk diren ere jakinaraziko
dira. Hartara, kezkak eta tristurak bazter-
tu eta unean unekoa bizitzeko, iragana
edo geroa albo batera utzita. 

Alor bakoitzean adituak diren pertsonek
eskainiko dituzte hitzaldiok. Horietako
batean, adinekoei zuzendutako giza talde
bereko boluntarioak biltzen dituen
Nagusilan elkartea aurkeztuko dute.

Hirugarren adinekoentzat hitzaldi interesgarriak antolatu dira. Irudian,
herriko hirugarren adineko batzuk, Santuenea elkartearen inaugurazioan.

Martxoaren 26tik aurrera,
solasaldiak eta hildakoen omeneko meza

Martxoak 26, astelehena
“Gorputz-higienearen eta gorpu-

tza zaintzearen garrantzia”.
Hizlaria: Izaskun Arrillaga.

Martxoak 27, asteartea
“Begiak, bizitzako lehioak”.

Hizlaria: Olatz Arroita.

Martxoak 29, osteguna
“Pentsamendu positiboa, tristu-

rari eta negatibismoari aurre egite-
ko”. Hizlaria: Eva Perez de Albeniz.

Martxoak 30, ostirala
“Nagusilanen aurkezpena”.

H i z l a r i a : G i p u z k o a k o
Nagusilaneko presidentea.

Apirilak 1, igandea
11:00 Hildako jubilatuen ome-

neko Meza.

Oharra: hitzaldi denak  Sutegin,
18:00etan. Sarrera: doan.
Antolatzailea: Gure Pakea.
Babesleak: Usurbilgo Udala, Kutxa.
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Jose Luis Elosua, Nagusilaneko kidea

“Talde bat osatu nahi genuke Usurbilen”

Nagusilaneko Gipuzkoako
presidente Jose Luis
Elosuak amaiera emango

dio Jubilatuen Asteko hitzaldi sortari.
Elkartea aurkeztu eta bertan parte
hartzera deituko ditu usurbildarrak.

NOAUA! Zer da Nagusilan?
Jose Luis Elosua. Nagusilan adine-

koen elkarte bat da. Gure helburua,
bakardadea arintzea da.
Erresidentziatan dagoen jendea oso
ondo zainduta dago. Baina egunak
luze jotzen du. Hantxe elkarri begira
egoten dira. Joan eta lagundu egiten
ditugu. Haiekin egoten gara astean
bizpahiru aldiz, beti ere erresidentzia-
ko arduradunen agindupean.
Antzerki taldea, irakurketa taldea,
txiste kontalariak, txapelketak... iza-
ten ditugu.

Etxeetara ere joaten gara, bakarrik
daudenengana. Kalera ateratzeko
gauza direnei haien paseotxoa ematen
laguntzen diegu. 

N. Adinduekin nola jartzen zarete
harremanetan?

J. L. E. Egin dezagun kontu orain
Usurbilen taldea sortzen dela. Gu tal-
dearekin harremanetan jarri eta
haiengana joko genuke; boluntarioak
eskainiz. Gure kontura ez baitugu
ezer egiten. Dena Gizarte
Zerbitzuetako arduradunen bidez egi-
ten dugu. Etxe batera joateko Gizarte
Laguntzaileekin egon, pertsonaren
berri izan, elkarrizketa bat eduki eta

senitartekoen baimena behar da.
Handik aurrera bideratzen ditugu
laguntzak.

N. Beste alderdian, boluntarioa.
Zer baldintza bete behar ditu
Nagusilan-en parte hartzeko?

J. L. E. Denek balio dute zerbaite-
rako, baita boluntario izateko ere. Ez
dago baldintzarik ezta adin konkretu-
rik ere. Tartean gazteak dauden arren,
taldean gehienak adinekoak dira.
Horrez gain, formazioa eskaintzen
dugu. Hiru mailako ikastaroak ditu-
gu; boluntaritza zer den, gaixotasunak
nolakoak diren, adinekoen jarrerak
ulertu, eta boluntarioak mantentzeari
buruzkoak. Herri mailan ematen dira
ikastaro horiek. Elkartasun sentimen-
dua duen edonork lagundu dezake
bakardadearen aurka egiteko. 

N. Gizartea zahartzen ari da. Pisu
handiagoa du adinekoen kolektibo-
ak. Beharrak eta hutsuneak ere gehi-
tzen doaz?

J. L. E. Gure agintarien helburua
bakoitza ahal den denbora gehien
bere etxeetan egotea da. Horrek geroz
eta boluntario behar handiagoa sortu-
ko du. Etxean egotea gauza bat da,
baina bakardade hori ezin da jasan.
Horren aurkako hainbat egitasmo
abian jarri dituzte erakundeek.

Hor dago etxez etxeko zerbitzua eta
gehiago beharko dira. Kasu horretan,
etxeko lanak egiten dituzte. Horrek
beste tratamendu bat behar duela

garbi ikusten dugu. Boluntaritzak
beti izango du tokia maitasuna eta
laguntza emateko. 

N. Hitzaldian xehetasun gehiago
emango dituzue?

J. L. E. Euskaraz eta erdaraz. Ia, usur-
bildar batzuek animatzen diren. Talde
bat osatu nahi genuke Usurbilen. Jada
hemeretzi herrietan gaude.

Informazio gehiago: 943 465 581
(900 713 771 doako arreta zerbitzua
eskuragai). E-posta:nagusilan@terra.es.
Egoitza: Arrasate, 51-2 Esk (Donostia). 

Nagusilaneko presidenteak
amaiera emango dio Jubilatuen

Asteari.

ARITZ GORRITI ________________________
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20:52, martxoak 24, larunba-
ta. Atzerapen handirik ez
bada, ordu horren bueltan

iritsiko da “Heldu” lemapean
Korrika 15 Araeta ingurura.
Ordubeteko tartean, Zubieta,
Santuenea, Kaxkoa eta Aginaga iga-
roko ditu. Gaueko 22:00ak aldera
lekukoa oriotarren esku geratuko da.

Karidadeko Benta taldearen eta
Mikel Urdangarin eta Kirmen
Uriberen ikuskizunaz gozatzeko para-
da izan da azken asteetan. Etumeta-
AEK euskaltegiak Korrika
Kulturalaren barne antolatutako eki-
taldiak izan dira. Orain, kultur birak
Korrika 15-i lekukoa pasako dio.
“Heldu” lemapean ostegun honetan,
martxoak 22, lehen aldiz Karrantzatik
abiatzekoa zen. Larunbat honetan,
martxoak 24, 21:00ak aldera iritsiko
da Usurbila.

Aurtengoan bildutako laguntza gau
eskoletara bideratu nahi dute.
Apirilaren 1ean amaituko da Iruñean,
2.376 kilometro egin ostean.

Zubietatik Santuenera
Oria ibaia igarota hartuko dute

lekukoa zubietarrek. Zubietatik
Santuenera; handik Ingemar pasata,
Bizkarrera; Aliproxetik gora Kale
Zaharrera; Haur Eskolatik
Bordatxoko errotondara; hortik behe-
ra, berriz Aliproxera. Kale Nagusia
aldez alde pasata, N-634 errepidean
sartuko da Korrika 15. Aginaga zehar-
katuko du ahalik eta lekua oriotarrei
pasa arte.

Gogoratu ordutegiok: 20:52
Araetan, 21:11 Santuenean,  21:18
Kaxkoan, 21:31 N-634 Atxegalden,
21:44 Aginagan. Guztira, martxoaren
22an Karrantzan hasi eta apirilaren
1ean Iruñean amaituko den lasterkal-
diko hamar kilometro.

Larunbat iluntzean iritsiko da Korrika

Larunbatean, gaueko 21:00ak inguruan iritsiko da 
Korrika 15 Zubietara. 

ARITZ GORRITI ________________________

Ostiral honetan, hilak 23,
Udarregiko ikasle talde bana

aterako da 15:00etan Zubietatik eta
15:15etan Iborla baserritik eta San
Estebandik. Frontoirako ibilbidea
osatuko dute. Denak pilotalekuan
elkartzen direnean, Korrikako abes-
tia kantatuko dute. Haur
Hezkuntza, Lehen eta Bigarren
Hezkuntzako ikasleek parte hartu-
ko dute. 

Baita Haur Eskolako bi eta hiru
urte artekoek ere. Gainera, guraso
eta langileen artean Korrika 15-eko
kilometro erdi bat erosi dute Kale
Zaharren. Petoak jantzita Eguneko
Zentroa ere bisitatuko dute.

Zubietako eskolan auto bati boz-
gorailuak jarri eta inguruetan osatu-
ko dute Korrika Txikia. Astean
zehar, dortsalak prestatu eta abestia
entsaiatzen aritu ostean.

Aginagan egitarau berezia
Martxoaren 24an, Aginagako

Antxomolantxa elkarteak egitarau
berezia prestatu du; 16:00tan
“Kutxidazu bidea Ixabel” filmaren
emanaldia, 18:00tan herri kirol
saioa, 19:00tan afari merienda eta
erromeria (txartelak bertan eskura-
gai), eta azkenik, 21:30tan Korrikan
parte hartzera irtengo dira. 

Udarregin, Haur Eskolan eta Aginagako

ludotekan bezperan hasiko da Korrika

Ostiral arratsaldean kalera

aterako dira Udarregiko ikasleak.
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Korrika 15-eko hamar kilome-
troek Zubietako Hipodromo
inguruak Aginaga eta

Orioren arteko mugarekin lotuko dute.
Eremu honetako antolaketa lanez
Usurbilgo taldea arduratu da.
Etumeta-AEK euskaltegiko irakasle eta
antolatzaileetako batek, Rosa
Zubeldiak ekimenari buruzko xeheta-
sun gehiago ditu.

Hipodromoko zubiraino lasartearrek
eramango dute lekukoa. Zubia igarota
aldaketa izango da. Lasartearrek zubie-
tarrei pasako diete lekukoa. Hortik
aurrera, Karrantza eta Iruñea lotuko
dituen Korrika 15-eko ibilbideko hamar
kilometro inguru hauetatik igaroko
dira. Eremu hori kudeatzeaz Usurbilgo
taldea arduratu da. Antolaketa lanek
gogor lan egitea eskatzen badute ere,
“Korrika bera une hunkigarria izan ohi
da”, adierazi du Rosa Zubeldiak. 

Jada, lotu beharrekoa prest dute anto-
latzaileek. Alde horretatik, Usurbilen
Euskal Herriko beste hainbat lekutan ez
bezala, pauso bat emana dute.
“Korrikak badu bere sona. Hiru bat
hilabete lehenago jendea gogoratzen da
Korrika badatorrela”, adierazi du
Zubeldiak. Erreferentziako hitzordua
bilakatu ohi da euskararen aldeko laster-
kaldia herritar askorentzat.

Euskaltegian ere giro berezia bizi
dute. Klase ordu batzuk gai honi zuzen-
duta baitaude. “Ikasmateriala prestatzen
da bai guretzako, baita ikasleentzako
ere”, adierazi du Zubeldiak.

Garraiolariak Korrikan
Hilaren 22an hasten den Korrika 15

Usurbilera ailegatzerako lasterraldiaren
bigarren eguna izango da. “Horregatik,
ez dugu atzerapen handiegirik espero”,
adierazi du Rosak. Beti ere lekukoa
daramanak eta atzetik datozen korrika-
larien abailaren arabera, lehenago edo
geroago iritsiko da Korrika 15. Edizio
honetan, euskal emakumeak omendu
nahi ditu, batez ere hizkuntza bizirik
iraunarazi eta egin duten transmisio
lanagatik. Emakume horiek, zahar eta
gazte, “denentzat dago tokia”, adierazi

du Zubeldiak. 
Tarte honetako kilometroak erosi

dituztenen artean, bada bitxikeriarik ere.
Ohiko herriko elkarte eta taldeek haien
kilometroa erosi ohi dute. Aurtengoan,
ordea, zerrenda horri garraiolari talde bat
gehitu zaio; HIRU sindikatuak Usurbil
eta Aginaga arteko kilometroetako bat
erosi du. Larunbat honetan, lasterkariak
taldea bertara iristean garraiolariekin
topo egingo dute. “Kamioi eta guzti ate-
ratzekoak omen dira”, adierazi du euskal-
tegiko irakasleak.

Aspaldiko partez, 
asteburu iluntzean
Duela bi urte, Korrika 14 ordu txikie-

tan ailegatu zen Usurbila. Orduan ere
ibilbide bera egitekoa zen, baina asteaz-
ken goizaldeko seiak pasatxotan.
2003an ere antzeko ordutegia izan
zuten, baina orduko hartan igande goi-
zaldean ailegatu ziren korrikalariak eta
lekukoa. 

Aurtengoan, ordea, zeharo aldatu da
Korrikaren hitzordua; egun eta ordu
ezberdinean ailegatuko baita. Aspaldian
izan ez den ordu eta egunik egokienean
dator Korrika 15; askorentzat afalordua
izan daitekeen unean. “Afaldu baino
lehen atera dadila jendea”, gomendatu
du Zubeldiak. Ateri, euririk egin gabe
eustea litzateke korrika aritzeko egin

dezakeen girorik onena. Eguraldi kon-
tuetan adituak direnek diotenez, oste-
gunean amaitzekoa da aste hasiera
honetan izandako negu giroko azken
ekaitza. Hortik aurrera, eta asteburuari
begira, eguraldiak hobera egingo duela
iragarri dute.  

Erabilerari gehiago 
heldu behar
Duela aste gutxi aurkeztu ziren euska-

raren kale neurketari buruzko emaitzak.
Ondorio nagusien artean, azpimarraga-
rria zen neurtutako herritar kopuruaren
artean duela urte batzuk baino gehiago
direla euskaraz komunikatzeko gai dire-
nak. 

Aldiz, euskaraz hitz egiteko ohitura,
ez da proportzio berean hazi. Norbere
konpromisotik hasi beharra dagoela
azpimarratzen du euskaltegiko irakasle-
ak. “Deialdia egingo nioke dakienari,
ederki dakienari, erabiltzeko aitzakiarik
ez duenari, erabil dezan. Euskara erabil-
tzeko da, ez maitatzeko. Komunikazio
tresna bat da eta tresna guztiak bezala,
erabiltzeko dago”, gogoratu du
Zubeldiak. Korrika 15-eko aldarrietako
bat izan ohi da; euskarari heltzea alegia.
Hortik, besteak beste, aurtengo lema;
“Heldu”.

Zubietatik iritsiko da lasterketaren lekukoa

Duela bi urte, ordu txikitan iritsi zen Korrika. Kalezarren ateratako
irudian, korrikaren lekukoa neska txiki baten eskuetan. 

ARITZ GORRITI ________________________
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Haur Eskolako guraso elkarteak
antolatu du tailerra. Apirilaren

2an hasiko da eta apirilean, maiatzean
eta ekainean izango du jarraipena ikas-
taro honek. Astelehenetan egingo da,
arratsaldeko 16.30etik 18.00etara,
Haur Eskolako psikomotrizitate gelan.
3 eguneko saioak izango dira, 0-1 adin
tarteko guraso eta haurrei zuzendua.

Bideratzailea  Joxe Ramon Maudit psi-
kologoa izango da. Gorputz terapeuta,
psikoterapeuta eta prebentzioan ere
aditua da Maudit doktorea. 

Euskaraz zein gazteleraz eskainiko da
ikastaroa. Prezioa: 10 euro. Izen-ema-
tea, 943 374 061 telefono zenbakira
deituz. Deitzen duten lehenengoek
izango dute lehentasuna.

OHARRA: Aurreko asteko alean,
Haur Eskolan dago notizia delako arti-
kuluan esaten zen Haur Eskolako lan-
gileek “funtsean soldaten hobetzearen-
gatik planteatu zuten (Partzuergorako)
aldaketa hori”. Langileek aditzera
eman digutenez, lan baldintzen hobe-
tzea dela eskatu dutena eta ez soldaten
hobetzea.

Kultur elkarteek, bestelako
kultur erakundeek eta nor-

banakoek udalerrian egiten dituz-
ten kultur ekimenak bultzatu eta
sustatzeko asmoz, dirulaguntza
deialdia arautuko duten oinarriak
plazaratu ditu Usurbilgo udalak,
2007 urtean zehar egingo diren jar-
duerak diruz laguntzeko. 

Eskariak udaleko Erregistro
Nagusian aurkeztu behar dira uda-
lak horretarako argitaratu dituen
eskari-orrietan. 

Dirulaguntza deialdi hau
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta hilabeteko epean aur-
keztu beharko dira eskaerak.
Aurkeztutako dokumentazioa osatu
gabe badago, hamar laneguneko
epea emango zaio interesdunari
akatsak zuzendu ditzan edo dago-
kion dokumentazioa gehitu dezan.
Eta jakinaraziko zaio, halaber, hala
egiten ez badu, bere eskaria ez dela
kontuan hartuko.

Apirilaren 2an hasiko da Haur Eskolako masaje tailerra 

Kultur egitasmoak

sustatzeko dirulaguntzen

oinarriak, prest

Udal hauteskundeetarako bi
hilabete falta dira. Maiatzaren

27an Udal eta Foru Hauteskundeak
egingo dira Hego Euskal Herrian.
Zita horri begira aspaldi hasi zen lane-
an Usurbilgo Ezker Abertzalea. Herri
programa osatuta dute eta, besteak
beste, horixe da martxoaren 29ko
herri batzarrean aurkeztuko dutena. 

Otsailaren 3an udaletxe aurrean
egin zen ekitaldian, herri diagnostikoa
aurkeztu zuen Ezker Abertzaleak.
Herri diagnostiko horretatik abiatuta,
herri programa lantzen aritu dira
azken asteotan. Herritarren ekarpe-
nak ere bildu dituzte eta, orain, mar-
txoaren 29an egingo den herri batza-
rrean behin betiko herri programa
aurkeztuko dute, batzarrak berak
azken oniritzia eman diezaion.

Martxoaren 29an, Sutegin
NOAUA!n jaso dugun prentsa-oha-

rrak dioenez, “esan gabe doa, beraz,

batzar honek duen garrantzia, eta zu
han izatea funtsezkoa dela uste dugu”.
Herri batzarra datorren asteko ostegu-
nean egingo da, hilak 29, arratsaldeko
19:30ean Sutegin.

Herri batzarrera hurbiltzeko

deia egin du Ezker Abertzaleak

Martxoaren 29ko Batzarrean
azken oniritzia emango zaio

herri programari. 
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Zubiaurrenea, 3

Telf: 943 36 61 21 Alperroburu, 1

Usurbilgo Alkartasuna
Kooperatibak Ohiko

Batzar Nagusia ospatuko da mar-
txoaren 25ean. Sutegin egingo da
batzarra; goizeko 9:00etarako egin
da lehen deialdia eta 9:30erako
bigarren eta azken deialdia. Gai
zerrenda hau izango da: 2006ko
kontuen aurkezpena eta badagokio
onartzea, 2006ko emaitzen bana-
keta, urtean zehar egin diren ges-
tioen berri ematea, 2007rako egi-
tasmoak, bazkidetza (altak eta
bajak), galdera-eskaerak,
Zuzendaritza Batzordeko kideak
aukeratzea eta azkenik batzarreko
akta agiria onartzeko bi lagun izen-
datzea.

Alkartasuna
Kooperatibaren
Batzar Nagusia 

Bazkide gutxi izan ziren
NOAUA!ko bazkideen
ohiko Batzar Nagusian.

Egoitzan bertan egin zen batzarra,
lehengo asteko larunbat goizean.
2006 urteak eman zuena eta
2007rako egitasmoak aurkeztu ziren
lehen-lehenik. Ondoren, 2006ko
balantze ekonomikoa eta 2007rako
aurrekontuak ere aztertu ziren. Orain
arte lanean izan den taldeak jarraitu-
ko du zuzendaritza batzordean. 

Batzarrean esan zen bezala,
NOAUA!rentzat astekariaren urtea
izan zen 2006a. Ostiralero Usurbilgo
etxe eta baserri guztietara iristeko kon-
promisoa hartu genuen eta esandakoa
bete dugu. 2007ko egitasmoa, hain
zuzen, astekari proiektua hobetu eta

sendotzea izango da. Webgunea ezagu-
taraztea izango da beste helburu
garrantzitsuetako bat.

Kultur ekimenari dagokionez,
2006ak eman zuena baloratu eta gero
2007rako egitasmoak azaldu ziren. 

Azkenik, 2006ko balantze ekonomi-
koa eta 2007rako aurrekontuak onar-
tu ziren. 

Astekaria, webgunea eta kultur

ekimenak sustatuko ditugu 2007an

Ez da guk asmatutako albistea.
Zarautzeko Oteitza Lizeo

Politeknikoan (garai batean,
Antoniano Ikastetxe Politeknikoa
zena) Goi Mailako Heziketa
Zikloan Industria Espezialitate ikas-

ketak egin duen inor lanik gabe
balego deitu dezala 943 111 000
telefono zenbakira eta Iñaki
Beobide edo Arantxa Lizasorengatik
galde dezala. Bestela, Lizeora berta-
ra jo dezake. Helbidea honakoa:

Gipuzkoa Kalea 5- 20.800 Zarautz.
Hori da Zarautzeko Lizeotik helara-
zi diguten oharra. Inguruetako
hainbat enpresek egiten dituzten
lan eskaintzei erantzun ezinik dabil-
tzala aipatu dute.

Inguruetako hainbat enpresa langile bila dabiltza

Irudian, Batzar Nagusian
parte hartu zuten bazkide batzuk.
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Martxoaren 30ean, gaueko
21:00etatik aurrera,

Andatzpe elkartean bertso afaria
egingo da Bota Punttuba bertso
eskolak eta Andatzpe elkarteak
antolaturik. Jexuxmari Irazu eta
Aitor Mendiluze bertsolariak aritu-
ko dira kantuan. Txartelak 20 euro-
tan salgai Txiriboga eta Andatzpe
elkartean.

Martxoaren 30ean,
bertso afaria Andatzpen

San Markos Mankomunitateak
hondakin mota ezberdinen

bilketa indartu du. Aurrerantzean,
bitan iritsiko da San Markoseko
ibilgailua gure artera, hilaren hasie-
ran eta hilaren amaieran. Hil hone-
tako lehen bisita martxoaren 7an
izan zen. Hurrengo hitzordua,
datorren asteazkenean izango da,
hilak 28, goizeko 9:00etatik
13:00era frontoi atzean. 

Datorren asteazkenean
San Markoseko

ibilgailuaren bisita

Aurreko astean egin zen udale-
txean  Santixabelak antola-

tzeko lehen bilera. Jaiak uztailaren
1ean hasi eta 8an amaituko dira.
Hurrengo bilera martxoaren 27an
egingo da, 19:30ean udaletxeko
areto nagusian.

Datorren asteartean,
Santixabeletako Jai

Batzordearen bilera

Herri Kirol Lehiarekin amaitu
zen Sagarrondotik jaialdia.

Urnietako pilotalekuan jendetza
bildu zen. Hernani, Urnieta, Usurbil
eta Astigarragako taldeek ikuskizun
polita eskaini zuten. Emozioz beteri-
ko lehia izan zen. Pentsa, puntu
batengatik erabaki zen irabazlea.
Azkenean, txapela Urnietako taldea-
rentzat izan zen. Baina Usurbilgo tal-
deak lan ederra osatu zuen. Gogor
entrenatzen aritu ziren Aginaga alde-
an, eta sasoiean zeudela erakutsi
zuten Urnietan. Txingan, zaku laster-
ketan eta sokatiran, Usurbilgo taldea

nagusitu zen. Harria altxatzen eta
lokotxak biltzen ere fin aritu ziren.
Baina azkenean, puntu bakar baten-
gatik izan bazen ere, urnietarrak izan
ziren garaile.

Partehartzaileak hauek izan ziren:
Karmele Bengoetxea, Iker Mujika,
Arkaitz Portularrume, Iñaxio Murua,
Iker Portularrume, Juantxo
Zuriarrain, Mikel Soroa, Kepa
Unanue, Joxeba Aizpurua, Mikel
Aranburu, Rosa Uribe, Aitziber
Unanue, Aitziber Matxain, Joxe Mari
Bengoetxea, Iñaki Errekondo, Joxe
Luis Bruño, Joxeba Larburu.

Eskura izan zuten txapela

Marijose Sardon Usurbilgo Judo Taldeko
kideak ez zuen hutsik egin eta marka

berri bat ezarri zuen igandean Urnietan, bere
herrian. 113 kiloko zilindro zaharra bost aldiz ber-
dindu zuen bost minututako txanda bakar batean.
Emakume batek inoiz egin duen markarik handie-
na lortu zuen horrela. Atzo arte, harri horrekin eta
denbora horretan, Miren Urkiolak zeukan erreko-
rra, bi jasoalditan. 

Marijo Sardon ere, bikain

Santixabeletan Sardonen
saioa antolatu nahi dute.
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I Z E R D I PAT S E TA N

Gipuzkoako txapelketa, eskura

Jubenil mailako eskubaloi talde-
ak eskura du Gipuzkoako txa-
pelketa. Duela aste batzuk liga

irabaztea ezinezkoa izango zela bazi-
rudien ere, azken jardunaldietako
emaitzak aldekoak izan dira, eta pasa
den larunbatean Ereintza Aguaplast
liderra mendean hartu ostean sailka-
penaren buruan jarri da Usurbil Kirol
Elkarteko talde hau.

Txapelketa amaitzeko bi jardunaldi
falta zaizkienean lidergoan jarri da Jose
Lorenzo “Manzano”k zuzendutako tal-
dea. Lehenengo itzuliko azken hiru jar-
dunaldietan 2 partida galdu ondoren,
bazirudien aurten ere ihes egingo ziela
Gipuzkoako txapelketak, baina une
honetan beraiek dira liga irabazteko
faborito nagusiak.

Pasa den igandean Ereintza Aguaplast
liderrari 28-27 irabazi ondoren lehe-
nengo postuan kokatu dira herriko
jokalari gazteak eta azken bi jardunal-
dietan garaipen bat eta berdinketa bat
lortzea nahikoa dute txapelketa eskura-
tzeko. Sailkapenari begirada bat emanez
gero, ez lukete asteburu honetako parti-
da irabazteko arazorik izan behar.
Azken postuan kokatuta dagoen
Donibane Eskubaloiaren aurka jokatu-
ko dute Pasaian, orain arte jokatutako
16 partidetan puntu bakar bat lortu
duen taldearen aurka.

Azkeneko jardunaldian, berriz, 3.
postuan kokatuta dagoen Bergara tal-
dea etorriko da Oiardo kiroldegira.

Matematikoki txapelketa lortzeko
aukerekin etorri daiteke talde hau
Usurbila eta joaneko neurketan usurbil-
darrek 26-23 galdu zutela kontuan har-
tuta, emaitza ona lortu beharko dute
jubenil mailako Gipuzkoako txapelketa
lortzeko.

Bestalde, datorren denboraldian
Euskadiko txapelketa jokatu ahal izate-
ko igoera fasea jokatzen ari den senior
mailako taldeak Bizkaia aldera bidaiatu-
ko du asteburu honetan. Getxon joka-
tuko dute Bizkaiko txapelketan lehen
postua eskuratu zuen Gusla Urduliz tal-
dearen aurka.

Pasa den larunbatean jokatu zen lehe-
nengo jardunaldian Alipendi Arabako
ordezkaria 26-21 gainditu ostean,
Euskadiko txapelketara igotzeko bidean
beste pausu bat ematen saiatuko dira
herriko jokalariak. Bizkaitarrek ere
garaipena lortu nahiko dute, lehenengo
norgehiagoka galdu egin baitzuten
Bergararen aurka.

Azkenik, kadete mailako nesken tal-
deak Udaberri txapelketako ligaxkako
azken partida jokatuko du Eibarren
Arrateren aurka. Beraien multzoan
lehen postua ziurtatuta dute, lehiaketa
honetan orain arte jokatu dituzten
neurketa guztiak irabazi baitituzte. Joan
den igandean Oiardon jokatu zuten eta
30-25 gainditu zuten Groseko taldea.
Beraz, Udaberri txapelketa eskuratzeko
hautagai nagusiak dira usurbildarrak.

Usurbil Judo Taldea,
bikain Madrilen

Kluben Liga Nazionaleko
Ohorezko Maila gero eta ger-

tuago du Usurbil Judo Taldeak. Joan
den igandean jokatu zen txapelketa
honetako 3. jardunaldia eta usurbil-
darrek jokoan zeuden 6 puntuak
eskuratu ondoren, lidergoan sendo
jarraitzen dute Lehenengo Mailan.
Azken jardunaldian 2 puntu lortzea
nahikoa izango dute hasieran jarrita-
ko helburua bete ahal izateko, baina
orain artekoa ikusita, norgehiagoka
guztiak irabazi dituzte, ez lukete
horretarako zailtasunik izan behar.

Bi futbol partida
Harane futbol zelaian

Asteburu honetan bi norgehia-
goka ikusteko aukera izango

da Harane futbol zelaian. Larunbat
arratsaldean jokatuko du emakumez-
koen taldeak. Larunbatean
Donostian Intxaurdiren aurka ber-
dindu ostean, oraingo honetan
Urnieta liderra izango dute aurkari.
Igande arratsaldean, berriz, 1.
Erregional mailako taldearen txanda
izango da. Usurbildarrek Azpeitiko
Lagun Onak taldea izango dute
aurrez aurre Haranen. Jokatutako
azken jardunaldian 2-5 irabazi zuen
herriko taldeak eta jaitsiera postueta-
tik irten ahal izateko neurketa
garrantzitsua izango da igandekoa.

Ez du  finala jokatuko
Asier Arrutik

Herriko pilotariak ez da
Bigarren mailako eskuz

binakako txapelketako final handian
izango. Aspe enpresako bi bikote
onenek jokatu zuten partida erabaki-
garria pasa den igandean eta Larralde
Lesakakoak eta Arrutik galdu egin
zuten Uriarte eta Galarza VI. bikote-
aren aurka. Azken hauek izango dira
Asegarceko bikotearen aurka finala
jokatuko dutenak.

JOSU ARANBERRI ________________________
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Korrika egunean, 
ekitaldi ugari Aginagako

Antxomolantxan

Aginagako Antxomolantxa elkar-
tekoek egitarau berezia prestatu

dute Korrikaren egunerako, martxo-
aren 24rako. 16:00etan Kutxidazu
bidea Ixabel filmaren emanaldia,
18:00etan herri kirol saioa,
19:00etan afari merienda eta erro-
meria eta, azkenik, 21:30ean
Korrikan parte hartzera irtengo dira. 

KzGunea, 
martxoan arratsaldez

Ordutegia: 16:00/20:00. 
Kale Nagusia, 37 behea, Usurbil
Telefono zenbakia: 943361412
tutor.usurbil@kzgunea.net

Eguneko goardiako farmaziak
Martxoak 22, osteguna
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Martxoak 23, ostirala
Urbistondo, San Frantzisko 1, Lasarte

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

Martxoak 25, igandea
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Martxoak 26, astelehena
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Martxoak 27, asteartea
De Miguel, Nagusia 32 Lasarte

Martxoak 28, asteazkena
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte 

Martxoak 29, osteguna
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

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

Martxoak 31, larunbata
De Miguel, Nagusia 32 Lasarte
Oa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil

Apirilak 1, igandea
De Miguel, Nagusia 32 Lasarte

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

2007ko egutegia noaua.com webgunean

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 36 17 40
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Agenda

Martxoak 24, larunbata
- Korrika 15 (ikus 10. or).

Martxoak 26  / Apirilak 1
- Jubilatuen Astea (ikus 8. or).

Martxoak 27, asteartea
- 19:30ean, udaletxeko areto nagusian,

Santixabeletako Jai Batzordearen bilera.

Martxoak 28, asteazkena
- San Markoseko hondakinak biltzen

dituen ibilgailua, goizeko 9:00etatik
13:00era frontoi atzean. 

Martxoak 29, osteguna
- Herri Batzarra Sutegin, 19:30ean.

Deitzailea: Usurbilgo Ezker Abertzalea.

Martxoak 30, ostirala
- 21:00etatik aurrera, Andatzpe elkartean

bertso afaria Bota Punttuba bertso eskolak
eta Andatzpe elkarteak antolaturik. 

Musikaren txokoa

50. hamarkadatik
aurrera, jazzbanak

festaren giroa berotu
zuen. Akordeoia, bate-
ria eta saxofoiaren
uztarketak melodia zein erritmotan
festa giroa suspertzen lagundu zuen
eta honen ondorioz errepertorioa ere
aberatsagoa suertatzen zen. Gure
inguru hurbilenean, Pedro Sodupe
“Gelatxo” eta Kaxianoren jazzbanak
izan dira ezagunenak. 

Garai hartako giroa berpiztu asmoz,
Laja, Ziolar eta Eguren hirukoteak
“Azken jazzbana” diskoa plazaratu
zuen 2005ean. 

Orain, Imuntzo eta Beloki bikotea
da jazzbanaren bidera hurbildu dena.
“Gauaren helduan” izenburua duen
diskoak erromeria giroa aldarrikatu
nahi du. Urte asko egin dituzte elka-
rrekin jotzen Juan Ramon Azpitarte
Imuntzok eta Eleuterio Jauregi
Belokik. 

1991ko Euskal Herriko Trikitilari
Txapelketan nabarmendu ziren lehen
aldiz, eta geroztik hainbat disko atera
dituzte. Trikitixa pieza tradizionaleta-
tik abiaturik jakin dute garai berrieta-
ra egokitzen eta disko bakoitzean
erritmo berriak sartzen: rock, cajun,
country, rap...

“Gauaren helduan”,

Imuntzo eta Belokiren berriena



Zorionak aitona Miguel!
Ostiralean, martxoak 23,
zure urtebetetzea dela eta
muxu handi bat etxekoen
partez eta batez ere
Ainhoa, Jon eta Andoniren partez.
Segi orain arte bezain umoretsu!!

Zorionak Pablo!!!
Martxoaren 17an gure
osabaren urtebetetzea
izan zen. Gu prestatuta
gaude tarta eta txoko-
latea jateko. A zer festa handia
izango den! Zure ilobak....
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GAZI, GOZO, GEZA

Zorionak Igor!
2 urte bete zenituen
martxoaren 17an. Orain
arte bezala, txintxoa
izaten jarrai ezazula.
Zorionak etxeko guztien partez.

Zorionik beroena
bikote! Ahalik eta
ondoen pasa eza-
zuela gure artean
egun berezi hau.
Muxu handi bat Pedro, Lurdes,
Maialen eta Andoniren partez.

ETXEBIZITZA

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

SALEROSKETAK / GARAJEAK

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

- Garaje itxi bat alokatuko nuke Usurbilen.
664774024.

- 80.000m2ko lursaila salgai. Ura eta ber-
tarainoko bidearekin. 664774024.

LANPOSTUAK

Lan-eskaintzak

- Emakume edo neska euskaldun bat behar
dugu ume bat zaintzeko. 678582665.

-Sukaldari laguntzailea behar da
Usurbilen. Interesatuak deitu
943370344 telefono zenbakira.

-Benta tabernan lan egin nahi baduzu
deitu: 685 757 962.

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

-Arratsaldez etxeko lanak egiteko emaku-
me baten bila gabiltza 645 403 905.

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

Lan-eskaerak
- 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
disponibilitatea. 679742413.

- LH eta DBHko klaseak ematen ditut
euskaraz zein erdaraz. Magisteritza ika-
sia eta esperientziaduna klase partikula-
rrak ematen.  635 209 193.

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

- Oporretako, ospakizunetako, edozein
motatako bideoak montatzen dituen
profesionala eskaintzen da.
943555835/ 617 242 660.     

- Etxeko lanak egin, pertsona helduak
zaindu edo jatetxe batean lan egiteko
prest nago. 610 669 335.

- Neska bat eskaintzen da etxeko lanak egi-
teko eta umeak zein pertsona helduak
zaintzeko. 618434990.

- Etxeko lanak egiteko edo pertsona hel-
duak zein haurrak zaintzeko emakume
bat eskaintzen da. 620646769.

-Arratsaldetan lan egiteko mutil bat
eskaintzen da. 664 774 024.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Salgai bixkientzako aulki bat, Red Castle
markakoa, osagarri guztiekin: burbuja,
zakua... 943 36 07 54 (Ana).

- Gure loritoa martxoaren 7an desagertu
zen, haize handiarekin beldurtu egin

zen. Ikusten baduzu, mesedez, deitu:
656 734 413 (Ainara). 

- Lur zatitxo bat hartuko nuke, baratz txiki
bat osatzeko. 615744076. 

- Bigarren eskuko trikitixa bat erosiko
nuke. 656 76 52 13.

- "Enciclopedia general ilustrada del Pais
Vasco" Auñamendi enziklopediaren 80
tomo dauzkat saltzeko prezio oso
onean. 635733984.

-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.

-5 urte dituen Renault Megane Coupe bat
daukat salgai. 637 760 852.

-Bizirik edo jateko garbituta antxumeak
salgai. Baita bertako babarrun beltza eta
baserriko oilaskoak ere 664 774 024.

-Citroen Berlingo bat, kamara isotermiko-
duna salgai. 676 453 176.

- Snow egiteko tabla bat fijazioekin salgai.
679 185 102.

- Argazki zaharrak berritzen eta txukun-
tzen dira. Baita ezkontza, opor edota
beste edozein ospakizunetako bideoak
editatu ere. Telefonoa: 617 242 660. 
e-posta: apore@euskalnet.net

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

JAIOTAKOAK
- Héléne Iparragirre Lizaso, 
martxoaren 15ean jaio zen.

- Saray Hernandez Etayo, 
martxoaren 8an jaio zen.

Txerrimunik ordainetan
Oharra

Merkatu Txikirako
mezuak, zorion agurrak,
hildakoen edota jaiobe-
rrien aipamenik orri
honetan ikusi nahi badu-
zu, deitu eta datuak
eman honako telefono
zenbakian:  943 360 321.
Edo bestela, e-postaz
bidali honako helbidera: 
erredakzioa@noaua.com

TEL. 36 61 97

MASAJE LEKUA

Kale nagusia, 44- behea
LASARTE-ORIA

Kirol masajea eta masaje terapeutikoa






