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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

Badok Amairu

Izena: Aroa Bengoetxea Azkue.
Adina: 20 urte.
Helbidea: Kaxkoa.
Lanbidea: Tabernaria.

1. JAKIRIK GOGOKOENA.
Amak egindako onddo kroketak.

2. OHITURA TXARREN BAT.
Mugikorrarekin lo egitea.

3. ZER GORDETZEN DUZU

SAKELAN?
Metxeroa, giltzak eta txanpon

batzuk.

4. ZERTAN BERPIZTUKO ZINATEKE?
Txakur batengan.

5. ZERI DIOZU BELDURRA?
Bakarrik egoteari.

6. MIRESTEN DUZUN PERTSONA.
Familia, lankideak eta lagunak.

7. EZIN ZAITEZKE BIZI…
Lagunik gabe.

8. EGINDAKO EROKERIA HANDIENA.
Ilea “rapatzea” eta elkarrizketa hau

egitea.

9. LIBURU BAT.
“Bi anai”.

10. FILM BAT.
“Saw”.

11. LEKU BAT.
Sahara.

12. HERRIKO LEKURIK EDERRENA.
Aintziko zelaiak.

13. URTARO BAT.
Negua.

Aroa Bengoetxea: “Erokeria handienak, 
ilea rapatzea eta elkarrizketa hau egitea”
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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 11.        Idatzia ekartzeko azken eguna: maiatzak 7. 

AINHOA AZPIROZ

Halaxe esan zidan lagun batek lehengo batean:
itxoiten ikasteko ikastaro bat egin zuela. Sekula

horrelakorik entzun gabe nengoen eta nire harridura
aurpegia ikusita, han hasi zitzaidan esplikazioak ema-
ten.

“Gaur egun gero eta pazientzi gutxiago zeukanagu
itxoiteko, eta ikastaroan kontatutakoak entzun ondo-
ren, argi gelditu zaigun denoi. Tolosako bat egunero
etortzen dun Donostiara lanera; ibilbide osoa bi bide-
koa. Horrela, parean mantsoago doan baten bat toka-
tzen bazaio, ezkerreko bidera pasa, aurreratu eta segi,
batere frenatu gabe, bere abiadura mantenduz beti.
Noski, gero, Tolosatik Azpeitira abiatzen denean
Bidanitik barrena, ezin omen din aguantatu aurreko
“karakolaren” atzetik joatea.

Beste emakume batek antzekoa egiten omen din,
baina oinez doanean: berdin din semaforo gorria edo
berdea egon, ez omen dun inoiz gelditzen.

Hori entzunda barre egiten ziñan beste emakume

batek, baina berehala konturatu hunan berari ere ez
zaiola batere gustatzen supermertatuko kaxan itxoiten
egotea. Lepoa luzatuta ibiltzen omen du ilara txikiena
bilatzen.

‘Nik ere gauza bera egiten dut autopistako peajeetan’
esan ziñan beste batek segidan.

Beste gizon bat behin baino gehiagotan ateratzen
omen dun tabernetatik eskatutakoa azkar ateratzen ez
bazioten.

Ikastaroko irakasleak hala galdetu zigunan: ‘hitzordu
batera berandu datorren lagunari zenbat denbora
itxoiten diozue telefono mugikorrera deitu gabe? Bi
minutu? Hiru? Bost?’.

Horrelako adibideekin konturatu gintunan ez daki-
gula itxoiten. Gure martxa gelditzea ikaragarri kosta-
tzen zaigun; segi eta segi, egin eta egin, etenik gabe”.

Martxa hori gelditzen eta itxoiten ikasi omen dute
ikastaroan. Nola? Hurrengoan kontatuko omen dit.
Beraz, itxoin egin behar.

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

Itxoiten ikasteko ikastaroa

Bazkide egin zaitez!
36 euro urte osorako

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

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

ASKO DUGU ESATEKO 
NOAUA! astekaria, tren eta autobusen

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

Orain, bazkide egiten bazara, Usurbilgo
baserrien liburua jasoko duzu opari gisa.
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Olarriondon eta Ugartondon
eraikitzekoak diren babes ofizia-

leko 168 etxebizitzen zozketan parte
hartzeko eskaera-orriak maiatzaren 4ra
arte aurkez daitezke. 

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

zitzarik 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.

Maiatzaren 4an amaituko da babes

ofizialeko etxeetan izena emateko epea

Zortzi alderdi aurkeztu dira
Usurbilgo udal hauteskundeetara

Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialak apirilaren 25ean
argitaratu zituen udal hautes-

kundeetara aurkeztu diren hautagaien
zerrendak. Donostiako Eskualdeko
Hauteskunde Batzordean, zortzi izan
ziren Usurbilgo hauteskundeetarako
izena eman zuten alderdiak: Eusko
Alkartasuna, EAJ-PNV, PSE-EE, PP,
EAE-ANV, Usurbilgo Abertzale
Sozialistak, Aralar, Ezker Batua-
Berdeak (azken bi alderdi hauek ez dira
koalizioan joango Usurbilen). 

Arantxa Manterola Usurbilgo
Abertzale Sozialistak taldeko alkategai
moduan aurkeztu da. Esan behar da
Abertzale Sozialistak plataformak 100
sinadura behar zituela Usurbilen eta 600
bildu dituela. Arantxa Manterola duela
lau urte UHL zerrendan aurkeztu zen eta
hautetsi bozkatuena izan bazen ere,
Alderdiaren Legearen ondorioz udaletxe-
tik kanpo utzi zuten bera eta ia 1.200
bozka. Honakoan ere, gauza bera gerta
daitekeela pentsa daiteke. Izan ere,
Abertzale Sozialistak izeneko plataforma
denak inpugnatzeko asmoa azaldu baitu
Fiskaltzak. 

Gainontzeko hautagaiak hauek izango
dira: Luismari Ormaetxea EAko hauta-
gaia (gaur egungo alkatea); Iñaki

Illarramendi EAJ-PNVko hautagaia
(gaur egun zinegotzia da); Amaya
Goyaran PSE-EE/PSOEko hautagaia
(gaur egun zinegotzia da udaletxean);
Manuel Michelena izango da PPko hau-
tagaia (gaur egun zinegotzia da udaletxe-
an); Xabier Mikel Errekondo EAE-
ANVko hautagaia; Lontxo Zubiria
Aralarreko hautagaia eta Maria Pilar
Matias Ezker Batua-Berdeakeko hauta-
gaia. 

Abertzale Sozialistak plataformarekin
bezala, zalantza handiak izan dira azken
egunotan EAE-ANVren zerrendekin.
Bada Baltasar Garzon Espainiako
Auzitegi Nazionaleko epaileak EAE-
ANV alderdiaren jardunbidea ez etetea
erabaki zuen aurreko larunbatean,
"ETA-Batasunarekin inolako loturarik ez
duelako". 

Ogasunarekin kontuak argi-
tzeko garaia den honetan,

Errenta Aitorpena euskaraz aur-
kezteko une egokia izan daiteke.
Buruntzaldeko Euskarako zerbi-
tzuek martxan jarri duten kanpai-
nak dioen bezala, euskaraz egitean,
“errentagarritasuna %100ekoa da
eta arriskua 0”. Iaz, 269 izan ziren
Errenta Aitorpena euskaraz egin
zuten usurbildarrak.

Lau modutan egin daiteke
Errenta Aitorpena. 

Autolikidazio proposamena: Fo-
ru Ogasunak bidalita zergadun ba-
tzuek postaz bi hizkuntzetan jaso-
ko dute. 

Mekanizatua: Foru Ogasuneko
bulegoetan egiten da, aldez aurre-
tik hitzordua eskatuta. Usurbilda-
rrek Donostian, Antxo Jakitunaren
hiribidean, 9.

Telematikoa: gure diru-mugi-
menduen frogagiriak erakutsita, fi-
nantza erakunde eta artekaritzeta-
ko langileak egiten dute aitorpena. 

Nork bere bidetik eginda: nor-
berak inprimakia edo CD bat ero-
sita; baita Internet bidez ere. Es-
tankoetan, Ogasuneko bulegoetan
eta Interneten euskarriak eskuraga-
rri. 

Txanda hartzeko eta informazio-
rako telefonoa: 902 100 040.

Errenta Aitorpena

egiteko garaia da

Hauteskunde kanpainan, gehigarri
bereziak argitaratuko ditugu NOAUA!n. 
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Koruko egur azpiak duela lau hamarkada baino 
gehiagoko babarrunak eta dokumentuak ezkutatzen zituen

Denbora igarotzeak bere
arrastoak uzten omen ditu
han eta hemen. Are gehia-

go, dagoeneko historia luzea duten eta
oraindik zutik dauden eraikinetan;
baita, garai batean ageri ziren baina
gaur egun liburuek soilik existitu zire-
la gogorarazten dituztenetan ere.
Iraganeko arrastoak nonahi aurki dai-
tezke eta askotan, indusketak edota
konponketa lanak hastean izaten da
horien berri. Usurbilgo Salbatore
Deunaren Elizan ere halako zerbait
gertatu da. 

Pasa den udazkenean hasi ziren
Elizako koru aldea berritzeko lanak.
Aurten ehun urte beteko dituen orga-
noa piezaz pieza desmuntatu zuten.
Gero, gunea bera konpontzen hasi
ziren. Besteak beste, egurrezko lurra
altxatzen hasi ziren, egur zatiak ken-
tzen. Duela aste gutxi, zeregin horre-
tan zebilen Joxe Ramon Ibargoien
usurbildarrak aurkikuntza dezente
egin zituen bi guneetan. 

Babarrunak, itxura onean
Gerraostekoak izan daitezkeen

babarrunak agertu dira. Handik ez
oso urruti, Burgosko prozesua salatzen
duen kartela eta oinarri teorikodun
pare bat liburuxka zeuden. Denboran
atzera dezente egin beharra dago
haien jatorria ezagutzeko. Garbi dago-
ena zera da; Salbatore Parrokiko
koruan egur azpian urte mordoxka
bat egin dutela. 

Denboraren pasaera, 
ez dute asko nozitu
Parrokian agertu diren gaiei gaurko-

ak ez direla nabari zaie. Hautsa edota
kolorea aldatzen joan zaizkie; txoste-

nen paperak horitzen eta babarrun
aleak ere itxuraz aldatu dira. Baina
urte hauetan guztietan ezin hobeto
kontserbatu dira Koruko egurrezko
lur azpian.

Gune horrek biltegi funtziotarako
baldintza klimatiko bereziak dituela
dirudi. Ezin hobeto kontserbatu baiti-
ra bertan geratu ziren gaiak. Ezaugarri
berezi horien beste adibideetako batez
pasa den udazkenean jabetu zen;
orduko hartan, organoa bera piezaz
pieza desmuntatzen ari zen langile tal-
dea. Gune txiki batzuetan pipiak bere
arrastoak utzi bazituen ere, gainerako-
an oso egoera onean zegoen ingurua. 

Interesgarria beharko azken asteetan

Elizan egindako aurkikuntzak.
Liburuxkak Lazkaon kokatzen den
Benediktarren artxibategira eramango
dituzte. 

Txostenak Lazkaora, 
babarrunak aztertzera
Euskal Herri mailako biltegi garran-

tzitsuenetakoa den horretan, XV.men-
detik hasi eta gaur egunerainoko
material ezberdinen 40.000 ale aurki
daitezke. Lazkaokoa mundu mailako
ikerlarien erreferentzia gune bilakatu
izan da, aipatutako profesionalek eus-
kal gairen bat landu behar izan dute-
netan. Beraz, aurrerantzean Goierriko
herri horretan gordeko dira berrogei
urte inguru elizako egur tarteetan
ezkutuan izan diren dokumentuak.
Bertan aurkitu dituzten babarrun
aleei dagokienez, aztertzera eramate-
koak dira.

Koruaren egur azpian agertu diren txostenak. Lau bat hamarkadaz
izan dira ezkutuan.

“Gerraostekoak izan
daitezkeen babarrunak eta
Burgosko prozesua salatzen
duen kartela azaldu dira”

ELIZAN AURKITUTAKOA

ARITZ GORRITI ___________________________

Elizan gordeak
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Arestian aipatu bezala, bi txos-
ten azaldu dira, egur artean
ezkutatuak. Biak Fernando

Sarrailh de Ihartzaren sinadura darama-
te. Ezizen horrekin idazten zuen
Federico Krutwig idazleak. 60. hamar-
kadan, ETArentzat bi txosten idatzi
zituen. Txosten horien kopiak izan dai-
tezke elizan azaldu direnak.

Materialismo historikoari 
buruzko txostena
Orrialde kopurua: 124.
Egilea: Fernando Sarrailh de Ihartza.
Materialismo historikoa jorratzen da.

Grapatuta eta azal eta guzti, ekonomia
gaiak jorratzen ditu; produkzioa, indar-
ekoizleak, giza-harremanak, gizartearen
ekonomia egitura, klase sozialak, klase
borroka edota historiaren teoria marxis-
ta. Liburuxkak  Marx, Lenin, Engels,
Mao Tse Tung edota Althusserren
bibliografia ere jasotzen du. 

Etnokraziari 
buruzko txostena
Orrialde kopurua: 20.
Egilea: Fernando Sarrailh de Ihartza.
“La etnogracia” izenburupean erredak-

tatu zen txostena. Baina idazterakoan
akats bat egon dela suposa daiteke. Hain
zuzen, txostenaren barruko orrialdeetan
“etnocracia” hitza ageri da. Kontzeptua,
etnien demokrazia gisa defini daiteke.
Hogei orrialdeetan zehar eta hiru atale-
tan banatuta hainbat gai jorratzen dira.
Lehen atalean, sozialismoa, gizarte egitu-
ra, hizkuntza eta kontzientzia etnikoa.
Bigarrenean, Europako kolonialismoa
eta nazionalismo etnikoa. Azken atalean,
kontzientzia etnikoa eta nazionala lan-
tzen da.

Sarrail de Ihartza, ezizena
“Gora Euzkadi Askatuta! Gora Euskal

Abertzale Elkartea!” esaldiekin agurtzen
du txostena F. Sarrailh de Ihartzak.
Baina izen hori duen inor ez da ageri.
Ezizen bat baita. Federico Krutwig
Sagredoren ezizena hain zuzen. 1921ean
jaiotako idazle eta politikari getxotarra-
rena. Euskaltzain oso izatera ailegatu zen
euskaldun berria. Elizak euskararekiko
zuen jarrera salatzeagatik agintari fran-
kistek hitzaldi separatistatzat jo eta atze-

rrira joatea behartu zuten.
Bere biografia datuei erreparatuta,

1964an Frantziatik kanporatu zutela
jakin daiteke. Bruselara joan zen. ETA-
ko kideekin harremanetan jarri eta era-
kundeak Lapurdiko Getari herrian egin
behar zuen V. Biltzarrerako pare bat
txosten idatzi zituen. Biltzarra 60.
hamarkada amaieran egin zen; 1966-67
urteen artean. Horregatik, aipatutako
datu horiek aintzakotzat hartuta,
Usurbilgo Parrokian agertu diren bi
txostenak, duela berrogei bat urte dituz-
tela kalkula daiteke. Elizan, eta ez beste
leku batean aurkitu izanaren arrazoia
ezagutzeko berriz, 60.hamarkada amaie-
rako testuinguruan kokatu beharra
dago. Hainbat eskubide urraketen arte-
an, herritarrek ez zuten biltzeko eskubi-
derik ere. Horregatik, Eliza izan zitekeen
askorentzat bilkurak egiteko gune baka-
rretakoa.  

Federico Krutwigen bi txosten

Gezurra badirudi ere, zomorro-
ek ez dute lan handiegirik egin

koruan agertu diren babarrun aleetan.
Egia esan, ukitu ere egin gabe bezala
zeuden. Haien itxurari begiratuta,
duela hamarkada batzuetako babarru-
na dela esatea gehiegizkoa dirudi.
Baina hala da. Aipatutako jatorria iza-
nez gero, gerra osteko testuinguruan
kokatuko ginateke. Norbaitek, gosete-
ari aurre egiteko edo, bada ezpada
jasotako elikagaia. Koru inguruak,
beraz, janari biltegi bezala ere baliatu
izan dira.

Gerraosteko 
babarrunak

Burgosko epaiketaren salaketa kartela

1970ean izan zen Burgosko epai-
keta. Erregimen frankistak herio-

tza zigorrak eskatzen zituen bertan
epaituak izan ziren hamasei herrita-
rrentzat. Osatutako gerra-kontseiluak
epaia kaleratu bezain laster, prozesu
haren aurkako salaketak leku askotatik
iritsi ziren. Mundu osoan epaia balio-
gabetzearen eta indultuaren aldeko
ahotsak hedatu ziren. Aurkakotasun
mugimendu handia sortu zen.
Testuinguru horretan egingo zuten
epaiketa hura salatzeko kartela ere.
Orain, elizan agertu dena.

Zatar-paperean (estraza paperean)
eginikoa da kartela. Kalean ipinia izan
zela esan daiteke, lau muturretan zelo
itxurako markak dituelako. 

“Ez ditugu hiltzerat utziko

Burgosen” dio kartelak, akaso, iparral-
dean eginikoa izango zen. COP siglak
ere azaltzen dira kartelaren behekalde-
an eta eskubitara, txikian idatzia.

Fernando Sarrailh de Ihartzaren
txostenetako baten azken esaldiak.
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Iaz eguraldia oso ona izan zen eta jende asko hurbildu zen andatza
eguneko ospakizunetara.

Andatza mendia Zizurkil eta
Usurbilgo lurretan kokatu-
ta dagoenez, azken urteo-

tan Andatza Eguneko antolaketa
lanak ere bi herrien artean egiten
dira. Herriko mendi kuttunera igo
nahi dutenek egun osoa izango dute,
baina festak goizean izango du
hitzordu nagusia. 

Ohi bezala, Andatzara hurbiltzen
diren guztiak hamaiketako ederraz
gozatzeko aukera izango dute.
Indarrak berdindu ondoren, herri
kirol saioak ikusteko aukera izango
da. Ez hori bakarrik. Bertsolariek eta
trikitilariek alaituko dute eguerdia.
Eta nahi izanez gero, bertan bazkaltze-
ko aukera izango da. Baina bazkaria
norberak eraman behar du. Kafea eta
kopa, ordea, antolatzaileek banatuko
dute. 

Igandean, Andatza Eguna

Egitaraua
Maiatzak 6 igandea

11:00etan: Hamaiketakoa (salda,
txorizoa, haragi egosia eta edaria).

12:00etan: Herri kirol eta jokoak
haurrentzat eta helduentzat.

14:00etan: Bazkaria (norberak
berea eramanda). Kafea eta kopa
banatuko dira.

Goizean zehar, erromeria: trikiti-
lari eta bertsolariak.

Antolatzaileak: Zizurkilgo Ziotza
Elkartea, Usurbilgo Andatza Mendi
Elkartea, Zizurkilgo Udala eta
Usurbilgo Udala.

Andatza Eguna aprobetxatuz,
Usurbil Bizirik plataformak

mendi martxa antolatu du.
Usurbildik abiatuko den mendi mar-
txa, frontoi atzetik aterako da maia-
tzaren 6an, goizeko 9:00etan. Izan
ere, Lasarte-Oriatik beste zutabe bat
aterako baita. 8:30ean aterako dira
Lasarte-Oriatik eta Zubietara
9:00etan iritsiko dira. Handik
Artzabaletara joko dute eta Usurbilgo
mendizaleekin bilduko dira. Denak
elkarrekin erraustegiaren kokaleku-
raino igoko dira eta bertan informa-
zio gune bat  aurkituko dute.
Eguerdirako, Andatzara igoko dira,

Andatza Eguna ospatzera. Zubieta
Lantzen eta Lasarte-Oria Bizirik pla-
taformek ere bat egin dute ekimen
honekin.

Mendi martxa, 
“Erraustegirik ez” lemapean 

Bi zutabe abiatuko dira eta
denek bat egingo dute Andatzan.
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Oraindik hamar egun falta
dira San Ixidro egunerako,
baserritarren egun handira-

ko. Baina zenbaitzuk lanak aurreratu
egin nahi izan dituzte. Egitaraua dago-
eneko osatuta dago. Ohi bezala, meza
nagusiarekin hasiko da San Ixidro
eguna. Meza eta gero, Andazpe elkar-
teak hamaiketakoa eskainiko du eta
segidan hasiko dira pilota partidak,
bertso desafioak eta trikiti doinuak. 

MAIATZAK 15, ASTEARTEA

10:00 Meza nagusia.
11:00 Hamaiketakoa Andazpe

Elkartean. 
Ondoren, Pilota partida,  Egoitz

Zelaia eta Arkaitz Oiarzabal bertsola-
riak eta trikitilariak frontoian.

14:00 Bazkaria Saizar sagardotegian
(prezioa, 27 euro). Ez da izena aldez
aurretik eman behar. Egunean bertan
sagardotegira azaldu eta kitto.

Pilota partida, bertsolariak, trikitilariak
eta sagardotegia San Ixidro egunaren ospakizunetan

Harriz eginiko eskultura hau iturria ere bada.

Eguzkitzaldea auzoa berritzeko
egitasmoa azaldu zenean, sagar-

doari eskainitako eskultura jarriko zela
iragarri zuten. Jada ikusgai dago.
Ikusgai eta erabilgarri. Izan ere, eskul-
tura izateaz aparte, iturria ere bada. 

Eskulturaren goikaldean, sagardo
botila bat ikusiko duzue. Iturria mar-
txan jartzean, botilatik baso itxura
duen ontzi batera erortzen da ura.
Sagar bat eta beso itxurako bi harrire-
kin osatzen da eskultura. Sagardo
Eguna ospatzeko bi asteburu falta dire-
nean ipini du udalak eskultura. 

Sagardoari gorazarre,
Eguzkitzaldean

jarri den eskulturan
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Pantxoa ta Peio: “Adin guztietako

jendea hurbiltzen da gure emanaldietara”

Frontoian kantaldia eskaini zute-
netik 30 urte igaro dira. Iaz, kale-
ratu zuten Pantxoa ta Peiok

haien lanik berriena; “Lurra eta maita-
suna”. Jexux Artze Kultur Elkartearen
eskutik, maiatzaren 5ean gaueko
22:30ean kiroldegian  emanaldia eskai-
niko dute. Azken laneko abesti berriak,
haien kantu ezagunekin tartekatuko
dituzte. Peio Ospitalek xehetasun
gehiagoren berri eman dio NOAUA!ri.
Kontzerturako sarrerak Lizardin,
Mahukan eta Donostiako Elkar
Megadendan salgai. 

NOAUA! “Lurra eta maitasuna” lana
aurkeztuko duzue Usurbilen. Nola
uztartzen dituzue bi kontzeptuak zuen
lanean?
Peio Ospital. Lurra eta maitasuna gure
errepertorioko betiko gai nagusiak izan
dira. Lurrak sortzea, heztea eta bizitzare-
kin lotura du. Maitasuna ere bizitzan
behar beharrezkoa den elementua da.
Bizitzako bi zutabe nagusiak dira; horiek
gabe ezin bizi. Gorputza eta arima edota
materia eta izpirituaren parekoak dira.
Pertsonak bere baitan egiten du bien
arteko lotura, beti ere bizi duenaren ara-
bera. Bien arteko batasuna hausten
bada, desoreka sortzen da. 

N. Aurrerapen bat egiguzu. Emanaldira
joango denak zer entzungo du?
P. O. Disko berriko abesti gehienak joko
ditugu, betiko errepertorioko abestiekin
tartekatuta. Abesti berriei dagokienez,
diskoan bezala entzungo dira emanal-
dian. Azken lana irekitzen duen abestia
adibidez. “Amerria”ri buruzkoa; ama
hizkuntza eta ama herriari buruzkoa. 

Besteren artean, bakeari eskainitako bi
abesti ere joko ditugu. Euskal Herria eta
Irlandaren arteko konparaketa asko egin
izan ohi dira. Guk alderaketa musikalki
egin dugu, Irlandako doinu zaharrak
baliatuta. Mixel Ducauren doinuarekin
bakeari buruzko beste abestia joko
dugu. Bakea lortzea zaila dela, baina
oztopo asko izan arren, bidean gaudela
dioena.

N. Orain arte Pantxoa ta Peio.
Maiatzaren 5eko emanaldian, ordea,
musikari gehiagorekin igoko zarete
oholtza gainera?
P. O. Punta puntako bost musikarirekin
batera, Pantxoa eta biok osatzen dugu
taldea lan berri honetan. Mixel Ducau
gitarrista, Iñaki Dieguez iruindarra mol-
daketetan eta eskusoinuarekin, Igor
Telletxea perkusioan eta baterian, Ivan
Allue flauta eta gaita jotzen eta Jean
Michel Martineau baxuan. Bestalde,
Pantxoa gitarrez soilik entzutearen iru-
dia aldatuko da. Berritasun hori izango

du emanaldiak. Orain, biok abestu egin-
go dugu soilik. 

N. Usurbila aspaldi etorri gabe zinetela
esan daiteke. Lehendik ere egonak zare-
te eta. Zer oroitzapen duzue?
P. O. 1975-76 inguruan igande gau
batean eskaini genuen kantaldia.
Frontoian izan zen. Jende asko etorri zen
eta oso giro beroa izan zen. Guretzat
egun hartan hirugarren emanaldia zela
oroitzen dut. Eguerdian, Aizarnazabalen
eta arratsaldean Zornotzan emanaldi
bana eskaini baikenuen. 

pantxoa ta peiok “Lurra eta maitasuna” azken lana aurkeztuko dute
kiroldegian. bikotea bakarrik ikustera ohituta gauden arren, oraingoan,

bost musikarirekin batera igoko dira oholtza gainera. 
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ARITZ GORRITI ________________________

Planetako bazter ezkutuenetan
soinu eta ahots bila ibili dira

Oreka Tx taldeko kide Harkaitz
Martinez de San Vicente eta Igor
Otxoa musikariak; Indian, Saharan
edota Laponian. Ibilaldi horretan
ezagutu dutena eta txalaparta pertso-
na eta kulturen elkargune bihurtzeko
egindako ahalegina kontatu eta era-
kusten da Nömadak Tx filmean.  

Raul de la Fuentek zuzendutako

lanaren pase bikoitza eskainiko da
Sutegin. Ordu eta erdiko iraupena du
Nömadak Tx-ek. Gaueko emanal-
dian gainera, filmea aurkezteaz gain,
bi protagonistek txalaparta joaldia
eskainiko dute.  

Emanaldiarekin lotutako solasaldi
irekia antolatu dute gaueko pasearen
ostean. Bertaratzen diren ikus-entzu-
leek txalapartariei galderak egiteko
aukera izango dute.  

Maiatzak 4, ostirala Sutegin.
19:30/ 22:30. Sarrera, doan.

Nömadak Tx filmearekin hasiko da 
Jexux Artze taldeak antolatu duen kultur astea 

Pantxoa ta Peiok
eskainiko duten

emanaldiaren aurreko
orduetan, “Oiherkoren
Txaranga”k herriko kale-
ak alaituko ditu.
Zuberoatik datoz, xirula

eta perkusioarekin. Doinu
zaharrak berriekin tarte-
katuko dituzte pastoral
batean jatorria duen txa-
rangak.

Maiatzak 5, larunbata.
Kalejiran, 18:00-20:30.

“Oiherkoren Txarangak”,
kaleak animatzeko ikuskizuna

Ane Albisu dantzari
eta ikerlari donos-

tiarrak euskal jantzi tradi-
zionalen nondik norako-
ak eta egun duten erabil-
pena azalduko du.
Jantziak ere jendaurrean

erakutsiko ditu. Albisuk
berak gaiari buruz
“Atondu. XXI.menderako
proposamena” ikerketa
egina du. 

Maiatzak 11, ostirala.
Sutegin, 19:30ean. Doan.

Euskal jantziei buruz hitz 
egingo du Ane Albisu adituak

N. Ibilbide luzea egin duzue. Zein da
hainbeste urteetan hor irauteko sekretua?
P. O. Norbere buruarekin ondo sentitzea
eta kantatuz gozatzea. Baita batak beste-
aren bizitza pertsonala eta erritmoa
errespetatzea ere. Horregatik, ibilbide
horretan ere etenaldiak egin izan ditugu.

N. Zer dute zuen abestiek gizartean
hain errotuak izateko? 
P. O. Norberak bizi duen egoera berezi
horri lotutakoak izatea. Oso lekukota-
sun hunkigarriak izan dira. Baina horiek
ez daude kantarien esku. Gure kantatze-
ko moldea oso sinplea da. Iparraldeko
molde herrikoia. Egia da, Hegoaldekoek
oso gustukoa dutela. 

N. Berrogei urteetan zertan aldatu dira
aurrean dituzuen ikus-entzuleak?
P. O. Kontzertuetan harrituta geratzen
gara. Adin guztietako jendea ikusten da.
Gazte askok gurasoen bidez ezagutu
dute gure errepertorioa. Lesakan, txikia
zenean aitak autoan gure abestiak jartzen
zizkiela zioen gazte bat hurbildu zitzai-
gun. Haurtzaroari lotuta geratzen diren

kantuak dira. Beste batean, eskenatoki-
tik jaisterakoan 80 urteko gizonezkoa
negarrez hurbildu zitzaigun. Oso hunki-
tuta zegoela. Emaztea euskalduna zen
arren, bera Poloniakoa zen. Bere atzean
gazte batzuk zeuden.

N. Hamarkada hauetan zer nolako ebo-
luzioa izan du taldeak eta musika egite-
ko moduak?
P. O. Orain moldaketak asko zaintzen
dira. Gitar soil batetik bost musikarire-
kin jotzera igaro gara. Azken urteetan
sumatu dut aldaketa gehien. Bestalde,
urte askotan, publikoak izaera pasiboa
izan du emanaldietan. Egun, jendeak

kontzertuetan parte hartu nahi du; abes-
tu nahi du. Oso ondo pasatzen dute.
Kolektiboki galdutako ohitura berresku-
ratzen ari gara. 

N. Zuen abestiak entzun eta diskoak
erosi dituen bat baino gehiago hurbil-
duko da zuen emanaldira. Bereziki
herritar horiei zer abesti eskainiko
zeniekete?
P. O. Nire partetik, jarrera bat; errespe-
turik handiena jendearentzat. Kantaldi
bakoitza berezia eta errepikaezina da. 

N. Euskal Herria, euskara edota euskal
kulturak zuen abesti askoren ardatz
bilakatu dira. Taldearen esentzia dela
esan daiteke?
P. O. Bai. Horrekin lotuta, egin izan
diguten esker hunkigarrienak jaso ditu-
gu. Duela urtebete Iruñean gure kante-
kin euskara ikasten ari zela esan zigun
batek. Zure kantuak norbaitentzat une-
ren batean bidaia lagun izatea baino
gauza ederragorik ez dago. 

“1975-76 inguruan, igande
gau batean, Usurbilgo 

frontoian izan ginen.
Jende asko etorri zen eta
oso giro beroa izan zen”

PEIO OSPITAL
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Martxa onean hasi da
“Irakurri eta gozatu” kanpaina

Aurrera doa “Irakurri, goza-
tu eta oparitu”, irakurzale-
tasuna bultzatzeko

NOAUA! Kultur Elkarteak eta
Topagunea Euskara Elkarteen
Federazioak abiarazitako kanpaina.
Liburuak euskaraz irakurtzen goza-
tu eta beste norbaiti oparitu nahi
izanez gero, ekimenak erraztasunak
emango ditu ekainaren 23ra arte.
Besteak beste, oparia herriko libu-
ru-dendatan erosterakoan beherape-
nak izatea. Hona hemen, kanpainan
parte hartzeko egin beharrekoaren
berri.

Lehen pausoa, Sutegi udal liburu-
tegira joatea. Bertan aparteko apale-
tan jarri dituzte kanpainan parte har-
tzen ari diren ehun izenburuak. 

Horiek guztiak mailegagarriak
dira. Bat aukeratu eta irakurri ostean,
gustukoa duelako edo, norbaiti opa-
ritu nahi dionak kanpaina balia deza-
ke datorren ekainaren 23ra arte.
Aukeratutako liburuaren fitxa bete
eta trukean deskontu-txartela eskura-
tuko du. Hartara, Lizardi edo Laurok
liburu dendatan %25-eko beherape-
narekin eros dezake, beste pertsona
bati liburu bat opari gisa liburu bat
eman nahi dionak.    

Oparia, etxera
NOAUA!ko bazkideen kasuan,

beherapena %50-ekoa izango da. Eta
ez hori bakarrik. Liburu saltzaileari
oparia jasoko duen pertsonaren helbi-
dea emanda, opari hori jaso behar
duenari helarazteaz kultur elkartea
arduratuko da. Gainera, modu horre-
tan oparia egin nahi duenak, liburua-
ri ohar edo postal bat erantsi diezaio-
ke. 

Kanpainari buruzko informazio
gehiago: www.topagunea.org/iraku-
rri. Liburutegian bertan, ehun libu-
ruak jartzeko bereziki prestatutako
apalen ondoan, egitasmoari buruzko
kontsultak egiteko ordenagailua dago.
Bertan, liburuen iruzkinak, idazleei
buruzko xehetasunak edota irakurleen
iritziak ezagutu daitezke.

Kanpainaren jarraipena webgune
honen bidez egin daiteke.

Larunbat honetan izango
ditugu Oiardo kiroldegian

Pantxoa ta Peio. Jexux Artze talde-
ak antolatu duen jaialdirako lau
sarrera genituen zozketatzeko.
Hauek izan dira NOAUA! lehiake-
tako irabazleak: Martin Leoz eta
Irati de Miguel. Bina sarrera kon-
tzertu egunean bertan Oiardoko
takillan jaso beharko dituzue.

Pantxoa ta Peioren
sarrera zozketa

Ziortza Gazte Elkarteak kanpaldia antolatuko du

Maiatzaren 27an, Lan
Osasunaren Nazioar-

teko Egunarekin bat, prekarieta-
tea salatzeko ordubeteko lanuz-
tea izan zen. Irudian, LAB sindi-
katuak udaletxe aurrean eginda-
ko elkarretaratzea. 

Lan istripuak  
salatzeko lanuztea 

Usurbilgo Pilota Elkarteak
emakumezkoentzako pala

ikastaro bat antolatzeko asmoa du,
teniseko pilotarekin eta 16 urtetik
gorakoentzat. Maiatzaren erdialdean
hasi eta sei asteko iraupena izango
du. Aurreko asteko albistean, gaizki
zegoen telefono zenbakia, zuzena
hauxe da: 653 72 80 59. 

Emakumezkoentzat
pala ikastaroa

Ziortza Gazte Elkarteak kan-
paldia egiteko ohitura berres-

kuratuko du aurtengo udan. 9tik 14
urte bitarteko gazteentzat izango da
kanpaldia, Errioxako Peñaloscintos

auzoan. Bi txanda izango dira; uztai-
laren 9tik 15era lehena eta uztailaren
15etik 22ra bigarrena. Informazio
gehiago datozen egunetan zabalduko
du Ziortza Gazte Elkarteak.
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Santixabeletako egitarauaren 

diseinu lehiaketa antolatu du udalak

Jaietako egitarauak diseinatzailea
behar du. Horregatik, udalak
lan hori egiteko lehiaketa anto-

latu du. Partehartu nahi duenak egita-
rauaren testua jaso behar du udaleko
Soziokultura batzordean eta testu
horretan oinarritu behar du bere disei-
nu lana. 

Formatu artistiko guztiak onartuko
dira: pintura, akuarela, collage-a, argaz-
kiak, digitala... Egilearen datu pertsona-
lak, gutunazal itxi batean adieraziko
dira. Gutunazalean, aurkeztutako lana-
ren atzealdean agertuko den izengoiti
bat idatzi beharko du egileak.

Aurkezten diren lanen artean, bat
aukeratuko da. Irabazleak 500 euroko
saria jasoko du. Lanak Soziokultura
batzordean aurkeztu behar dira.
Maiatzaren 21a baino lehen.    

maiatzaren 21era arte aurkeztu
daitezke jaietako diseinu lanak. 

Agortzear dute Felix Aizpurua
Literatura Lehiaketan partehartu

nahi dutenek lanak aurkezteko duten
epea. Azken eguna, maiatzaren 9a.

Lehiaketara 8 eta 16 urte bitarteko
haur eta gazteak aurkez daitezke.
Olerkiekin edo prosa lanekin parte har
liteke lehiaketan. 

Udarregi Ikastolako ikasleek lanak
ikastolan bertan aurkeztuko dituzte, eta
ikastolan ez dabiltzan usurbildarrek
udal Euskara zerbitzura eraman behar
dituzte lanak. Lanaz gain, eta lanari gra-
patuta, lanaren izenburua, egilearen
izen-abizenak, jaiotako urtea, adina,
helbidea, telefonoa, ikastetxea eta maila
adierazi behar dira. Lan bakoitzak egile
bakarra izango du eta DBHko ikasleek
lana ordenadorez idatzia aurkeztuko
dute. 

Epaimahaikide izango dira: Luis
Aranalde, Xabier Pikabea eta Juan Luis

Zabala. Argibide gehiago: 943 371 999.
Hauek dira lehiaketan desberdinduko

diren mailak eta parte hartzaileek jaso
ditzaketen sariak:

LH (3. eta 4. maila), 8-10 urte
1. saria 50 euro materialetan, diploma.
2. saria 40 euro materialetan, diploma.
3. saria 30 euro materialetan, diploma.

LH (5. eta 6. maila), 10-12 urte
1. saria 60 euro materialetan, diploma.  
2. saria 50 euro materialetan, diploma. 
3. saria 40 euro materialetan, diploma.

DBH (1. eta 2. maila), 12-14 urte
1. saria 70 euro materialetan, diploma.
2. saria 60 euro materialetan, diploma.
3. saria 50 euro materialetan, diploma.

DBH (3. eta 4. maila), 14-16 urte
1. saria 80  euro materialetan, diploma.
2. saria 70  euro materialetan, diploma. 
3. saria 60  euro materialetan, diploma.

Santixabelak gerturatzen ari
dira. Bi hilabete eskas jaiak

hasteko, eta prestaketa lanak aurre-
ra doaz. Haurren eta helduen dan-
borradetan izen emateko eguna
zehaztu dute antolatzaileek.
Haurren kasuan, 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 jakinarazi dira. Helduen
lehen saioa, izen emateko egun eta
ordu berean izango da. Haurrena,
maiatzaren 11n baita, baina 19:00-
19:45 artean. 

Santixabel bezperan, uztailaren
1ean igandez egingo dira danborra-
dak: haurren saioa 12:30ean hasiko
da; helduena 19:30-22:30 artean.

Laster hasiko dira
jaietako danborrada

prestatzeko entseguak

Haurrei maitasuna ahalbide-
ratzeko masaje tailerra

antolatu du “Oinarriak eraikiz”
guraso elkarteak, 0-1 urte arteko
haur eta gurasoentzat. Joxe Ramon
Maudit psikologo eta gorputz tera-
peutak bi hizkuntzetan eskainiko
du ikastaroa Haur Eskolan.
Maiatzaren 14 eta 21ean eta ekai-
naren 4an izango dira saioak.
Matrikulazioa: 10 euro. Informazio
gehiago: 943 374 061. 

Masaje tailerra
Haur Eskolan

Felix Aizpurua
Literatura Lehiaketa, azken txanpan
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Zubiaurrenea, 5
Telf: 943 37 10 42

Zure baserrira etorri gara zure lagun guztiekin ondo
pasatzera.

- Txakur loti, ESNATU, ESNATU…
- Txerria, potolo xamarra zaude, e? txorixo panplona

ekarri guretzat. Txerria, a ze ume pila dituzuna! Zaindu
ondo zure umeak! Txerri aita, zuk ere zaindu umeak, e?

- Akerra, ze adar handiak dituzun! Pozik zaude?
Irribarrez ari zara!

- Oilar kantaria, esnatu egiten dituzu denak eta ze luma
polit eta koloredunak dituzun!

- Bai bai ahate ama, oraintxe joango zaizkizu umetxoak
atzetik, lasai. Erakutsi zuk bezain ondo igeri egiten ahate-
txoei!

- Ahatetxoak! Animo, salto egin uretara!
- Untxi ama, igo kaiolara zure umea!
- Txakurra, utzi pakean katua, ez harrapatu!
- Txekor txiki, ze goxoa dagoen zure ama behiaren titia, e?

- Behia! Esne goxoa eman, e! Eta egin zazu muuuu!
- Zaldia, Patxik zure gainean ibili nahi du. Oso begi

handiak dituzu!
- Astoa, belarri luze hoiekin ondo entzungo duzu, e?
- Korri korri sagutxo! Ez duzu harrapatuko katutxo, ez

horixe.
- Aze berriketak egiten dituzuen e? usoak.
- E oiloa! Arraultza batek aldegin dizu! Zaindu ondo

arraultzak, bestela txitak eroriko dira.
- Ardiak! Batzuk txuriak eta besteak beltzak zarete. Etxe

ondoko belarra, goxoa al dago?

Eta egun eder bat zuekin pasa ondoren, bagoaz etxera.
Aguuuur!

Udarregi ikastolako HH 3ko haurrak

Kaixo TTANTTO!, gure lagun maitea
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I Z E R D I PAT S E TA N

Enrike Huizi eta Mikel Landak
Federazioen Arteko GRAVN
txapelketako finala jokatuko

dute datorren maiatzaren 13an. Trinketa
modalitatean eskuz  binaka Gipuzkoaren
ordezkari dira Andatzpe-Peña Pagola
elkarteko pilotariak eta pasa den larun-
batean Irurako trinketan arabarrei iraba-
zi ostean Nafarroan jokatuko den azken
partida erabakigarrian izango dira.

Bizkaiko, Gipuzkoako, Nafarroako,
Arabako eta Errioxako pilotariek parte
hartzen dute GRAVN txapelketa hone-
tan. 250 pilotari inguruk jokatzen dute
hamasei modalitate desberdinetan bana-
tuta. Horietako modalitate batean, trin-
ketan, eskuz binakako txapelketan parte
hartzen ari dira iaz Gipuzkoako txapel-
dun eta aurten txapeldunorde izan diren
Enrike Huizi eta Mikel Landa.   

Txapelketa hau azken fasean sartu
berria da eta pasa den larunbatean
Irurako trinketan jokatu ziren finalerdie-
tako partidak. Itzuli bakarrera jokatutako
ligaxkan bizkaitarren aurkako norgehia-
goka bakarrik irabazita 3. postuan sailka-
tu zen Gipuzkoa eta horren ondorioz
Arabako ordezkariak izan zituzten aurrez
aurre Iruran. Bikote honen aurka
Gasteizko Maitena trinketan 40-20 galdu
zuten ligaxkako lehenengo jardunaldian,
baina finalerdietan ez zuten hutsik egin.

Izan ere, partida bikaina jokatu ostean
40-25 gainditu zituzten Asier Monreal
eta Jokin Larrañaga Arabako ordezkariak.
Azken hauek ziren finalean sartzeko fabo-
rito nagusiak, ligaxkan elkarren aurka
jokatutako norgehiagokan nagusitzeaz
gain, sailkapenean ere aurretik amaitu
baitzuten, baina Andatzpe-Peña Pagolako
pilotariek maila bikaina eman zuten eta
azkenean Gipuzkoa trinketako eskuz
binakako finalean izango da.

Azken partida erabakigarri hau
Iruñeako Mendilorri trinketan jokatuko
da maiatzaren 13an eta Nafarroa ordez-
katuz Unai Olaguek eta Aritz Zabalzak
osatutako bikotea izango dute aurrez
aurre Huizik eta Landak, ligaxkan lehe-
nengo postua eskuratu zuten pilotariak
hain zuzen ere.

Senior mailako eskubaloi taldeak
Araba aldera bidaiatuko du aste-

buru honetan igoera faseko 2. itzuliko
lehenengo neurketa jokatzeko. Araian
jokatuko dute Antonio Castro eta
Jose Lorenzo”Manzano”k zuzenduri-
ko jokalariek eta Alipendi taldea izan-
go dute aurrez aurre.

Lehenengo itzuliko azken bi parti-
dak galdu ostean garaipena lortzea
ezinbestekoa da herriko taldearentzat.
Momentu honetan 5. postuan koka-
tuta daude, liderrarengandik 3 puntu-

ra, eta asteburu honetan galduaz gero
igoera ematen duten bi lehenengo
postuak eskuratzea ia ezinezkoa izan-
go litzateke. Lehenengo itzulian 26-
21 irabazi zuten usurbildarrek.

Bestalde, Oiardo kiroldegian Kopa
Txapelketako bi eskubaloi partida
ikusteko aukera izango da astebu-
ruan. Jubenil mailako taldeak
Ereintza Aguaplast taldearen aurka
jokatuko du eta kadete neskek
Consulting Social Alaves izango dute
aurrez aurre.

Finala maiatzaren 13an 
jokatuko dute.

Kadete mailan
jokatzeko deialdia

egin du Usurbil FTk

Huizi eta Landa 
GRAVN txapelketako finalean

Araban jokatuko du eskubaloi talde nagusiak

Usurbil Futbol Taldea datorren
denboraldiari begira lanean

hasi da dagoeneko. Aurten erregional,
jubenil eta nesken taldeak izan badi-
tuzte ere, 2007-2008 denboraldirako
kadete mailan ere talderen bat izan
nahi lukete.

Horregatik, datorren maiatzaren
11rako, ostiralerako, deialdia luzatu
nahi die gazte mailan futbolean jokatu
nahi duten usurbildarrei. Arratsaldeko
18.30ean Harane futbol zelaian izango
da hitzordua. Mutilei dagokionez,
1992 eta 1993. urteetan jaiotakoek
jokatu dezakete datorren denboraldian
kadete mailan. Neskei dagokionez,
berriz, 1992, 1993, 1994 eta 1995
urteetan jaiotakoekin atera nahi da tal-
dea. Beraz, futbolean jokatu nahi
duten adin horietako mutil eta neskak
maiatzaren 11n Harane futbol zelaira
azaltzera gonbidatuta daude.

Bestalde, asteburu honetan bi fut-
bol partida jokatuko dira Harane fut-
bol zelaian. Larunbat arratsaldean
Lasarte Oria-Texas taldearen aurka
jokatuko du 1. Jubenil mailako talde-
ak. Igande arratsaldean, berriz, 1.
Erregional mailako taldearen txanda
izango da. Eibartarrak liderra izango
du aurrez aurre ligako azkenbigarren
jardunaldian.

JOSU ARANBERRI ________________________
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INGO AL DEU?

Eguneko goardiako farmaziak
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

Maiatzak 7, astelehena
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Maiatzak 8, asteartea
De Miguel, Nagusia 32 Lasarte

Maiatzak 9, asteazkena
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte 

Maiatzak 10, osteguna
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Maiatzak 11, ostirala
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Maiatzak 12, larunbata
De Miguel, Nagusia32 Lasarte
Oa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil

Maiatzak 13, igandea
De Miguel, Nagusia32 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

KzGunea, astelehenetik ostiralera
eta 16:00etatik  20:00etara

izango da zabalik. Internet KzGunea
ikastaroa, IT Txartela ziurtagiria esku-
ratzeko azterketak, mintegiak, Herritar
Txartela... Informazio gehiago
KzGunean     (943 36 14 12).

Internet KzGunea ikastaroak
Maiatzak 7- maiatzak 18
Astelehenetik ostiralera 16:00etatik

18:00etara.
Maiatzak 21- ekainak 1 (gazteleraz)
Astelehenetik ostiralera 16:00etatik

18:00etara.

IT Txartela
IT txartela lortzeko azterketa egunak:
Maiatzak 11 ostirala, 18:00-20:00.
Maiatzak 16 asteazkena, 18:00-20:00.
Maiatzak 24 osteguna, 16:00-18:00.
Ekainak 1 ostirala, 16:00-18:00.

KzGunea, maiatzean 
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INGO AL DEU?

Agenda

Maiatzak 4, ostirala
- Babes ofizialeko etxebizitzen zozketan

izen emateko azken eguna.
- 19:30ean eta 22:30ean, Nömadak Tx

filmea Sutegin. Sarrera doan. 

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

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

Maiatzak 6, igandea
- Andatza Eguna. 
- Erraustearen aurkako mendi martxa

Andatzara. Hitzordua, 9:00etan pilotaleku
atzean.

Maiatzak 9, asteazkena
- Felix Aizpurua IV. Literatur Lehiaketan 
parte hartzeko azken eguna. 

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

Juan Luis
Zabala Berria-

ko kazetariak eta
idazleak liburu
berria aurkeztu
zuen lehengo aste-
an, “Bideak, alda-
pak eta bihurgune-
ak” (Elkar, 2007) izenekoa. 

Bizikleta maite duen neska gazte
bat, anaia txirrindulari profesiona-
la duena eta bera ere kirol horre-
tan saiatzen dena: horra istorio
honetako protagonista eta konta-
laria, hilabetean zehar idatzitako
egunerokoaren bitartez bere kezka
eta gorabeherak agertuko dizkigu-
na. Izan ere, txirrindularitzaz gain,
beste zaletasun eta beste ezinegon
batzuk ere baditu neska gazte txi-

rrindulariak, eta horrek zalantza-
ren bidera eramango du behin
baino gehiagotan.

Santuenean bizi den idazle
honen narrazioak bi gai nagusi
planteatzen ditu: “Batetik, ome-
naldi bat egiten zaie txirrindulari
guztiei, eta kritika bat taberna
zuloetan edo egunkarietako erre-
dakzioetan babestuta haiek argu-
diorik gabe eta errazkeriaz kritika-
tzen dituztenei. Bestetik, nerabe
garaiko indefinizioen eta zalantzen
gaia planteatzen da”, argudio
horiek eman ziren liburuaren aur-
kezpenean.

“Bideak, aldapak eta bihurgu-
neak” liburua Elkar argitaletxeak
argitaratu du, Bizi Taupadak sai-
lean.

“Bideak, aldapak eta bihurguneak”,

Juan Luis Zabalaren narrazio berria
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GAZI, GOZO, GEZA

Maiatzaren 1ean 3 urte
bete dituzu eta muxu
handi handi bat bidaltzen
dizugu etxeko guztiok.
Zorionak!

Zorionak Patxi! Ez pentsa hitaz ahaztu garenik. Pasa den ostiralean hila-
beteko azken ostirala izanda zoriontzeko argazkia atera genian. Besarka
handi bat eta zorionak hire adiskideen partez. Euskal Presoak etxera!

Zorionak!
Zorionak bi bihurri

hauentzako, 
maiatzaren 12an eta

16an zortzi urte
betetzen dituzuelako.

Muxu handi-handi bat
zuen familiaren partez

eta ondo pasa!

Osaba Mikel eta osaba Asierrek hila-
bete honetan hogeitahamar eta piku...
urte beteko dituzue. Zorionak eta
muxu handi bana familikoen partetik!

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
- 19 urteko neska usurbildar bat naiz, magiste-

ritzako ikaslea, eta udan umeak zaintzen
egingo nuke lan. Interesatuak deitu:
610369330 / 943366220 (Ane).

- 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, zaharkitu-
tako 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.






