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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

Correosen bulegoa dagoen etxe
azpian, Artzabalen, edukion-

tzietan... “1000 vs 353” margotuta
agertu da herriko zenbait txokotan.
Zenbaki horien esanahaia ezagutzea,
azken egunetako misterioa izan da.
Etxebizitza gaiarekin lotuta leudeke
biak. 1000 zenbakiak herrian eraiki-
tzekoak diren etxebizitza kopuruari
erreferentzia egingo lioke. 353 zifrak
berriz, herrian hutsik dauden etxebi-
zitzei. 

Azalpen hori eman da noaua.com
webguneko eztabaida-foroan.

1000vs353 
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HE R O R R E K E S A N

UNAI AGIRRE

Gaurkoan banuen beste gai
batzuei buruz idazteko

asmoa, baina larunbatean gertatu
zirenak horiek aztertzera bultzatu
naute. Izan ere Errausketaren
Aurkako Koordinadorak, Urbil
merkataritza zentroan antolatu zuen
ekintza txiki bat; hainbat lagunek
Urbileko Eroski supermerkatuan
erosketak egin eta gero, kanpoko
pasilloan elkartu eta behar ez ziren
ontziak pila batean uzten joan
ginen, atzean pankarta bat jarrita
“Ontziak erosten ditugu, errauskai-
lua saltzen digute” zioena. Jende
multzoa inguratu zen ere ikustera.
Eta nola ez, zaintza pribatuko kide-
ak ere bertaratu ziren. Azaldu
genien parodia didaktikoa zela, eta 5
minututan dena jaso (birziklatzera
botatzeko, noski) eta alde egingo
genuela. Baina beraiei bost axola,
eta argi esan zigun Ertzaintzari
deika ari zela. Eta bertaratu ere 3

patruila eta furgoneta bat, guztira
15 bat lagun, modu txarrean. Eta
hasi ziren komeriak. Guztiak identi-
fikatu (EHNA ez zitzaien balio
noski), eta aparkalekura atera arazi
gintuzten, azkenean ordu erdi eta
gero karnetak itzultzeko. Zer gerta-
tzen zen jakin nahian gazte batek
galdetu, eta harengana jo zuten,
lurrera bota eta atxilotuta eramate-
ko. Ez dakit nor zen, baina hona
nire elkartasuna berarekin.

Polizi bortizkeriaz gain, gaia da,
zertara jokatu zuen Urbileko zuzen-
daritzak? 18 lagunek zabor kudeake-
taren inguruan egindako parodia
batek honako tratua behar al zuen?
Oraindik ikusteko dago salaketa
jarriko ote duten, hala izanez gero
Urbileko zuzendaritzaren jarrera are
larriagoa litzateke. 

Baina ba al zenekiten Europako
hainbat estatutan merkataritza
guneetako poltsak ezin dutela plasti-

kozkoak izan? Bai ordea paper, arro-
za edo artoarekin egindakoak. Eta
Alemaniako supermerkatuek saldu-
takoen ontziak berriz hartzeko obli-
gazioa dutela? Honek lortu duena
da ontziratzean gehiegizko ontziak
saihestea,  plastikoaren gainean kar-
toia eta hura plastikoan bilduta
motatako ontziraketak desagertuz.
Azkenik, arduraz jokatzea eskatzen
dut, Urbili salaketarik ez jartzea, eta
Eroskiri ontziraketaren murrizpena
gaurtik hastea.

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  

Arduraz jokatu dezatela

TEL. 36 61 97

MASAJE LEKUA

Kale nagusia, 44- behea
LASARTE-ORIA

Kirol masajea eta masaje terapeutikoa
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PI L-P I L E A N

IKA 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: maiatzak 4.        Idatzia ekartzeko azken eguna: apirilak 30. 

Apirilaren 15ean, Usurbilgo
EAJ-PNV  batzarrean bildu
zen eta Iñaki Illarramendi

Etxabe aukeratu zuen zerrendaburu
bezala datozen udal hauteskundeeta-
rako. EAJ-PNVk lehengo astean egin
zuen Usurbilgo alkategaiaren aurkez-
pena.

Iñaki Illarramendik 43 urte ditu,
Txokoaldekoa da eta urte asko dara-
matza EAJ-PNV alderdian, barne
lanetan. Azken bi urteotan, udaletxe-
ko zinegotzia ere izan da. EAJ-PNVk
igorri digun prentsa oharrak dioenez,
“herrigintzarako   usurbildar guztien
alde lan egiteko aurkeztu dugu Iñaki
alkategai moduan”.

Iñaki Illarramendi izango da EAJ-PNVko alkategaia

Ezkerretik eskubira, Markel Olano (diputatu nagusirako hautagaia),
Iñaki Illarramendi (alkatetzarako hautagaia), Joseba Egibar (GBBko

lehendakaria) eta Andoni Atxega (Usurbilgo UBBko lehendakaria).

Lau urte kaka nahasten ibili ondo-
ren, gure Alkate txit gorenak babes

ofizialeko etxebizitzen zozketan parte-
hartzeko deialdia ireki du. Azkenean!
Hala ere ez da hori egiten duen lehenen-
go aldia. Iaz ere zozketan partehartzeko
“ezinbestekoa” omen zen eskaera orria
betearazi zigun. Gero jakin dugu ezin-
bestean bete beharreko orri hori inkesta
hutsa zela, zozketan parte hartzeko ez
zuela inolako baliorik. Baina ez da hori
okerrena; okerrena lau urteotan eginda-
ko adar jotzea da. Hasiera batean, etxe-
bizitza babestuen zozketa 2005ean egin-
go zuela zabaldu zuen lau haizetara.
Gero, 2006an egingo zela. 2006a iriste-
an berriz, “ezinbestekoa” zen inkesta
betearazi  eta bi zozketa izango zirela
jakinarazi zigun: lehenengoa 2006ko
azken hiruhilekoan eta bigarrena
2007ko lehen sei hilabetetan.  Ez bata

eta ez bestea. 
Orain berriz, izena emateko deialdia

ireki du. Kasualitatea, hauteskunde bez-
peretan. Gauzak ordea ez daude argi.
Udaletxean informazio zehatzagoa eska-
tu ezkero inork ez du gauza garbirik esa-
ten. Etxebizitzak nolakoak dira, zenbat
logelakoak, zenbat metrokoak?
Erantzuna: ez dakigu, proiektua orain-
dik egin gabe dago. Ze prezio izango
dute? Erantzuna: ezin dugu zehaztu,
hori metroen arabera finkatzen da eta
proiektua oraindik egin gabe dago.
Lehen zozketa noiz egingo da?
Erantzuna: ez dakigu, bi zozketa egingo
diren ere zehazteko dago. Nola?
Erantzuna: legeak ezartzen duenaren
arabera, berez, etxebizitzak zozketatu
aurretik ezinbestekoa da proiektua egina
egotea eta Eusko Jaurlaritzak proiektu
hau ontzat ematea eta etxebizitza bakoi-

tzaren prezioa finkatzea; eta oraingoz,
proiektua egin gabe dago. Eta proiektua
noiz egingo da? Ez dakigu.

Hau adar jotzea. Herritarrekin horrela
jokatzeak ez du izenik. Guztiak jasanezi-
nezko kirats elektoralista du; nardaga-
rria. Boto ziztrin batzuk lortzeko horrela
ibili beharra ere. Gure Alkate txit gore-
nak izena emateko deialdia ireki du zoz-
keta bihar bertan egingo balitz bezala.
Errealitatea ordea bestelakoa da, etxebi-
zitzen proiektua egin gabe dago (zer egin
du lau urtetan?) eta etxebizitzen zozketa
noiz egingo den  inork ez daki (hiru
hilabete barru, sei hilabetera, hurrengo
urtean...). Hementxe gertatu da ba, gure
aitak zioena: idiak baño lenago zintza-
rrik erosi. Eta auzokoari, idiak ukuiluan
daudela sinestarazi.

Edurne Biain Urkizu

OrmaetxEA, nahikoa da!
Ika-mika
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Apirilaren 14-an Lugo-ko “Concello de
Chantada” herrian I. sagardo eguna

ospatu zuten. Iaz Usurbilen izan ziren galiziar
batzuk eta ideia gustatu eta beraiek ere sagar-
do eguna antolatzea pentsatu zuten.

Iazko sagardo egunean hemen izan zirenez,
usurbildarrok sagardo egunera gonbidatu gintuzten eta 7
lagun apuntatu ziren eskurtsiora. Kotxetan atera ziren
Usurbildik apirilaren 13-an.

Hara iritsi zirenerako zain omen zeukaten afaltzera era-
mango zituen autobusa. Nahikoa pulpo, haragi egosi eta
gozo jan ondoren hotelera bueltan eraman omen zituzten.

Hurrengo egunean, apirilak 14 larunbata, hotelean gosal-
du eta plazara azaldu ziren. Guztira 16 sagardo postu omen
zeuden. Postu horietatik bat bertako fabrika batekoa omen
zen, Kantabriakoak eta asturiarrak beste batzuk eta hemen-
goak lau; Astiazaran, Saizar, Petritegi eta Añota. Bazkaldu eta
afaldu sagardo egunaren antolatzaileekin egin omen zuten.

Gaua berriz ere hotelean pasatu eta hurrengo goizean, api-
rilak 15 igandea, hotelean gosaldu eta honantz abiatu ziren.
Oso gustura ibili omen ziren joandako guztiak eta hurrengo
urtean galiziarrek sagardo eguna berriz antolatuz gero, ea
jende gehiago animatzen garen!

I. Sagardo Eguna Galizian
TXOKOALDE ALOÑA LOIDI

Azkenaldian oso modan jartzen ari
den joera batek erabat haserretzen

ari nau, besteak-beste, moda hori sortzen
ari den eta sortu ditzakeen ondorioengatik.

Badirudi egun denok modelikoak izan
behar dugula eta hori horrela ez bada, ara-
zoak ditugu. Baina lasai, hortxe dago kirurgia santuba
arazo guztiak konpontzeko. Hori bai, norbait bere kabuz
enteratu ez bada aukera hori existitzen denik, telebista
arduratu da iragarki bidez edo programen bidez denoi
helarazten ze aukerak ditugun eta gustora ez bagaude,
zer nolako aldaketak egin ditzakegun geure buruarekin
(bularrak handitu, saihetsak kendu, ezpainak loditu,
ileak desagertarazi…). Eta gainera, gastu guztiak finan-
tzatzen dituzte!

Entzun dut ere hainbat herrialdetan operazioak opari-
tzen direla; 18 urte egin dituzula bularren handitzea opari!

Noraino iritsi behar dugu? Zer ikasi behar dute gazte-
txoek gauza hauek ikusita? Normaltasun osoz irentsi
behar al ditugu moda berri hauek?

Nik ez dut itxura eta itxurakeriyaren morroi izan nahi
eta zuek ere hortara gonbidatzen zaituztet. Garena gare-
lako.

Itxurak eta itxurakeriyak
KALEZAR MAIDER MAKAZAGA

Maiz ibiltzen naiz aldizkari honetan idazte-
rakoan, gauzak gaizki egin direla edo

hobe egin zitezkela idatziz; agian, asmo onez egi-
nak, baina ondo ez dagoela edo laster batean,
berriz aldatu beharko dela esanez: Askatasuna
plaza (Porlan plaza ez deitzeagatik), herri sarrerako
babarrun formako errotonda, orain Kale

Nagusiaren antolamendua, herritarrentzat izango ez diren etxe
kopuru andana… badago zer konpondua nire gustorako.

Baina, nire ustez, badira bete-betean asmatu diren asmoak ere:
esaterako, izen errea duen arren, Sutegi kultura-etxea. Kultura
herriaren mamian. Kultura kultura-etxetik urrun gabe egiteko
parada zabalagoa eskaintzen duen frontoia, dema plaza, Porlan
plazako (orain bai!) estalpea. Asmazio bikaina deritzot kultura-
etxea berritu eta herritartzea.

Eta kultura-etxe honen erabilera! Ematen ari gatzaizkio,
behintzat! Horretarako dago gero! Baina zoriontzekoa ekitaldi
horien guztien atzean dauden antolatzaile eta laguntzaile talde
desberdin guztien lana eta borondatea.

Bide batez, aipatu, Nafartarrak kultur taldeak Udalarekin
batera antolatu dituen hitzaldiak izango ditugula asteon eta zer
erakutsi izango dutela guk zer ikasteko. Usurbil. Herria. Euskal
Herria: independentziaren sustraiak.

Ikasteko
KALEBERR I ENEKO HARREGUY

Esaerak dioen moduan, norberari
tokatu arte ez gara jabetzen gauzataz

nahiz eta denen begibistan egon. Niri ere
horrelako zerbait gertatu zait. Aitona
Manuel joan zaigu 97 urteko mundualdi
baten ostean. Oroitzapen gozo bat luzatu
nahi diot dagoen tokira tartetxo honetatik.

Egun hartan tanatorioan izan ginen eta esan beharra
daukat oso ondo egokituta dagoela. Lekua eta bista ede-
rrak ditu. Bertaratzen direnentzat ere berogailua, eserleku
erosoak eta kafea edo tea hartzeko tresnak ere prest
daude. 

Gauzak txukun mantentzeko ordea jarraipena behar
dutela eta kanpokaldeko ahulkiak pintura esku bat gus-
tura hartuko luketela ohartu nintzen. Ea ba txukun edu-
kitzen jarraitzen duten.

Bestalde, auzoan begira jarri eta Santuenea aurrean dago-
en zelaia eta Patxi Zapateroak erabili dituen baratze bikai-
nak ikusi, eta hemendik ditugun bista ederrak ere denbora
gutxirako ditugula konturatzen naiz. Adreiluz eta hormi-
goiz betetzeko ez dute ezer falta. Tamalgarria da horrelako
aldaketak ikustea, baina etxeak behar omen dira.

Hilerriko tanatorioa
ATXEGALDE MªJESUS URBIETA
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Joan den larunbatean elkartearen lokalean
hitzaldi oso praktiko eta baliagarria entzu-

teko aukera izan genuen. Noemi Montrok
eman zuen eta bertan egoera larrietan gaixo
edo eta zaurituekin nola jokatu behar dugun
ikasteko aukera izan genuen. Une larrietan

denoi kostatzen zaigu erreakzionatzea eta behintzat zer egin
edo ez den egin behar jakitea ondo etortzen zaigu denoi.
Oraingoan ere emakumeak nagusi entzule bezala baina tira,
ea denontzako baliagarriak diren eta hitzaldi hauetara jende
ezberdina joatera animatzen den.

Bestalde elkarteko egoitzaren leihoak ere barrotez babes-
teko zain daude. Azken bolada honetan norbaiti iruditu
zaio puskatzeko edo erretzeko aproposak direla eta horretan
pasatzen du denbora.

Bukatzeko ez ahaztu argazki lehiaketarako argazkiak
entregatzeko epea hilaren 27a dela. Santuenea Kultur
Elkarteak antolatu du lehiaketa eta aurtengo gaia,
“Udaberria”. Nola hartu parte? Oso erraza da. Tamaina
normaleko argazki bat egin, gutun batean sartu, gutunean
argazkilariaren datuak idatzi eta ludotekan entregatu.
Udaberriaz gozatu eta ondo segi. 

Argazki lehiaketa
SANTUENEA PAKO AGUDO

Apirilaren 13an, Aginagan egindako
batzar batean bi gai jorratu ziren

nagusiki. Alde batetik Euskalteleko langile
batek azaldu zigun zuntz optikoa ez duten
lekuentzako, WIMAX sistemaren bidez
Euskaltelek duen Interneterako banda zaba-
laren eskaintza. Zarautzko Talai-Mendin kokatuta dagoen
errepetidore batetik jasoko genuke seinalea. Horretarako
antena txiki bat jarri beharko litzateke teilatuan edo fatxa-
dan. Instalazioa doan izanik, kontratatzen den abiaduraren
arabera hilero kuota bat ordaindu beharko da. Informazio
gehiago telefono honetan: 943 31 86 01.

Bestalde, frontoi inguruan oinezkoen segurtasuna ber-
matu asmoz proposamen ezberdinak aztertu ziren.
Azkenean, eta asko eztabaidatu eta gero, udalari honako
hau luzatzea onartu zen:

10 km orduko abiadura mugatzen duten seinaleak jar-
tzea, daukagun mini parke horren inguruan aparkamen-
dua debekatzea eta, azkenik, plazako bi sarreretan pibote
hidraulikoak jartzea. Hauek kotxea gelditu eta gero jaitsi-
ko lirateke automatikoki. Bukatzeko galdera bat: Noizko
parke duin bat Aginagan?

Euskaltel Aginagan
AGINAGA AITOR HELETA

Nire ustetan, neguko eguraldiarekin
animoak jaisten zaizkigun bezala,

maiatza aldean denok askoz ere kontentuago
ibiltzen gara. Goizean leihoa ireki eta eguz-
kia eta zeru urdina ikusteak asko alaitzen du
eguna. Eta nonbait, hasi gara udaberri giro-

an murgiltzen: eguraldi ona hasi da, eguna asko luzatu
da,…

Baina honetaz gain, maiatzak badu beste zerbait.
Igandero badugu festaren bat hilabete honetan. Lehenik
eta behin, lehen eguna jai eguna izan ohi dugu eta zortea
dugunok zubi eta guzti sartuko gara maiatzara. Ezin ahaz-
tu Andatza eguna ezta ikastolen aldeko festak ere: Herri
Urrats Ibilaldia,… Aipatu gabe ezin utzi, nola ez,  Sagardo
Eguna. Eta honez gain, beti izaten da familian jaunartze-
ren bat, edo ezkontzaren bat,… Hilabete betea benetan!

Bukatzeko, auzoko jendea animatu nahi nuke NOAUA!ko
txoko honetan idaztera. Aire berriak behar ditu txoko
honek! Idazten ausartuko ez bazinate ere, lasai jo gurega-
na, jakin duzuen berriren bat esateko, edo protestaren bat
egiteko,… Guri oso ondo etorriko litzaizkiguke zuen hitz
horiek txoko hau bete ahal izateko.

Maiatza
URDA IAGA ALAZNE BEGIRISTAIN

Erraustegi, kartzela eta gure herria uda-
lerri ez izateak dakarzkigun bestelako

kontu beltzak albo batera utzi eta ekainaren
10ean Gipuzkoako Eskola Txikien Festa
egingo dugu Zubietako kaxkoan.

Eskola txikiak mantendu eta indartu beha-
rra aldarrikatzeko egiten dira urtero Eskola Txikien Festak
eta Zubietak lehen aldiz antolatuko du aurten festa hori.

Egitaraua jada prest dago: umeentzako jokoak, herriko
dantza, omenaldiak, bazkaria, pottokak, Patxi Perezekin
dantza saio mundiala, Pirritx eta Porrotx pailazoak, pilota
partidak...

Egitarau oparo hori antolatzeaz gain bestelako lanik ere
egin dute eskola txikiko gurasoek: diru-laguntzak lortu,
festa girotzeko logotipoa, liburua eta abestia (Mal de Ojo-
ren musika eta Xabier Arregiren hitzekin egindakoa) sortu,
festarako webgunea egin (www.blogak.com/zubieta2007),
neguko eta udako arropa atera (eskola txikian dituzue ikus-
gai, jo Nekane Zalduarengana)...

Gurasoek aurrerantzean herritar denon laguntza beharko
dute, batez ere egunean bertan lan egiteko. Badakizue nora
jo. Eskola txikiak bizirik, herri txikiak bizirik!

Badatorkigu festa
ZUB IETA DENIS ELORTZA
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Sara Del Rio, Greenpeace

“Ez dira zaborrak gutxitzeko 
politika errealak bultzatzen”

Hiri hondakinen eztabaida
piztu zenetik hona, instituzio
ezberdinen iritziak eta propo-

samenak bildu ditugu. Herri platafor-
ma eta giza mugimenduen ahotsa jaso
dugu. Baina honakoan, Greenpeace
erakundearengana jotzea erabaki dugu.
Urteak pasa ahala, nazioartean zeresan
handia eta eragin zuzena duen talde
ekologistan bilakatu da. Sara Del Riok,
Greenpeace taldeko gure solaskideak,
toxikoen inguruko kanpainak koordi-
natzen ditu. Madrilgo egoitzatik aten-
ditu zuen NOAUA!ren telefono deia. 

NOAUA! Errauste-planta eraiki nahi
dute Zubietan. Nola ikusi duzue
hemen sortu den ika-mika Madrildik?

Sara Del Rio. Oso argi geratu da
erraustearen aurka dagoela gizartea.
Arrazoi argiengatik gainera. Zaborren
erretzeak sustantzia arriskutsuak eragiten
ditu. Errauts hegalari asko sortzen ditu,
eta baita lurreko errauts asko ere. Errauts
horiek hondakin arriskutsu diren alde-
tik, zabortegien premia izango dute
errauste-plantek, beraz, errauste plantak
ez luke zabortegiekiko dugun dependen-
tziarekin amaituko. Herritarrak erraus-
te-planten aurka azaldu dira baina insti-
tuzioek ez dute herritarren iritzia aintza-
kotzat hartu. Hiri hondakinen arazoa ez
dute beste era batean konpontzen jakin
eta errazenera jo dute; herritarrek onar-
tuko luketen konponbidea bilatzeari
uko eginez.

N. Argi dago, beraz, gai honetan
Greenpeace taldearen jarrera zein den. 

S. D. R. Erraustea jasangaitza den tek-
nologia baita. Konpondu ez den arazo
bat estaltzera datorrena: gero eta zabor
gehiago sortzen da baina ez dira zaborrak
gutxitzeko politika errealak bultzatzen.
Zaborrekin sortu den arazoa errauts
bihurtu nahi dute. Begietatik kenduko
dituzte zaborrak, baina ez da zaborren

kopurua murriztuko eta arazoa areagotu
egingo da. Errauste-planten bidez sus-
tantzia oso arriskutsuak zabalduko dira,
gainera. Ez bakarrik hain aipatuak diren
dioxinak edo furanoak, baita bestelako
sustantzia arriskutsu gehiago ere.
Nazioarteko hitzarmen askok dioxinak,
furanoak eta beste sustantzia horiek
gutxitu egin behar direla diote. Baina
Donostiako udalak eta Foru Aldundiak,
ordea, teknologia horren alde egin dute.
Sustantzia arriskutsu horiek guztiak
zabaltzen dituen teknologiaren alde.
Sentsibilizazio eta prebentzio politikak
bultzatu beharko lituzkete baina erraus-
tearen alde egin dute, herritarren gehien-
goa kontra azaldu den arren.

Sara del Rio Greenpeace talde ekologistako buruetako bat da
eta toxikoen kanpainataz arduratzen da.

“Begietatik kenduko dute
zaborra, baina ez da zaborren

kopurua murriztuko eta
arazoa areagotu egingo da”

SARA DEL RIO
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N. Berrerabili, gutxitu eta birziklatu.
Hori da talde ekologisten lema nagusia.
Baina beti izango da birziklaezina den
materiala. Kasu horretan, zein izango
litzateke konponbidea?

S. D. R. Bada “0 Hondakin” izeneko
korrontea, Europan eta Europatik
kanpo zabaltzen ari dena. Produkzio sis-
teman, bakarrik birziklagarria den mate-
riala erabiltzeko joera bultzatzen duena.
Noski, korronte honek egungo kontsu-
mo-sistema aldatzea dakar. Gaur egungo
arazoa ez da bakarrik sortzen dugun
zabor kopurua. Zaborraren materiala da
gaur egungo arazoa. 

Adibidez, PVCz eginiko ontziak ditu-
gu oraindik. Gaizki birziklatzen den
ontzia da eta zabortegira eramaten den
bakoitzean sustantzia arriskutsu ugari
askatzen ditu. Eta errauste-plantara era-
maten denean, PVCz eginiko ontzi hori
dioxina, furano eta sustantzia arriskutsu
ugari eragiten ditu. 

Birziklagarriak diren materialak era-
biltzen hasi behar da. Baina zabortegi
edo errauste-planta baten menpe bagau-
de, zaborrarekin sortu den arazoaren
konponbidea ez da sekula iritsiko. 

N. Errauste-planta jarriko balitz, bir-
ziklatzeko motibazioa jaitsi egingo
litzateke. Hori diote herri-plataformek.
Hala al da? Horren inguruko daturik ba
al duzue?

S. D. R. Gauza jakina da hori. Hori
beste toki batzuetan ikusi da. Europako
Batasuna horregatik ari da errauste-plan-
ten teknologia arbuiatzen. Baina
Europako Batasunak egiten dituen pro-
posamenak albo batean utzi dituzte
Gipuzkoako instituzioek. Hondakin
politikan zehaztu den hierarkiaren lehen
urratsak albo batera utzi nahi dituzte:
zaborren birziklatzea, gutxitzea, berrera-
biltzea. Errauste-planta ezartzen bada,
hondakinak murrizteko edozein politi-
kak lehentasun gutxiago izango du.

NOAUA! Instituzioek errepikatzen
dutenez, teknologia berriei esker gaur
egungo errauste-plantak seguruagoak
dira. 

Sara Del Rio. Espainian, errauste sis-
tema alboratuta egon da denbora luzez.
Azken urteotan, ordea, ikusi dugu
erraustearen inguruko sektoreak tekno-
logia berriak bultzatu dituela. Baina
ingurugiroa kutsatzen jarraitzen dute
teknologia hauek, pertsonen osasuna
arriskuan jarraitzen du oraindik. 

Europan, ingurugiroari buruzko
legediak muga zehatzak jarri ditu, bere-
ziki, atmosferara eginiko emisioen
aurrean. Eta espreski, dioxina eta fura-
noen kasuan. Baina errauste-plantek,
dioxina eta furanoez aparte, oso arris-
kutsuak diren beste sustantzia batzuk
ere eragiten dituzte. Teknologia berrie-
kin, tximiniatik beharrean errautsen
bidez liberatzen dira sustantzia arrisku-
tsu horiek. Oraintsu, neurketak egin
dira errauste-planta batzuetan eta dio-

xina eta furanoen %95 erraustutako
hondakin solidoetan aurkitzen dira.
Hondakin hauek oso arriskutsuak dire-
nez, zabortegi berezi batzuetara eraman
behar dira. Azken finean, teknologia
berriekin egin dutena zera da: sustan-
tzia kutsagarriak tximiniatik bideratu
beharrean, errauts solidoen bidez libe-
ratu dituzte. Baina kutsadura berdina
da, ingurugiroan eta osasunean eragin
berdina dute. 

Hondakinen prebentzioaren
inguruko nazioarteko konfe-

rentzia ospatu zen lehengo astean
Donostiako Miramar jauregian. Gipuz-
koako Foru Aldundiko Ingurumeneko
Zuzendaritza Nagusiak antolatu zuen
konferentzia, Baliabideen Birziklatzea-
ren eta Kudeaketa Iraunkorraren Alde-
ko Hiri eta Eskualdeen Elkartearekin
batera. Konferentzia hau adituei, toki-
ko arduradunei, GKEei eta hiri-honda-
kinen areagotzea gelditu nahi duten
heziketa-sektore zein enpresa-sektoreei
zuzenduta zegoen.

Bilkura honetan, hiri-hondakinak
prebenitzearen inguruan eztabaidatu
zen. Hala nola, etxeetako ohiturak alda-
tzeko erabilgarriak izan daitezkeen tres-
nak aztertu ziren.

Honen harira, aipatzekoa da Foru
Aldundiak irailerako martxan jarri nahi
duen edukiontzi berria. Hondakin

organikoak jasoko ditu edukiontzi
honek, janari gordinak alegia. Lehen
fasean, Zarautz, Zumaia, Azpeitia,
Azkoitia, Aretxabaleta eta Amaran
(Donostia)  hasiko dira janari gordinak
era berezituan jasotzen. 2016rako, hon-
dakin organikoen %55a birziklatzea
aurreikusi du Foru Aldundiak.
Birziklatzen den hondakin organikoa-
rekin konposta egingo da.

“Ingurugiroa kutsatzen jarraitzen dute 
teknologia berriko errauste-plantek”

Irailetik aurrera hondakin

organikoak biltzen hasiko dira

Dioxinak, furanoak eta beste
sustantzia arriskutsu gehiago

sortzen ditu errauste sistemak.

Edukiontziaren goikaldeko tapa
txuritik bota beharko dira

hondakin organikoak.

“Errauste-planta ezartzen
bada, hondakinak murrizteko

politikak lehentasun 
gutxiago izango du”

SARA DEL RIO

IMANOL UBEDA ________________________
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ERRENTA AITORPENA
Ailegatu da Ogasunarekin kontuak

argitzeko garaia. Hona hemen modali-
tateak, egutegia eta aurkezteko tokiak.

MODALITATEAK
Autolikidazio proposamena: Foru

Ogasunak bidalita zergadun batzuek
postaz bi hizkuntzetan jasoko dute. Ja-
sotakoa onartuz gero, 902 100 040 zen-
bakira deituta edota www.gipuzkoa.net
atarian jakinarazi behar da. Onartzen ez
bada, aitorpena egiteko beste modalita-
teren bat baliatu beharko da. Gomen-
dagarriena, mekanizatua.

Mekanizatua: Foru Ogasuneko bule-
goetan egiten da, aldez aurretik hitzor-
dua eskatuta. Usurbildarrek Donostian,
Antxo Jakitunaren hiribidean, 9.

Telematikoa: gure diru-mugimen-
duen frogagiriak erakutsita, finantza
erakunde eta artekaritzetako langileak
egiten dute aitorpena. 

Nork bere bidetik eginda: norberak
inprimakia edo CD bat erosita; baita
Internet bidez ere. Estankoetan, Ogasu-
neko bulegoetan eta Interneten euska-
rriak eskuragarri. Erabilienak; 109 ere-
dua (Pertsona Fisikoen Errentaren gai-
neko Zerga) eta 714 (Ondarearen gai-
neko Zerga). Aurkezpenerako aukeratu
den tokian entregatu behar da aitorpe-
na, diru-mugimenduen frogagiriak
erantsita.

ERRENTAREN AITORPENAREN
2007KO EGUTEGIA

Auto-likidazio proposamena: maia-
tzaren 11 arte. 

Nork bere aldetik: Ekainak 25 arte.
Mekanizatua: Ekainak 28 arte (hi-

tzordurako erreserba ekainak 18 arte). 
Txanda hartzeko eta informaziorako

telefonoa: 902 100 040.

Datuek erakusten dutenez, herritar
gehienek Errentaren Aitorpena gaztela-
niaz egiten dute. Argi dago euskaldu-
nok  nahiago dugula diru-kontuak gaz-
telaniaz argitzea. Kutxako gestore ko-
mertziala den Amaia Fernandezek adie-
razi digun bezala, “kontzeptu teknikoe-
tan dago hutsunea. Horrelakoetan, be-
zeroei erdaraz aritzeak konfiantza han-
diagoa ematen die”. Errenta-aitorpena-
ren simulazioak bi hizkuntzetan egiteko
aukera eskaintzen du; gehienek, ordea,
erdaraz egiten dute. 

EUSKARAZ EGITEKO
BORONDATEA AZALDU

Buruntzaldeko udalek sustatu duten
“Diru-Kontuak euskaraz” izeneko kan-
paina, hutsune horiek betetzen lagun-
tzeko asmoarekin sortu da. Errentaren
Aitorpena zein gestorietan egiten diren
gainerako tramiteak direla eta sor dai-
tezkeen zailtasunak gainditzeko eta bel-
durrak uxatzen laguntzeko, alegia.  Ho-
rretarako, hainbat baliabide berri jarri

da gestiogile zein herritarren eskuetan.
Baina baliabideak baliabide, zera go-

mendatzen da, herritarrek espresuki
adierazi dezatela euskaraz egiteko bo-
rondatea, eta horretarako dauzkan es-
kubideak argi izatea eta erabiltzea.
“Errentaren aitorpena euskaraz egiteko
ahalegina egiten ari gara. Baina ahale-
gin horrek ez du zentzurik herritarrek
aukera hori ez badute baliatzen”, adie-
razi du Normalizazio Planetako Foru
Aldundiko arduraduna den Joxean
Amundarainek. 

Gure poltsikoei errentagarritasuna ateratzen 

Gestorietan ere, dokumentazioa euskaraz

APIRILAREN 17AN EGIN ZEN

KANPAINAREN AURKEZPENA

ANDOAINGO UDALETXEAN.

Buruntzaldeko Euskarako zerbitzuek kanpaina berria ja-
rri dute martxan diru-kontuekin lotutako gestioak euska-
raz egiteko beldurra uxatzeko helburuarekin. Kanpainak
dioen bezala errentagarritasuna %100ekoa da eta arriskua

%0.  Diru-kontuen inguruko gestioak euskaraz egiteko au-
kera ere badela ohartarazi nahi digute herritarroi, gure
poltsikoen errentagarritasuna berdina baita euskaraz zein
gaztelaniaz.

Errentaren Aitorpena euskaraz
egiteko eskaria, poliki bada ere,
gehitzen ari den bezala, gesto-

riekiko gainerako harremanetan ere, ahoz-
koetan zein idatzietan, gauza bera ari da
gertatzen. 

Alor horretako profesionalentzat ere ez
da erraza izaten tramite guztiak euskaraz
egitea, ohitura faltaz aparte, askotan ez dute-
lako dokumentuen eredu ofizialik. Hutsu-
ne horretan laguntzera dator kanpaina
honen bidezgestoria parte hartzaileen arte-

an banatu den CDa. Bertan, dokumentu
erabilienen euskarazko hainbat eredu,
dokumentu ofizialak euskaraz aurkitzeko
erreferentziak, gaiarekin loturiko hiztegi
espezifikoak edota bibliografia aurkitu
ditzakete. 

Ezin hobeto hartu dute laguntza lanean
ari diren gestiogileek. Sektorea euskaldun-
tzeko aurrerapauso hori baliagarria izango
da egun dauden hainbat oztopori aurreegi-
teko. Usurbilgo Lurdes gestoriako Lurdes
Furundarenaren esanetan, “egoera aldatze-
ko tartea hartu beharra dago. Euskara arlo

guztietan bultzatuta ere, denbora behar da”.
Halaxe da bai. Baina beste zerbait ere bada,
tartean ezinbestekoa; jarrera aldaketa. Bai
gestiogileena, bai eskaria sortu behar duen
herritarrarena.

Buruntzaldeko udalek sustatu duten kan-
paina honi esker, gestorietako artekariek
hainbat euskarri izango dituzte eskura. 

Gestorietako arduradunekiko ahozko
harremanetan, zein Errentaren Aitorpena
edo bestelako dokumentuak egitean ereeus-
kara erabiltzera animatzeko herritarrek ere
esku-orriak jasoko dituzte.

Errenta aitorpena euskaraz
ZENBAT

348
98

511
317
147
269

NON
Andoain
Astigarraga
Hernani
Lasarte-Oria
Urnieta
Usurbil
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Duela lau urtetik
antolatzen da

Jexux Artzeren inguru-
ko kultur hamabostal-
dia. 2003an antolatu
zen lehen aldiz. Orduko
hartan, Artzeren biogra-
fia liburua kaleratu zen; “Jesus Mari
Artze, ttakunaren esku isila”. 

Baina nork idatzi zuen? Erantzun
zuzena apirilaren 30a baino lehen
erredakzioa@noaua.com helbidera
bidali edota NOAUA!ko egoitzara ekar-
tzen duzuenok saria eskuratu dezake-
zue. Maiatzaren 5ean izango den
Pantxoa eta Peioren kontzertua ikus-
teko bi lagunentzat bina sarrera zoz-
ketatuko baitira. Sarituen izen-abize-
nen berri, maiatzaren 4ko NOAUA!n. 

Nork idatzi zuen
Jexux Artzeren

inguruko liburua?

Datorren astean hasiko dira
Jexux Artzeren omenezko ekitaldiak

Astebete barru hasiko dira
Jexux Artze Kultur
Elkarteak antolatutako eki-

taldiak. Tartean da, Pantxoa eta
Peiok maiatzaren 5ean 22:30ean
kiroldegian eskainiko duten kontzer-
tua. Sarrerak salgai dira 10 euroren
truke Mahukan, Lizardin eta
Donostiako Elkar Megadendan.

Harkaitz Martinez de San Vicente
eta Igor Otxoa txalapartariek hasiko
dute kultur zikloa maiatzaren 4an.
“Nömadak TX” filmaren emisio
bikoitza izango da Sutegin 19:30ean
eta 22:30ean. Gauekoan, gainera, txa-
laparta saioa eta gaiaren inguruko
solasaldia izango da. Sarrera doan.

Larunbatean, maiatzak 5, Pantxoa
eta Peiok zazpi musikarirekin batera
“Lurra eta maitasuna” lana aurkeztu-
ko dute. Baina arratsalde partean ere

girorik ez da faltako. Zuberoatik eto-
rriko den “Oiherkoren txarangak” tal-
deak bazterrak alaituko ditu.

Ane Albisuk dantzari eta ikerlari
donostiarrak euskal jantzi tradiziona-
lei buruz eskainiko duen hitzaldiare-
kin amaituko da aurtengoa.
Maiatzaren 11n, Sutegin 19:30ean.

Pantxoa ta Peio beste zazpi
musikarirekin batera igoko dira

kiroldegiko oholtza gainera.

“Irakurri, gozatu eta oparitu” kanpaina hasi da 

Apirilaren 23an ospatu ohi
den Liburuaren
Nazioarteko Egunak izan

du berezitasunik aurtengoan.
Euskaraz irakurtzera bultzatzeko
kanpaina abiarazi dute Topagunea
Euskara Elkarteen Federazioak,
NOAUA!k, udal liburutegiak eta
herriko liburu-dendek, “Irakurri,
gozatu eta oparitu” lemapean.

Pasa den astean Bilbon aurkeztu
zuten kanpaina. Lemak dioen bezala,
kanpainak liburu bat irakurri eta gus-
tukoa izanez gero, oparitzera bultzatu
nahi du parte hartzailea. Hala,
Usurbilen eta beste hamahiru herrie-
tako liburutegietan ehun liburu izan-
go dira ekimen honetarako espresuki
jarritako apaletan. Horietatik hamar
herri bakoitzak aukeratutakoak izango
dira. Gainerakoak Patxi Zubizarreta
idazleak aukeratu ditu irakurleen
adina edota liburuen generoa kontuan

hartuta. 
Kanpainan parte hartu nahi duenak

horietako liburu bat Sutegiko liburu-
tegian maileguan hartu dezake.
Irakurri eta liburutegira itzultzerako-
an horri buruzko fitxa bat bete behar-
ko du. Trukean, irakurleak deskontu-
txartela jasoko du. Horrek kanpainan
parte hartzen ari diren Lizardi edo
Laurok liburu-dendatan irakurritako
liburua %25eko deskontuarekin erosi
ahal izango dute, beste norbaiti opari-
tzeko.

NOAUA!ko bazkideok, 
deskontu handiagoa

NOAUA!ko bazkideek %50eko
deskontua izango dute. Kasu horre-
tan, erosleak oparia jaso behar duena-
ren helbidea utzita, NOAUA! ardura-
tuko litzateke liburua helarazteaz.

Aukeran dauden liburuak hobeto
ezagutzeko www.topagunea.org/ira-

kurri ataria zabalik dago. Kanpaina
ekainaren 23ra arte luzatuko da.

kanpainak gustuko liburua beste
lagun bati oparitzeko

erraztasunak eskaintzen ditu.

Lehiaketa
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“Independentziaren sustraiak”
zikloa ostiral honetan amaituko da

Usurbil eta usurbildarrak
ageri diren irudien DVD
emanaldiarekin amaituko

da Nafartarrak Kultur Taldeak anto-
latutako “Independentziaren sus-
traiak” zikloa. Ostiralean, apirilak
27, Sutegin 19:30ean. Sarrera doan.

Ezagunak izango zaizkio bati baino
gehiagori Sutegin erakutsiko diren
berrehun bat argazki zahar eta berria-
goetan ageriko diren irudiak eta herri-
tarrak. Usurbilgo historiako zenbait
pasarte jasotzen dira. Bilintx
Arratzainen zauritu zutenekoa, Santa
Cruzko apaizaren ihesaren istorioa,

baserriek izan duten garrantzia,
Usurbilen 600. urteurreneko ospaki-
zun ekitaldiak edota herrian dauden
megalitoak. Oroitzapenak berritzeko
aukera aparta.

DVD emanaldian ikusiko den
irudietako bat duzue hauxe. 

Udaberria da Santuenea
Kultur Elkarteak bigarre-

nez antolatu duen Argazki
Lehiaketako gaia. Ostiral hone-
tan, hilak 27, 19:00etan amaitu-
ko da parte hartzeko epea. 14
urtez azpiko bazkideek parte har
dezakete eta gaiari lotutako
tamaina normaleko argazki baka-
rra aurkez daiteke, norbere datue-
kin gutun batean Ludotekan.
Maiatzaren 13an jakinaraziko
dira nortzuk diren sarituak.

Santueneko
Argazki Lehiaketa

Maiatzaren 3an amaituko
da  Gizarte Zerbitzuen

arloan diru-laguntzak eskatzeko
epea. Elkarteek, bestelako era-
kundeek edota norbanakoek
udalerrian arlo horretan egitas-
moak burutzeko lirateke aipatu-
tako laguntzak. Informazio
gehiago udaleko Erregistro
Nagusian nahiz Gizarte
Zerbitzuak dituen bulegoetan
eskura daiteke.

Olarriondon eta Ugartondon
eraikitzekoak diren babes ofi-

zialeko 168 etxebizitzen zozketan
parte hartzeko eskaera-orriak maiatza-
ren 4ra arte aurkez daitezke. 

Horretarako, herrian 8 urtez edota
15 urtez epe ezberdinetan erroldaturik
egon behar da. Ezin da jabetzan etxe-

bizitzarik izan eta urtean 9.000-
33.100 euro arteko diru-sarrerak izan
behar dira.

Bi zozketa egingo dira; lehenengoan,
etxea lortu dutenen zerrenda osatuko
da. Bigarrenean, bakoitzari egokitu
zaion etxea jakinaraziko da.
Informazio gehiago, udaletxean.

Gizarte
Zerbitzuetako
dirulaguntzak

Maiatzaren 4an amaituko da babes
ofizialeko etxeetan izena emateko epea
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DE N B O R A PA S A K

Ugaztun
haragijalea
Proiektua

Arabako
herria

Emakume
izena

Bururatu
Bizkaieraz,

fruitu

Uso arrak

Areago

Pl., musika
lan mota
Oinaze

Bokala

*
IRUDIAN

Danbor
mota

Ukabil
ukaldiak
Arrantza

tresna

Zoro
Pl., ate
ingurua

Modua

Alokairuak

Ahuntzen
arrak

Bazterrak

Korrikaren
antolatzaile

Gauerokoa

Iridioa

Bokala
Nahastura

trinko

Nahi

Potasioa

Euskal
fonema

Atsekabea

Kopeta

Sobera

50
Kontso-
nantea

Nitrogenoa
Musika

nota

Erne
Musika
tresna

Röntgen
Suari

dariona

Irudian, Usurbilgo udal euskaltegia. Nola du izena?                            Soluzioa: 16. orrialdean. Egilea: LUMA

Telf: 943 36 61 21 Alperroburu, 1
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I Z E R D I PAT S E TA N

Usurbil Futbol Taldeak
“Usurbil Cup” areto futbol
txapelketa antolatu du lauga-

rren urtez jarraian. Herriko haur eta
gazteek Santixabelak iritsi bitartean
frontoian futbolean jokatzeko aukera
izango dute aurtengo honetan ere. Maila
desberdinetan taldeak osatu eta txapel-
ketan izena emateko epea maiatzaren
2an amaituko da. 

Herriko pilotalekuan futbola ikusteko
aukera izango da berriz ere maiatzaren
erdi aldetik ekainaren bukaera bitartean.
Aurreko urteetan txapelketa honen ingu-
ruan sortzen den giro onari eutsi nahi
izan die antolatzaileek eta herriko futbol
taldeak “Usurbil Cup” areto futbol txa-
pelketaren 4. edizioa antolatzeari ekin
dio.

Lau maila zehaztu dituzte antolatzaile-
ek txapelketa honetan: benjaminak
(1997-1998), alebinak (1995-1996),
infantilak (1993-1994) eta kadeteak
(1991-1992). Horrez gain, baldintza
batzuk bete beharko dira. Talde bakoitza
gutxienez 7 jokalariz osatua izango da,
maila bakoitzean gutxienez 5 talde osatu
beharko dira txapelketa hasteko eta talde
bakoitzak 16 urtetik gorako ordezkari-
entrenatzaile bana izan beharko du.

Maiatzaren 2a izango da izen emateko
azken eguna eta talde bakoitzak jokalari
bakoitzaren eta entrenatzaile-ordezkaria-

ren NAN fotokopiak edo jaiotze-agiriak
eta taldearen izena utzi beharko ditu
Oiardo kiroldegiko harreran. Horrez
gain, txapelketako gastuei aurre egiteko
talde bakoitzak 40 euro jarri beharko
ditu. Partidak herriko pilotalekuan joka-
tuko dira ostiral arratsalde eta larunbat
arratsaldetan eta astegun batzuetan ere
jokatu beharko dira.

Aurreko edizioetan haurrek frontoian
futbolean jolasteko izaten duten gogoa
ikusita, 7 eta 8 urtekoekin zerbait egitea
erabaki dute antolatzaileek. 1999 eta
2000. urteetan jaiotakoekin noizbehin-
kako topaketak izango dira. Iragarritako
ordurako azaltzen diren haurrekin talde
desberdinak osatu eta futbolean jokatze-
ko aukera izango dute. Topaketa honeta-
rako eguna eta ordua partidak iragartzen
dituen orrian zehaztuko dira.

Asteburu honetan hasiko da
Gipuzkoako Herri Arteko pilota

txapelketa. Pasa den astean egin zuten
40. edizioaren aurkezpena eta kanpora-
keten zozketa eta azken urteetan bezala,
Usurbil txapelketa garrantzitsu honetan
izango da. Aurtengoan 22 herri izan
dira izena eman dutenak eta horietatik
batzuk lehenengo kanporaketa jokatu
beharko dute datozen bi asteburutan.
Usurbilek, ordea, final zortzirenetan
ekingo dio txapelketari. Eskoriatza eta
Ataunen arteko kanporaketan garaipe-
na lortzen duenaren aurka jokatu

beharko dute maiatzaren 13 eta 20ko
asteburuetan. Iaz final laurdenetara iri-
tsi ziren herriko kirolariak Zumarraga
eta Zegama gainditu ostean, baina kan-
poraketa honetan ezin izan zuten ezer
egin Azkoitiaren aurka.

Bestalde, Xabier Santxo herriko pilo-
tari gazteak Antiguako pilotalekuan
jokatu den Teledonosti pilota txapelke-
ta irabazi zuen pasa den igandean. Lau
t´erdian banaka, kadete mailako finala
jokatu zuen Santxok Azpeitiako
Aizpururen aurka eta 22-13 nagusitu
zen.

Maiatzaren 2an amaituko da izena
emateko epea.

Erregional mailako
taldea Elgoibarren

Usurbil Cup 2007

Asteburu honetan hasiko da 
Gipuzkoako Herri Arteko Pilota Txapelketa

Lehen Erregional mailako futbol
taldeak Elgoibarren jokatuko du

Pedruskoren aurka asteburu honetan.
Azkeneko jardunaldian Haranen
Bergara 1-0 mendean hartu ostean,
mailaz mantentzea lortu dute 3 jardu-
naldiren faltan. 1. jubenil mailako talde-
ak, berriz, Seguran jokatuko du Kopa
txapelketari dagokion neurketa eta nes-
kek atsedenaldia izango dute. Azken
talde honek 0-2 irabazi zuen Andoaingo
Allurralde futbol zelaian Euskaldunaren
aurka pasa den larunbatean.

Usurbil KE  - Arrate
Oiardo kiroldegian

Usurbil Kirol Elkarteko lau esku-
baloi taldeetatik bakarrak joka-

tuko du asteburu honetan Oiardo kirol-
degian. Kadete mailako mutilen taldeak
Eibarko Arrate taldearen aurka jokatu-
ko du. Kopa txapelketako lehenengo
jardunaldian Andoainen garaipena
lortu ondoren, orain arte Euskadiko
txapelketa jokatu duen taldeari aurre
egiten saiatuko dira Jon Gallego eta
Pako Agudok zuzendutako herriko
jokalari gazteak. Beste hiru taldeek atse-
dena izango dute asteburu honetan.

Emakumezkoentzat
pala ikastaroa

Usurbilgo Pilota Elkarteak ema-
kumezkoentzako pala ikastaro

bat antolatzeko asmoa du, teniseko
pilotarekin eta 16 urtetik gorakoentzat.
Maiatzaren erdialdean hasi eta sei asteko
iraupena izango du. Harremanetarako
652 72 80 59 (Haritz).

Erregional partidako
zozketaren zenbakia

Haranen, erregionalen partidan
zozketa egin ohi da. Aurreko

larunbatean, Usurbil-Bergara partidan
zenbaki sariduna 468 izan zen. Ez zen
asmatzailea agertu. Saritua izan bazara,
deitu honako telefono zenbakira: 653-
72 80 59 (DIA supermekatuak eman-
dako janari lotea da saria).

JOSU ARANBERRI ________________________
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INGO AL DEU?

Soluzioa

Eguneko goardiako farmaziak
Apirilak 26, osteguna
Urbistondo, San Frantzisko 1, Lasarte

Apirilak 27, ostirala
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Apirilak 28, larunbata
Urbistondo, San Frantzisko 1, Lasarte
Oa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil

Apirilak 29, igandea
Urbistondo, San Frantzisko 1, Lasarte

Apirilak 30, astelehena
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Maiatzak 1, asteartea
Urbistondo, San Frantzisko 1, Lasarte

Maiatzak 2, asteazkena
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Maiatzak 3, osteguna
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Maiatzak 4, ostirala
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Maiatzak 5, larunbata
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil

Maiatzak 6, 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 egutegia noaua.com webgunean

Astelehenetik ostiralera 16:00etatik
20:00etara. Internet KzGunea

ikastaroa, IT Txartela ziurtagiria eskura-
tzeko azterketak, mintegiak, Herritar
Txartela... Informazio gehiago:
KzGunean (943 36 14 12).

KzGunea, maiatzean
arratsaldez zabalik 

Santixabelak gerturatzen ari dira. Bi
hilabete eskas jaiak hasteko, eta

dagoeneko prestaketa lanak hasiak dira.
Haurren eta helduen danborradetan
parte hartzeko izen emateko epea jakina-
razi dute antolatzaileek. Haurren kasuan,
izena emateko aukera maiatzaren 4an
izango da, 17:15ean Agerialdeko patioan.
Helduen danborradan partehartu nahi
duenak hilaren 11n izena eman dezake,
leku berean baina 20:30ean. Bestalde,
danborrada batean zein bestean izango
diren lehen entsegu-egunak ere zehaztu
dira. Helduena izen emateko egun eta
ordu berean izango da. Haurrena, maia-
tzaren 11n baita, 19:00-19:45 artean.
Festetan, uztailaren 1ean igandez egingo
dira danborradak: haurren saioa
12:30ean; helduena 19:30-22:30 artean.

Santixabeletako
haur zein helduen

danborrada

JJ I JJ O JJ U JJ S JJ

E G I T A S M O A
JJ A G U R A I N JJ

JJ E JJ E R A JJ E R N A I
A T A B A L A JJ R JJ T Z
JJ U K A B I L K A D A K
A M U JJ A JJ B E K O K I
JJ E R O JJ L O A JJ L JJ N
A T A R I A K JJ G U R A
JJ A K E R R A K JJ A E K
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INGO AL DEU?

Agenda

Apirilak 26, osteguna
- 19:30ean Sutegin, “Basque country

independent 2012” hitzaldia. Antola-
tzailea: Nafartarrak.

Apirilak 27, ostirala
- 19:30ean Sutegin,Usurbilgo pasarte

historikoak DVDa. Antolatzailea: Nafar-
tarrak.

- Santueneko Argazki Lehiaketan parte-
hartzeko azken eguna.

Maiatzak 4, ostirala
- 19:30ean/22:30ean Nömadak Tx fil-

mea Sutegin. Sarrera doan. 

Maiatzak 5, larunbata
- “Oiherkoren txarangak”, 18:00-

20:30ean Kalejiran. 
- Pantxoa eta Peio, 22:30ean kiroldegian.

1977ko kintoen bazkaria: Aginaga
sagardotegian, maiatzaren 5ean. Izena ema-
teko ohiko tokietan jarriko diren zerrende-
tan, maiatzaren 2a baino lehen.

Lan osasunaren nazioarteko
eguna ospatuko da apirilaren

28an. Bezperan, apirilaren 27an osti-
rala, ordubeteko lanuztea egitera
deitu du LAB sindikatuak (deialdia
egin duen sindikatu bakarra).
Eguerdiko 12:00etatik 13:00era,
Usurbilgo udaletxe aurrean elkarreta-
ratzea egingo da. 

Datuak esanguratsuak dira. Iaz,
Euskal Herrian 129 langile hil ziren
lan instripuetan. 529 istripu larri ger-
tatu ziren eta beste 64.897 istripu
arin. 

Lanean ari direla istripua izan eta
hiltzen diren langileen %65 kontrata
edo azpikontrata batekoa da; eta 25
langile baino gutxiagoko enpresetan
kasuen %52a. Langileen %56ak lan
erritmo ikaragarriak jasan behar ditu,
%42k zarata oso altuak eta %28ak

estresa pairatzen du, %40 lan mono-
tonoak egiten dituzte eta %33 bizka-
rreko minen kexu da. Gainera,
enpresen %56,6 ez du formakuntza-
rik eskaintzen, %59k ez dauka segur-
tasun eta osasun batzorderik eta
%54k arriskuen ebaluaziorik ere ez
dauka eginda.

LABek prentsa ohar bidez jakina-
razi duenez, “apirilaren 27an gure
jarduera bertan behera utzi eta kalera
aterako gara industrialde eta enpre-
sen aurrean nahikoa dela esateko”. 

Ordubeteko lanuztea 
egitera deitu du LABek



Zorionak Goiatz!
Gure napar koxko-
rrak 3 urte egingo
ditu maiatzaren 2an
eta Muxu handi bat
bidaltzen diogu etxeko
guztien partez.

18 Noaua! - 2007ko apirilaren 27an

GAZI, GOZO, GEZA

Zorionak Lorea!
Apirilaren 24an egin
dituzu hiru urte. Muxu
handi bat bidaltzen
dizugu  etxeko guztien
partez. Ondo pasa!

Zorionak Enaitz!
Maiatzaren 1ean 
urtebetetze eguna
duzu, zorionak eta
muxu asko aitatxo 
eta amatxoren partez!

Zorionak Malen!
Apirilaren 27an zazpi
udaberri beteko dituzu.
Muxu handi bat, Jon
Mikel, Nahia eta
Etxekoen partetik, eta orain arte
bezala, alai alai jarraitu!

JAIOTZAK
Uxue Ormazabal Montoya
Apirilaren 15ean jaio zen.

HILDAKOAK
- Maria Dolores 
Añorga Goenaga,
apirilaren 17an
hil zen 87 urterekin.

-Jaxinto Alzaga Illarramendi,
82 urterekin hil zen
apirilaren  21ean.

ETXEBIZITZA

Usurbilen pisu bat alokatu nahi dut. Presazkoa
da. Deitu telefono honetara: 627285904.

- Bizkarre kalean pisua salgai: 2 komun, sukal-
dea, sala, 3 gela, ganbara eta garajea.
48.000.000 pta. Interesatuak deitu
650938489 telefonora.

- 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 zaindua,
“extra” asko ditu.

- Estrenatu gabeko Aprilia Scoter SR 50 motoa
saltzen dut. Zozketa batean tokatua denez,
duen prezioa baino 400 euro merkeago sal-
duko nuke (1900 euro).  649 356 081.

LANPOSTUAK

Lan-eskaintzak
-Usurbilgo kafetegi batean goizez lana egiteko

pertsona euskaldun bat behar dugu.
Interesatuak deitu 690106070 telefonora.

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

-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 emakume
baten bila gabiltza 645 403 905.

- Galardiko gasolindegian oporrak ordezkatze-
ko langile bat behar dugu maiatzaren
amaieratik, urriaren erdialdera.
Interesatuak bertan utz dezala curriculuma
argazkiarekin.

Lan-eskaerak
- Pertsona helduak zein haurrak zaintzeko edo

etxeko lanak egiteko neska bat eskaintzen
da. 677343326

- Emakume bat eskaintzen da etxeko lanak egi-
teko, pertsona helduak zein haurrak zain-
tzeko. 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.  635 209 193.

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

- Oporretako, ospakizunetako, edozein mota-
tako bideoak montatzen dituen profesiona-
la 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 egiteko
eta umeak zein pertsona helduak zaintzeko.
618434990.

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

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

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Inork etxean alfer-alferrik telebista txiki bat
edukiko balu, gustora berrerabiliko genuke
udarregi ikastolan. Bide batez, zaharkituta-
ko vhs bideo reproduktorea ere hautsak
jaten ari badizu, guk etekina aterako genio-
ke ikastolan. Telefono zenbakia: 943
361216.

- Pottoka salgai, kalifikatua eta subentzioa
jasotzen ari dena. Tf: 626 220925.

- Egurrezko aulkiak salgai. Aritz egurrez egini-
koak. 943 36 20 49.

- 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, biga-
rren bateria, berogailu autonomoa, aurre-
ko eserlekuak birikariak, dena hornitua,
ASR... 610431999.

-Faema markako lau besoko kafetera bat dau-
kat salgai. 645708191.

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

-Bizirik edo jateko garbituta antxumeak sal-
gai. Baita bertako babarrun beltza eta base-
rriko oilaskoak ere 664 774 024.

-Citroen Berlingo bat, kamara isotermikodu-
na salgai. 676 453 176.

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

- Argazki zaharrak berritzen eta txukuntzen
dira. Baita ezkontza, opor edota beste edo-
zein ospakizunetako bideoak editatu ere.
617 242 660/ apore@euskalnet.net

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

Oharra

Merkatu Txikirako mezuak,
zorion agurrak, hildakoen
edota jaioberrien aipamenak
orri honetan ikusi nahi
badituzu, honako telefono
zenbakira deitu:
943 360 321 (bulego orduak).

E-postaz bidali nahi baduzu,
honako helbidera idatzi:
erredakzioa@noaua.com 






