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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

Izen abizenak: Xabier Heras.
Adina: 24 urte.
Helbidea: Atxegalde.
Lanbidea: ikaslea.

1. Jakirik gogokoena.
Amak egindako ibaiko karramarro-

ak tomate saltsan.

2. Ohitura txarren bat.
Azterketa bezperan lorik ez egitea.

3. Zer gordetzen duzu sakelan?
Ezer ez. Dena poltsan.

4. Zertan berpiztuko zinateke?
Izurdean.

5. Zeri diozu beldurra?
Injekzioei.

6. Miresten duzun pertsona.
Familia eta lagunak.

7. Ezin zaitezke bizi…
Familia eta lagunik gabe.

8. Egindako erokeria handiena.
Gaztetan, zirauna eta sugandila

bizirik ireki eta handik minutu pare
batera bazkaltzera joan nintzen. 

9. Liburu bat.
“Kutsidazu bidea Ixabel”.

10. Film bat.
“Sleepers”.

11. Leku bat.
Menorka.

12. Herriko lekurik ederrena.
Atxegalde (festak badatoz!).

13. Urtaro bat.
Udara.

Xabier Heras: “Azterketa bezperan, ezin izaten dut lorik egin”
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HE R O R R E K E S A N

LUIS ARANALDE

Egunotan asko hitz egin da Leon Laclau apaizaz. Behauzen
(Nafarroa Beherea) jaioa da. Baionako apezpikuak kargutik

kendu du. Asson eta inguruko beste sei herritako erretorea zen
duela egun batzuk arte. Herri horiek  Pau eta Lourdes tartean
daude, Biarnon hain  juxtu. Pirinioen mendikatea daukate alboan.
Paraje zoragarria. 

Duela zazpi urte ezagutu nituen Leon eta bere andere laguna
Marga; zuetako batzuek dakizuen bezala, inguru horretan aurkitzen
den Nay herriko ikastetxe batean igaro nituen urte batzuk irakasle
gisa eta geroztik, urtero nire oporraldiaren parte bat hortxe igaro-
tzen dut, mendiaz gozatuaz eta adiskidetasuna landuz. Erretore etxe
horretan geundenean hirurok, sukaldari lanak egiten nituen  eta
mendira joaten ginenean gidari bihurtzen nintzen askotan.

22 urtez geroztik elkar maite dute nire lagunek. Duela bi urte
pasatxoak jarri ziren elkarrekin bizitzen, Margak erizain lana
Assondik  gertu aurkitu baitzuen. Hori dela eta, Pierre Molères
apezpikuak zigortu egin ditu nire lagunak, “bizitza eskandalosoa”
zeramatela eta.

Eliztarrek ezin zuten sinetsi : hainbeste maite zuten abadea ez zen
gehiago izango beren gidari espirituala. Nire lankide ohia Janine
Malagannek honela dio Baionako “arduradun erlijiosoei”  idatzita-
ko eskutitz batean: “Faro baten argi distiratsua itzali duzue, gau bel-
tzean murgildu gaituzue… Umezurtz sentitzen gara. Egia eta hipo-
kresiaren arteko borroka horretan atzerakada handia eman duzue”.
Eta Herriko Etxeko Idazkariak hau dio: “1.800 biztanle dituen
herri txikia da Asson eta orain artean normaltasunez bizi izan
duguna hautsi da Apezpikuaren erabakia  jakin orduko”.

Laclau-k, bere aldetik, onartzen du arau bat hautsi duela. “Ez dut
nehor tronpatu nahi, batzuen ezinegona uler dezaket, baina, biho-
tzaren agindua ez da ezabatzen diziplina neurrien bidez”.

Apirilaren 29an izan zuten lehen meza Apezpikuak bidalitako
Erretore berriarekin. Hamar pertsona sartu ziren Elizan. Laurehun

bat eliztar manifestatu ziren kanpoan modu baketsuan mezari boi-
kota eginez. Erretore ohiak jaso duen solidaritatea izugarria izan da:
zaharrek eta gazteek, denek adierazi nahi zioten beren elkartasuna.
Leonek honela esan zigun  maiatzaren 6an: “gehiago malkorik ez
dut. Ez zenukete sinetsiko zenbat negar egin dudan emozioz. Orain
konturatu naiz zenbat maite ninduten”. Horrenbeste estimatzen
bazuten beren abadea, non dago eskandalua? Eskandalutzat jo dute
Gotzainaren jarrera, erabakia hartzeko era. Zergatik ez zen hurbil-
du herri horietara eta galdetu bertako eliztarrei zer pentsatzen zuten
beren Erretoreak bizi zuen egoeraz? Baina, Baionako apezpikuak ez
du elkarrizketarik nahi. Benetan, eliza hierarkikoaren estiloak ez du
zerikusirik askotan ebanjelioarekin.

Afera honetan, azken batean, zelibatoaren esanahia, balio eta
egokitzapena dago jokoan. Duela hiruzpalau hilabete elkarrizketa
bat izan genuen Euskadi Irratian Antton Aranburuk zuzenduta.
Mirentxu Kanpos, Kontxi Loidi, Unai Manterola Orioko erretorea
eta neuk parte hartu genuen. Laurok bat gentozen puntu nagusi
batean: zelibatoak aukerakoa izan behar lukeela, alegia. Gaurko
gazte batek, apaiz izan nahi badu, hautatzeko gaitasuna behar du
abade ezkondua edo ezkongabea izateko. Nire ustez, gainera, nes-
kek aukera bera izan behar lukete. Ebanjelioan ez dago ezer iritzi
honen aurka. Jesusen jarraitzaileetako batzuk ezkonduak ziren eta
besteak zelibeak, emakumezko, nahiz gizonezko. Mila urte ditu
apaizen zelibatoari buruzkoa Eliza arau honek. Gai hau serio plan-
teatzeko garaia iritsi zaio Elizari. Baina, ez du ezer jakin nahi orain-
goz.

Ama deitzen diogu Elizari, baina, amarena baino neskazahar ago-
rraren itxura gehiago ematen du askotan. Beste gogoeta batean esa-
ten nizuena berresten du Baionako gotzainak hartu duen erabakiak:
“Elizak ia beti dogmari (legea, araua, printzipio teologikoa…)
eman dio lehentasuna eta ez pertsonaren zoriontasunari”.  Hori da,
hain zuzen, ebanjelioaren aurkako jokabidea.

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  

Errudun maitatzeagatik

Gipuzkoarrok denbora luzez jasan
behar izan dugu errauste plantaren

alde diren alderdien politika. Gai honetan
lotsagarri aritu dira, gezurra behin eta
berriz esateko lotsarik gabe, eta herriaren
borondatea entzun  gabe. Hauentzat alfe-
rrik dira herritarrek egindako lana, mobili-
zazioak eta abar. Dena dela, komunikabi-
deak euren esku eduki arren, ez dira gai
izan jendea konbentzitzeko. Ez da harri-
tzekoa errauste plantaren alde egiten duten
alderdi guztiek -EA, PNV, PSE eta PP-
parte-hartzea ulertzeko modu bera izatea.
Alderdi horiek  bi aste hauetan saiatuko
dira hau eta bestea agintzen, eta gaizki
egindakoak ezkutatzen. Hauteskundeak
pasa ondoren, ordea, herritarrarekin ahaz-
tuko dira. Herritarra azaldu ere ez egitea
izango da beraien helburua. Horren adibi-

de ugari ditugu; Luis Mari Ormaetxeak
plenoak egiteko aukeratutako ordutegiak;
Odon Elorzak errauste plantaren kokape-
na Zubieta zela erabakitzeko, egindako
plenoa, gai zerrendan sartu ere egin gabe,
PNV eta EAren laguntzarekin. 

Gu, berriz, beste eskola batekoak gara.
Zubietako Herri-Batzarra izan da gure
eskola. Instituzio xumea gurea. Bere gara-
pena galarazi nahi izan dute, ez baitute
sinisten herriaren parte-hartzean. Hala eta
guztiz ere, gure lanerako gogoarekin gain-
ditu dugu hori guztia. 

Guk ez dugu ezertxo agintzen. Orain arte
bezala, lanera gatoz. Horretarako bai hau-
teskunde egunean bai ondorenean zuen
laguntza behar dugu. Errauste plantaren
aurka egiteko, modu alternatiboak ahalik
eta herri gehienetan jarri behar ditugu. 

Oraingoan beste pauso bat eman dugu.
Usurbilen aurkeztu gara EAE-ANVtik.
Zaborren kudeaketa eta politika egiteko
modua sustraitik aldatzeko asmoz.
Horretarako Udala lortu behar dugu; San
Markoseko Mankomunitatera iritsi beha-
rra daukagu. Foru Aldundian eta beste
herri askotan gure listak zakarretara bota
dituzte, nahiz eta gusturago errauste plan-
tara botako lituzketen. Orain aurrera egi-
tea lortu dugun herrietan, ardura handi-
goa dugu. 

Horregatik zuen bozka eskatzen dugu
27ko hauteskundeetan. EAE-ANV da
aukera. Orain da garaia, gure esku dago;
errauste plantaren alde egin duten alder-
diei merezi dutena emateko.

Imanol Azpiroz, Juanjo Olaizola

Erraustegizaleen politika eta trikimailuak
Ika-mika
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PI L-P I L E A N

Hauteskunde garaia dugula-eta,
zuek, alderdi guztietako hauta-

gaiak, datozen urteetan gure herriaren
norabidea zuzenduko duzuen arduradun
zuzenak, herri honen kezka nagusienetako
baten inguruan zuen jarrera eta asmoak,
argi eta garbi publikoki agertzeko beharra
daukagu herritarrak. Zaborren kudeaketa
%100 eskuduntza munizipala denez, zuek
izango baitzarete herri honen etorkizuna-
ren erantzule nagusiak.

Hurrengo galderak zintzoki erantzutea
soilik eskatzen dizuegu:

1. Sakonki aztertu eta frogatu duzue ez
dela existitzen erraustegi ala zabortegia
beste irtenbiderik zaborraren parte handie-
narentzat?

2. Neurriren bat hartzeko asmorik ba al
duzue zaborren sortzea jatorrian gutxitze-
ko (alegia, fabrikante, banatzaile, saltzaile-
entzat neurriak)?

3. Justua eta jasangarria iruditzen al zai-
zue zaborraren arazoaren koste osoa gizarte-
aren eta herritarren bizkar izatea? Zerbait
egin behar al duzue hori horrela ez izateko?

4. Frogatu eta garantizatu dezakezue
errausketak usurbildar, zubietar eta beste
herritarrei osasun arazorik ez diela sortu-
ko?

5. Zabor organikoa aprobetxatzeko neu-
rri efizienteren bat hartzeko asmorik
duzue?

6. Prest al zaudete herriaren aurrean
erraustegiekin ere, zabortegiak (toxiko eta
arriskutsuak gainera) beharko direla aitor-
tzeko?

7. Uste duzue erraustegiak birziklatzea
lagunduko duela?

8. Gipuzkoako errepideak jasaten duten
trafikoa jasanezina izaki, instalazio zentra-
lizatu batek dakartzan garraio beharrak
saihesteko neurririk hartu behar al duzue?

9. Zaborraren tasa zenbat igoko da,
¤eur otan?

10. Herritarrei gai zehatz honen inguru-
ko iritzia galdetzeko prest al zaudete?

11. Gizartean izandako erreakzioak,
protestak, manifestazioak, sinadura bilke-
tak…ikusirik (zalantza kasuan hemeroteka
ikus), horren aurrean zein jarrera hartzeko
asmoa duzue?

12. San Markoseko mankomunitatea
utzi eta zaborraren eskuduntza munizipala
zuen gain hartzeko prest al zaudete, man-
komunitatearen erabakiekin ados ez
bazaudete?

Hautagaitza guztiek eta bakoitzak bere
jarrera argitzea hauteskundeen aurretik
egin beharreko gizalegezko ariketa da, ez
baitugu onartuko beste behin ere engaina-
tuak izatea. Adeitasunez,

Usurbil Bizirik

Gutun irekia alderdi guztietako hautagaitzei

Ika-mika

Martxan da Santixabeletako
Bertsopaper Lehiaketa

Santixabeletarako gero eta
gutxiago falta da. Baina
oraindik bada paper mutur

batean bertso batzuk idazteko denbo-
ra. Bota Punttubak, behintzat, egina
du Bertsopaper Lehiaketarako deial-
dia. Uztailaren 3an amaituko da par-
tehartzeko aukera. 

Hauek dira Santixabeleteko
Bertsopaper Lehiaketara aurkezten
denak bete behar dituen baldintzak.

- Usurbildarra izatea.
- Gai librean idaztea.
- Lanak, uztailaren 3a baino lehen,

helbide honetako buzoian utzi:
Usurbilgo Udala (XXXI. Bertsopaper
Lehiaketa) Joxe Martin Enparantza.
Usurbil 20170.

- Lanek inoiz argitaratu gabeak izan
beharko dute.

- Sariak: lehenak, 200 euro eta txa-
pela. Bigarrenak, 150 euro.
Hirugarrenak, 100 euro.

- Aurkeztutako lanek behar duten

kalitaterik ez badute, sariak eman
gabe utz daitezke.

- Lanek gutxienez 8 bertso beharko
dituzte eta gehienez 10.

- Lanak egilea nor den adieraz deza-
keen daturik gabe aurkeztuko dira,
izengoitiz. Lanarekin batera kartazal
itxi batean partehartzailearen datu
pertsonalak ipini.

-Epaimahaiaren erabakia uztailaren
7an emango da ezagutzera Santixabel
jaietako bertso saioan. 

Jaietako egitarauak diseinatzailea
behar du. Horregatik, udalak

lan hori egiteko lehiaketa antolatu
du. Partehartu nahi duenak egita-
rauaren testua jaso behar du udaleko
Soziokultura batzordean. Behin egi-
taraua eskuetan, testu horretan oina-
rritu beharko du lehiaketara aurkez-
ten duen diseinu lana. 

Formatu artistiko guztiak onartu-
ko dira: pintura, akuarela, collage-a,
argazkiak, digitala... Egilearen datu
pertsonalak, gutunazal itxi batean
adieraziko dira. Gutunazalean, aur-
keztutako lanaren atzealdean agertu-
ko den izengoiti bat idatzi beharko
du egileak.

Saria, 500 euro
Lehiaketaren irabazleak 500 euro-

ko saria jasoko du. Lanak
Soziokultura batzordean aurkeztu
behar dira baina, adi, maiatzaren 21a
baino lehen.    

Astelehenean amaituko da
diseinu lehiaketan

parte hartzeko epea

Danborradetarako entseguak

dagoeneko hasita daude.
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25 urtez
Usurbil eta Arantzazu arteko bidea osatzen

Arantzazu Usurbildik begira-
tuta urrun gera daiteke,
baina bi guneak oinez lotu

dituenik bada. Urteetan partaidez
aldatzen joan den mendizale talde
bat. Baina lagun batzuek hasieratik,
duela 25 urtetik, ez dute hutsik egin;
tartean, bi usurbildarrek.

Joxe Mari Arrospide eta Migel
Arrastoa usurbildarrak, Jexux
Zubillaga oreretarra eta Agustin
Arretxe asteasuarra zorioneko daude.
Mende laurdena igaro da, lehen aldiz,
Usurbil eta Arantzazu arteko ibilbidea
oinez egin zutenetik. Lagun artean
sortutako ideia izan zen. Gerora,
Gipuzkoako beste hainbat txokotako
bizilagunak gehitu zaizkie. Gogorra
baina polita dela diote.

Estreinako irteeran, bero egin zuen,
abuztuan egitea erabaki baitzuten.
Gerora, ordea, hilabetez aldatu eta
urte askotan, Aste Santutan antolatu
dute ekimena; Ostegun Santuan.
Hala ere, eguraldia protagonista izan
dute ibilaldi askotan. “Katiuskekin
urez goraino beteta ibili izan gara”,
adierazi du Zubillagak.

Urte hauetan guztietan parte hartze-
ak gorabeherak izan ditu. Urteak joan,
urteak etorri jende berria gehitzen eta
besteek joateari utzi diote; batzuetan
mendizale gehiago, besteetan gutxia-
go. Baina ekimenak bizirik jarraitzen
du. “Duela bi urte 42 lagun ginen”,
gogoratzen du Arrospidek.

Ibili ondoren, bazkaritara
Maiatzaren 5ean Andazpe elkartean

bazkari eder baten bueltan ospatu
zuten efemeridea. 

Aurtengoa berezia den arren, urte-
roko hitzordua izan ohi dute. Aste
Santutan ibilaldia egin, eta handik
aste gutxira mendizaleen bizilekuko
elkarteren batean bazkaria antolatzen
dute. Urtero, leku ezberdinetan;

Antiguon, Zarautzen.. Aurtengoa,
Usurbilgo elkartean prestatu dute.

Hain zuzen, 1982an hasitako bidea-
ri, gerora, lagun gehiagok jarraitu
diete. Batzuek bere bidea leku ezber-
dinetan hasita, Usurbil, Billabona,
Orereta, Oñati, Ordizia edota
Arrasateko hainbat mendizaleren
topagune bihurtu da. 

Sasoian dauden belaunaldi berriei

Ezker-eskuin, Arantzazurako bidea 25 urtez egin duten

lau mendizaleak: arrospide, arrastoa, zubillaga eta arretxe.

“Azken urte hauetan
Ostegun Santuan egin ohi
dute ibilaldi hau; duela bi

urte 42 lagun elkartu ziren”

ARANTZAZURA BIDEA
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Mendizaleak sasoi bikaine-
an direla erakusteko Gi-

puzkoako mapa hartu besterik ez
dago. Usurbildik abiatuta, Aran-
tzazura 60 kilometro pasatxo
egon daitezke. Abiapuntutik
Arantzazura oinez egin duten
distantzia hori, hamabi edota ha-
malau bat ordutan osatu izan du-
te. Hori bai, autoa hartuta errepi-
dez egin beharrean, mendiko bo-
tak jantzita eta oinez. Mendiz
mendi, honakoak dira, mapa es-
kuetan, zeharkatzen dituzten
puntuetako batzuk: Andatza,
Ziortza, Andatzarrate, Zelatun,
Bidania, Murumendi, Mandubia
eta Kizkitza baselizatik behera
Zumarragara. Handik errepidez
Legazpira, gero Udana gainera
eta Brinkolan gora Arantzazura.
Bide luzea baina merezitako gel-
dialdiekin egina, dagoeneko gel-
toki ofizialak badituzte. Eta men-
de laurden honetan ezagunak
bihurtu dira. 

60 kilometro
pasatxoko

ibilaldia

dei egiten diete. “Ia gazteak animatzen
diren”, zioten. Hori bai, aldez aurretik
entrenatuta. Bestela, urte luze hauetan
Arantzazura oinez joan direnei galdetu
besterik ez dago. “Aldez aurretik, ibili
egin behar”, aipatzen dute. Larunbat
eta igande goizero, aukera dutenean
behintzat, mendi bueltaren bat egiten
dute beti. 

Egunean bertan, hanketako babak
edota muskuluetako lesioak saihesteko
kontuz ibili beharra dagoela diote.

Oinetako eta ibilera erritmo egokiak
behar dira. Ohiko gomendioak izanik,
horrelako ibilaldi luzeetarako are
garrantzitsuagoak direnak.

25 alditan osatu dute Arantzurako
bidea. Zenbat gehiago egin ditzaketen
galdetuta, kopurua 30era igotzea nahi-
ko lukete. “Beste bost bat gutxienez”,
aipatzen zuten. Zorionak denoi!

Lagun artean sortutako ideia izan zen. Gerora,

Gipuzkoako beste hainbat txokotako bizilagunak gehitu zaizkie. 

ARITZ GORRITI ________________________
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Hauteskunde kanpaina, bete-betean

Udal hauteskundeetako kanpai-
nak lehen astea bete du.
Nahikoa lasai joan dira lehen

egunak. Hasi dira alderdien kartelak
ugaritzen. Baina hortik aurrera, ezer
gutxi. Dena den, botoa eskatzeko beste
astebete izango dute. 

EAE-ANVkoak izan dira lehen ekital-
dia eskaini dutenak. Lehengo astean,
frontoian aurkeztu zuten herri programa
eta hautes-zerrenda. Auzoz auzoko aur-
kezpenak ere egin dituzte azken eguno-
tan. Larunbat honetan Zubietan izango
dira, arratsaldeko 18:00etatik aurrera.
Larunbat honetan ere, baina arratsaldeko
19:30ean, Usurbilgo EAE-ANVren alde-
ko argazki herrikoia egingo da dema pla-
zan. 

Horretaz gain, blog bat zabaldu dute
kanpainaren berri emateko nahiz hauta-
gaiekin harremanetan jartzeko:

http://usurbil-anv.blogspot.com

Buruntzaldeko EAJ-PNVko
hautagaien proposamena

Garapen sozioekonomikoa sustatzeko
bulegorik ez duen eskualde bakarra da
Buruntzaldekoa. Gipuzkoako gainontze-
ko eskualdeen pare jarri asmoz, bulego
hori martxan jartzeko konpromisoa hartu
du EAJ-PNVk. Proposamen hau elkarre-
kin egin dute Buruntzaldeko EAJ-
PNVko hautagaiek. Tartean, Iñaki
Illarramendik, Usurbilgo hautagaiak.

Larunbatean, Aralarren 
ekitaldia Udarregin
Aralar alderdiak larunbat honetan egin-

go du udal hauteskundeetarako hauta-
gaien eta programaren aurkezpena.
Udarregi ikastolan egingo dute aurkez-
pen-ekitaldia, eguerdiko 12:00etatik
aurrera.

Pasa den larunbatean, EAE-ANV alderdiak Usurbilgo zerrenda-

ren aurkezpen-ekitaldia egin zuen frontoian.

EAJ-PNVk Buruntzaldeko herrietan aurkeztu dituen hautagaiak.

eskubitara dagoena da Iñaki Illarramendi.
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Asteartea egokitu da aurten,
maiatzaren 15a, San Ixidro
eguna, eta hori ospakizune-

tan nabaritu da. Eguraldi ona izan
arren, ez zen jende asko izan antola-
tu ziren ekitaldietan. Baina zeudenak
gustura egon ziren. 

Meza eta horren ondoren, Andazpe
elkartean antolatzaileek prestatu zuten
hamaiketakora ez zuten hutsik egin.
Gero, horietako batzuk kalean gora
egin eta frontoian geratu ziren"bertso-
pilota" ekitaldian. Lau pilotari jokoan
eta bi bertsolari Dema plazako ohol-
tza gainean bertsotan. Kirola eta ber-
tsoa biak batera uztartuta edota tarte-
katuta. Azkenik, goiza behar bezala
amaitzeko bazkari baten bueltan bildu
ziren Saizarren. 

San Ixidro egunean 
giro ederra baina jende askorik ez 

Ausa-Gaztelura igoera anto-
latu dute Oria aldeko
nafartarrek. Aralar mendi-

lerroan, Txindokitik ez oso urruti
kokatua dago. Hitzordua ere aipatu-
tako azken mendi horren magalean
jarri dute; Larraitzeko aparkalekuan,
igandean, maiatzak 20 goizeko
10:00etan. 

Ekimenak Nafarroaren batasuna
aldarrikatzea du helburu. Hala egingo
du antolatu duen mendi martxak eta
ia 1.000 metroko garaieran. 

“Nafarroa osoa Ausa-Gaztelun”
lemapean, Aralar alderako mendi
martxa goizeko 10:00etan hasiko da
Txindoki mendiaren magalean;
Larraitzen kokatzen den aparkale-
kuan. Bertara ailegatzen direnek ez
dute giro faltarik somatuko.

Trikitilariek alaitutako ongi etorria
antolatu baitute. Ordu erdi berandua-
go abiatuko dira Ausa-Gaztelu aldera. 

Gailurrean, aldarrikapena
Eguerdian izango da ekitaldi nagu-

sia, 904 metroko garaieran. 12:00eta-
rako partehartzaile guztiak gailurrean
bilduko dira eta bertan dagoen gazte-
luan bandera zutitzearekin batera,
komunikatua irakurriko dute.
Nafarroako Gorteen ereserkia joko
dute, bertsolari, trikitilari, txistulari
eta aurreskurik faltako ez den ekital-
dian.

Sagardotegian amaiera
Jaitsiera irteera lekuan amaituko da,

Larraitzen, 13:30-14:00 artean.
Bazkaltzeko ordua izango denez, otor-
dua egiteko Abaltzisketako Zalbide

sagardotegian biltzekoak dira, mendi
martxan parte hartu eta antolatze
lanetan aritu direnek.

Nafartarrek igande honetarako 

Ausa-Gaztelura mendi martxa antolatu dute 

Irudiaren ezkerretara dago
Ausa-Gaztelu. Eskubitara, txindoki.

San Ixidro egunean ospakizunik ez zen falta izan. hamaiketakoa, bertso-
ak, pilota partida...  jende asko ez izan arren, giro ederra izan zen.
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Datorren astean hasiko da

Plis, Plas, Txalo eta Jolas!

Maiatzaren 26an hasiko da
Plis, Plas, Txalo eta Jolas!,
urtero udaberri partean

NOAUA! Kultur Elkarteak antolatzen
duen zikloa. Bost ekitaldi izango dira
guztira. 

Santueneko kultur elkartean egingo
da Plis, Plaseko lehen ekitaldia.
Maiatzaren 26an larunbata, arratsaldeko
17:00etatik aurrera, “Asto bat hipodro-
moan” ikuskizunaz gozatzeko aukera
izango dugu. 

Aurtengo egitarauan proposamen
gehiago aurkituko dituzue: jolas txoko-
ak Zubietan, Kiki eta Koko pailazoak
Kalezarren eta “Egizu lo tartalo” antzer-
ki saioa Aginagan. 

Pirritx eta Porrotx pailazoek ekainaren
19an eskainiko duten emanaldiarekin
amaituko da Plis, Plas! Ondo pasa!

Pirritx eta Porrotx pailazoek “Mari Motots” ikuskizuna

eskainiko dute ekainaren 19an Usurbilgo frontoian. 

Maiatzak 26, larunbata
17:00etan, Santueneko elkartean:
Gorringo taldearen “Asto bat
hipodromoan”.

Ekainak 2, larunbata
17:00etan, Zubietako frontoian:
Kilimiska animazio taldearen
“Jolas txokoak”.

Ekainak 9, larunbata
17:00etan, Kalezarreko plazan:
Kiko eta koko pailazoak (eguraldi
txarra egingo balu, Kalezarko ekital-
dia haur eskolan egingo litzateke).

Ekainak 16, larunbata
17:00etan, Aginagako frontoian:
Dar dar taldearen “Egizu lo tartalo”.

Ekainak 19, asteartea
17:30ean, Kaxkoa, herriko fron-
toian: Pirritx eta Porrotx.

Egitarau osoa“Asto bat hipodromoan” ipuin kontaketa 

antzeztuarekin hasiko da Plis, Plas zikloa

Zaldiak hipodromoan nola bizi

diren ikusirik, astoak ihes

egiten lagunduko die.

Ikuskizun honen istorioa
Bernardo Atxagaren izenburu

bereko liburuan oinarritua dago.
Bertan, hipodromora lan egitera
doan asto baten bizitza kontatzen da.
Zaldiak nola bizi diren ikusirik asto-
ak hipodromotik alde egiten lagun-
duko die bere astronomia ezagutzak
baliatuz.

Antzezlan hau martxoan estreinatu
zen eta ordutik Iñaki Agirrezabal ipuin
kontalariak herri ugari bisitatu ditu
bere astoarekin batera.

Maiatzak 26, larunbata
17:00etan Santueneko elkartean.
Ipuin kontalaria: Iñaki Agirrezabal.
Idatziaren egilea: Bernardo Atxaga.
Iraupena: 45 minutu inguru.
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Usurbilgo Antzerki
Tailerreko antzezleek pro-
posatutako gai sozial baten

inguruko obra taularatuko dute
maiatzaren 19an, 13:00etan Sutegin.  

Aktore gazteen inprobisazioetatik
abiatuta, gidoiak haien irakasle eta
aktore den Iraitz Lizarragak idatzi
ditu.  “Metaforikoa den arren, fondo
sozial handiko lana da”, iragartzen du
Lizarragak. Herritarrei Sutegira berta-
ratzeko dei egiten diete. Gogor eta ilu-

sio handiz aritu baitira entsegu saioe-
tan. 

Antzerki Tailerra, gurasoen ekime-
nez sortu zen. Iazko ikasturtetik parte
hartzen ari diren 11-14 urte arteko
gaztetxoen artean ezin harrera hobea
izan du.

Udako oporrekin amaituko dute
bigarren ekinaldia. Baina udazkenetik
aurrerakoan ere pentsatzen hasiak dira.
Parte hartzea handitzearekin batera,
jaso beharreko laguntza nola bideratu
erabakitzen ari dira.

Peñaloscintos aipatuta, herri-
tar askori gaztetako kanpal-
dia gogora etorriko zaio.

Ziortza Gazte Elkarteak ohitura
berreskuratu eta aurtengo uztailerako
bertara joateko eskaintza luzatzen du.

Urte batzuetako etenaldiaren oste-
an, berriro ikusi ahal izango dira kan-
pinak eta Usurbilgo monitore eta gaz-
teak Errioxako Cameros mendietan.
Zehazkiago, Ortigosa herriko
Peñaloscintos auzoan. Ziortza Gazte
Elkartekoek uztailerako kanpaldia
antolatu dute. Ingurune lasaia da
hura. Herri txiki eta mendiez ingura-
tua, eta kanpalekutik oso gertu, fres-
katzeko lakua. Ekintza ugari egiteko
aukera, helburu bakar batekin; ondo
pasatzea.

Astebeteko bi egonaldi
Adin tarte ezberdinei dagozkien bi

txandatan banatuko da. Uztailaren
9tik 15era LH-ko 3., 4., eta 5.maila-
koek joateko aukera izango lukete.
LH 6.maila eta DBH 1. eta 2.maila-
koak, aldiz, uztailaren 15etik 22ra.

Larunbatean, Antzerki Tailerraren saioa

Ziortza Gazte Elkarteak 

udako kanpaldien ohitura berreskuratu du

larunbatean estreinatuko dute
antzerki tailerreko obra berria. 

duela urte batzuk ateratako irudia. usurbilgo gazte talde bat motxilak
bizkarrean zituztela, inguruko herrietatik egindako ibilbide batean.

Dagoeneko izena eman daiteke
Parrokiko bulegoetan 10:00-

12:00 artean edota 16:30-19:00 arte-
an, e-mail bat bidalita
ziortzage@gmail.com helbidera

edota telefonoz 943 362 896 zenba-
kira deituta. Egonaldia 60 eurokoa
izango da; etxe bereko bi gazteen
kasuan, 100 eurokoa. Izena emateko
azken eguna, maiatzaren 19a.

Larunbatean amaituko da izena emateko epea
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Musika adierazpide ezberdinen
topaleku bihurtuko da Soinurbil

Badator Soinurbilen hiruga-
rren edizioa ere. Asteburu
honetatik aurrera, musika

bere adierazpiderik zabalenean
entzun ahal izango da herrian.
Hasteko, Landarbaso abesbatza,
BTK batukada taldea eta Taun Taun
Teatroaren antzezlana.

Zumarte Musika Eskolak 20. urteu-
rrena ospatzeko aitzakia baliatuta hasi
ziren antolatzen musikari lotutako
ekitaldi sorta. Hasiera batean, askoz
iraupen txikiagoa zuen ekimena anto-
latu zuten. Lehen edizio hark izan
zuen harrera ikusita, bigarren bat
antolatzea eta ekimena denboran luza-
tzea erabaki zuten. “Musika astetik
musika ziklora igaro gara eta izena
aldatu diogu”, adierazi du Idoia
Arruabarrenak.

Hala, zikloak bere izen propioa du;
Soinurbil eta hirugarren ediziora aile-
gatu da. Arlo eta adin tarte ezberdi-
nengana heltzea nahi izaten dute
antolatzaileek eta hirugarren edizioa
ez da, zentzu horretan, atzean geratu-
ko. “Helburua, musika entzun, musi-
karekin ikasi eta musikarekin gozatzea
da”, adierazi du Zumarteko kideak.

Kolore guztietako ekitaldiak
Herritarrek egin ditzaketen proposa-

menei zabalik, datozen asteetan izango
diren ekitaldietan parte hartzeko gon-
bita luzatzen dute. “Gustuko duen eki-
taldira parte hartzera gonbidatzen
dugu jendea. Asko daude, kolore guz-
tietakoak. Norberak nahi duena auke-

ratu dezala eta ongi etorriak izango
dira”, aipatu du Arruabarrenak.

Tradizioa 
eta ekitaldi pedagogikoa
Pedagogia landuko den gaietako bat

izango da ekitaldi sorta horretan. Hain
zuzen, haurrek askotan musika instru-
mentuak entzun arren, ez dakite zer
nolako itxura duten. Ez dituzte ezagu-
tzen. Horregatik, ekitaldietako batera,
Udarregiko Haur Hezkuntzako azken
bi ikasturteetako eta Lehen
Hezkuntzako lehen bi ikasturteetako
ikasleak gonbidatu nahi izan dituzte.
Zumarteko ikasleek kontzertu saioa
eskainiko diete. 

Alde hezitzailea tradizioarekin ere
uztartu nahi dute. Makina bat herritan
egon izan dira musika bandak. Igande
goiz askotan entzun izan dira haien
piezak. Baina denborarekin galtzen ari
den ohitura da. Berreskuratu nahian,
Soinurbil musika zikloak musika
modalitate horri ere bere tartea eskaini
nahi dio. Hala gonbidatu dute

Oreretako Musika Banda datorren
maiatzaren 27an. 

Soinurbilek dagoeneko ikasturte
amaieran kokatzen ditu Zumartekoak.
Hain zuzen, 2006-2007 musika den-
boraldia amaitzeko gutxi falta da.
Urtero legez, Zumarteko ikasleek opo-
rrak hartu aurreko azken emanaldia
eskainiko dute. Ikasturte bukaerako
kontzertuak ekainak 19, 20 eta 21ean
izango dira. 

Laster hasiko da 
matrikulazio garaia 
Horrekin batera, dagoeneko musika

eskolako arduradunak datorren ikas-
turtea prestatzen ari dira. Aurrerago
deialdi zehatzagoa egingo badute ere,
jakinarazi dituzte zeintzuk izango diren
matrikulazio egunak. Horretarako epea
datorren hileko lehen astean zabalduko
da eta bost egunez luzatuko dute.
Ekainaren 4tik 8ra goiz eta arratsaldez
izena eman ahal izango da.

“Helburua, musika entzun,
musikarekin ikasi eta

musikarekin gozatzea da”

IDOIA ARRUABARRENA

Zumarte Musika Eskolak antolatu duen zikloak 

Usurbilgo Udalaren laguntza jaso du.

ARITZ GORRITI ________________________
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“Batuta”, antzerkia eta musika biltzen dituen ikuskizuna

MAIATZAK 19, LARUNBATA

18:30. Landarbaso abesbatza Elizan. 
20:00. BTK batukada taldearen

emanaldia herriko kaleetan zehar.

MAIATZAK 22, ASTEARTEA

18:30. Taun Taun Teatroa; “Batuta”
lanaren aurkezpena Sutegin.

MAIATZAK 23, ASTEAZKENA

14:45 / 15:30. Zumarteko ikasleen
kontzertua Udarregiko 4-8 urte arteko
ikasleentzat Sutegin. Bi emanaldi.

MAIATZAK 25, OSTIRALA

22:30. Amaia Zubiriaren kontzer-
tua. Sarrerak: aldez aurretik 8 euro,
Oiardo Kiroldegian. Egunean bertan,
takilan 10 euro.

MAIATZAK 27, IGANDEA

11:30. Errenteriako Musika Banda-
ren kalejira.

12:30. Kontzertua kalean.

EKAINAK 1, OSTIRALA

19:00 Zizurreko Udal Musika Esko-
lako kideak Sutegin.

EKAINAK 2, LARUNBATA

19:00. Lauhaizeta akordeoi orkestra
Sutegin.

Soinurbil, 
agenda osoa

Imajina dezagun jendea presaka eta
joan etorrian tren geltoki batean.

Trena etorri eta bertan herritarrak eta
haien ekipaia sartzen dira. Geltokitik
trena urruntzen da, baina maleta bat irte-
era gunean geratzen da. Bakarrik eta itxi-
ta dagoen maleta zabaldu eta hor hasten
da Taun Taun Teatroak aurkezten duen
txotxongilo istorioa. 

“Batuta” izeneko pertsonaia ezagutzeko
parada izango dute ikus-entzuleek eta
berak bidaia musikal batean parte hartze-
ra gonbidatuko ditu, antzerkia musikare-
kin uztartuz. Denboran zehar klasikoen

errepasoa egingo du. Baina ez bakarrik,
“Notatxo” izeneko pertsonaia bidaia lagun
izango du. 

Itsaso Azkarate, Iñaki Mata eta Karlos
Odriozola aktoreak izango dira txotxongi-
loei ahotsa jarriko dietenak. Adin guztie-
tarako emanaldia maiatzaren 22an
18:30ean Sutegin. Sarrera doan.

Amaia Zubiria, astebete barru
Maiatzaren 25ean Sutegin arituko da

Amaia Zubiria. Kiroldegian eskura daitez-
ke, aldez aurretik, emanaldirako sarrerak;
8 eurotan. Egunean bertan ere eskura dai-
tezke, Sutegin, 10 eurotan.

Landarbaso abesbatzak eta BTK-k

Sagardo Egun bezpera girotuko dute

Sagardo Egun bezperan, musika
doinuak nagusi izango dira

herrian. Oso joera, gune eta formatu
ezberdineko eskaintza bikoitza gaine-
ra. Orereta eta Usurbilek musika
bidez bat egingo dute. Batukada eta
Landarbaso abesbatzaren emanaldiak
izango dira arratsalde berean. 

Urte hasierara arte, Zumarten ira-
kasle lanetan aritu zen Iñaki
Tolaretxipik zuzentzen du abesbatza.
Haien emanaldia eskaintzeko gune
gisa, Salbatore Eliza aukeratu dute.
Hamaika lan interpretatuko dituzte.
90eko hamarkada hasieran osatutako
taldea da eta eskualdeko kontserbato-

rioetatik doazen 18-29 urte arteko
kideez osatua dago. 

Ondoren, eta afaltzera joan aurretik,
BTK taldekoek euren musika tresnak
astintzeari ekingo diote. Emanaldiak
herriko kaleak zeharkatuko dituzte,
haien lehen urteurrenean. Hain zuzen,
dagoeneko lehen agerraldi publikoa
egin zutenetik urtebete joan baita.
Aurkezpen ekitalditzat jo zitekeen har-
tan, oso harrera ona izan zuten. Baita
ordutik eskaini izan dituzten beste
hainbatetan ere. Bai etxean, baita etxe-
tik kanpo ere. Azken asteetan, adibi-
dez, Oreretako Sagardo Egunean izan
ziren, baita Gasteizko San
Prudentziotan ere. 

Landarbaso abesbatza
18:30ean arituko da elizan.

BTK taldeko kideak kalejiran
ibiliko dira 20:00etatik aurrera.

Txotxongiloak dira taun taun

konpainiak eskainiko duen

ikuskizuneko protagonistak.



14 Noaua! - 2007ko maiatzaren 18an

NO A U A! TX I K I

Antzinako Erroma

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

sustapena,  euskararen normalizazioa, urte-

ko egutegia, beka deialdiak, NOAUA!

Txiki, Plis, Plas, Txalo eta Jolas, “Usurbilgo

Baserriak eta Baserritarrak”... Gure bazkide-

ak harro egoteko moduan dira. Baina gehia-

go eta hobeto lan egin daiteke. 

Hizki Zopa Laberintoa

Bila itzazu honako hitzak:

DENARIOAK JAINKOAK JAINKOSA

ORRATZAK ORRAZIAK PITXERRA

Bila ezazu Nekropolira iristeko bidea,

bertan pitxerra lurperatzeko.

Zorte on, marianton!

Udarregi ikastolako LH-1 mailakoak
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Gipuzkoako Herri Arteko
pilota txapelketako final
laurdenetan sartzeko

aurrerapauso txiki bat eman zuen
Usurbilek pasa den ostiralean.
Kadete eta nagusien mailako parti-
dak irabazita 2-1 nagusitu ziren joa-
neko norgehiagoka honetan eta 14
tantoko aldearekin ekingo diote itzu-
lerako partidei herriko pilotariek. 

Hasiera batean joaneko neurketak
Ataunen jokatzekoak ziren. Hala ere,
asteburu honetan Sagardo Eguneko
ospakizuneko azpiegitura frontoian
jarrita egongo denez, herriko pilotale-
kuan jokatu zuten lehendabizi eta
Usurbilek ondo hasi zuen aurtengo
Gipuzkoako Herri Arteko txapelketa.

Kadete mailakoa izan zen jokatuta-
ko lehen partida eta Xabier Santxo eta
Jokin Irastorzak 22 eta 12 irabazi
zuten. Kanporaketaren gakoa maila
honetan egon zitekeela esan zuen
Enrike Huizi herriko ordezkariak eta
badirudi hala izango dela. Herriko
pilotariek emaitza ona lortu zuten,
baina neurketa nola joan zen ikusita
bestelakorik ere gerta zitekeen.

Partida hasieran Xabier eta Jokin 3-
1 aurretik jarri baziren ere, ataunda-
rren erreakzioa etorri zen jarraian. 8
tanto egin zituzten segidan eta nabar-
men aurretik jarri ziren markagailuan,
3-9. Kanporaketako lehenengo neur-
keta hau irabaztea zaila izango zela
zirudien, baina herriko bikotea zer-
txobait lasaitzearekin batera berriz ere
aurretik jartzea lortu zuten. 11 tanto
egin zituzten jarraian eta hortik aurre-
ra nagusi izan ziren markagailuan. 22-
11 izan zen partidako azken emaitza,
baina ostiralean ikusitakoaren arabe-
ra, Ataunen jokatuko den itzuliko
partida parekatua izan daiteke.

Eñaut Esnaola eta Iker Zinkunegi
jubenilek, berriz, erraz galdu zuten
jaialdiko bigarren partida. Hasieratik

ataundarrak gehiago zirela argi geldi-
tu zen eta usurbildarrek ezin izan
zuten ezer egin partida desorekatu
honetan. 22 eta 6 galdu zuten, baina
2 tanto baino gehiago egingo ez zituz-
tela zirudienean agian kanporaketara-
ko garrantzitsuak izan daitezkeen lau
tanto lortu zituzten partida amaitzear
zela.

Nagusien mailako partida izan zen
jaialdiko azkena eta Jabi Santxo eta
Enrike Huizik garaipen erraza eskura-
tu zuten. 22 eta 2 nagusitu ziren
ataundarren aurka eta itzuliko neur-
ketei begira aldeko tanto kopuru
garrantzitsua lortu zuten. Maila hone-
tan atzelaririk ez dagoenez, Huizik
jokatu zuen postu horretan eta herri-
ko pilotariak ederki moldatu ziren
Usurbilentzat bigarren puntua lortu
ahal izateko.

Honenbestez, 2 eta 1 aurretik jarri
da Usurbil kanporaketa honetan eta
asteburu honetan Ataunen lortu deza-
kete final laurdenetarako sailkapena.

Usurbilek Final laurdenetarako
txartela lortu dezake asteburu

honetan Ataunen. 

Usurbil 2-1 aurreratu da 

Herri Arteko txapelketan

JOSU ARANBERRI ________________________

Amador Granado herriko txirrin-
dulariak Manchesterren joka-

tzen den Visa Munduko Kopa
Paralinpiarrean ezin izan zuen iazko
lorpena errepikatu pasa den ostiralean.
Orduan urrezko domina eskuratu
zuen pistan kilometroko proban,
baina aurtengo honetan 6. postuare-
kin konformatu behar izan du. Ezin
izan zuen duela urtebete lortutako
marka hobetu eta irabazleak baino 4
segundo gehiago behar izan zituen
kilometroa burutzeko.

6. postua eskuratu du
Amador Granadok

1.Erregional eta 1. jubenil mailako
futbol taldeek pasa den astebu-

ruan jokatu zituzten denboraldiko
azken partidak. Talde nagusiak 5-4
galdu zuten larunbatean Oriokoren
aurka eta azkenean 12. postuan amai-
tu dute. 1. jubenil mailako taldeak,
berriz, 1-7 irabazi zuen Tolosan
Amaroz taldearen aurka eta Kopa txa-
pelketan 2. postua eskuratu badute
ere, azkenean ez dute finalerdietara
sailkatzea lortu. Emakumezkoen talde-
ak, aldiz, larunbat honetan jokatuko
du denboraldiko azken partida
Urnietan.

Futbol taldeen
denboraldi amaiera

Asteburu honetan bi eskubaloi
partida izango dira Oiardo

kiroldegian. Kadete mailako mutilen
taldeak Zumaiako Pulpo taldearen
aurka jokatu du eta jubenil mailako
taldeak, berriz, Zarautz B izango du
aurrez aurre. Bestalde, igoera fasea
jokatzen ari den senior mailako talde-
ak Gazteluetaren aurka jokatuko du
Leioan. Pasa den larunbatean Oiardon
Gusla Urduliz liderra mendean hartu
ondoren, igoera lortzeko aukerekin
bidaiatuko dute Bizkaia aldera.

Bi eskubaloi partida
Oiardo kiroldegian
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Eguneko goardiako farmaziak
Maiatzak 17, osteguna
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte 

Maiatzak 18, ostirala
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Maiatzak 19, larunbata
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil

Maiatzak 20, igandea
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Maiatzak 21, astelehena
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Maiatzak 22, asteartea
Urbistondo, San frantzisko 1, Lasarte

Maiatzak 23, asteazkena
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Maiatzak 24, osteguna
De Miguel, Nagusia 32 Lasarte

Maiatzak 25, ostirala
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Maiatzak 26, larunbata
Gil, Nagusia 24 Lasarte
Oa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil

Maiatzak 27, igandea
Gil, Nagusia 24 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

Usurbilgo Lanbide Eskolak ate ire-
kien jardunaldiak egin zituen

aurreko larunbatean. Aste honetan ere,
hilak 19, gauza bera egingo da, goizeko
11:00etatik aurrera hain zuen. Eskola eza-
gutu nahi duten guztiei nahi adina argibi-
de emango zaizkie. Informazio gehiago,
943 364 600 telefono zenbakian. 

Lanbide Eskola

KzGunea Ikastaroa (gazteleraz)
Maiatzak 21/ ekainak 1. Astelehenetik

ostiralera. 18:00-20:00.

IT Txartela
Maiatzak 24 osteguna. 16:00-18:00.

Ikastaroa
Mikologia Iberdrola (euskaraz).

Maiatzak 21 astelehena. 16:00-18:00.

Usurbilgo KzGunea: 943 36 14 12.

KzGunea
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Agenda

Maiatzak 19, larunbata
- Aralarren zerrendaren aurkezpena

Udarregi ikastolan, 12:00etan.
- Usurbilgo Antzerki Tailerraren lanen

aurkezpena. 13:00ean Sutegin.
- EAE-ANVren zerrendaren aurkezpena

Zubietan, arratsaldeko 18:00etan.
19:30ean argazki herrikoia Dema plazan.

- Landarbaso abesbatza Salbatore elizan,
18:30ean. Soinurbil zikloa.

- Batukada emanaldia 20:00etan kalean.
Soinurbil zikloa. 

Maiatzak 20, igandea
- Sagardo Eguna.

Maiatzak 22, asteartea
- Taun taun Teatroaren “Batuta” ikuski-

zuna 18:30ean Sutegin. Soinurbil zikloa.

Maiatzak 25, ostirala
- Amaia Zubiriaren kontzertua Sutegin,

22:30etik aurrera. Soinurbil zikloa.

80ko hamarka-
dako bi lagu-

nen langile-borro-
ka kontatzen da
“Eutsi!” filmean.
Egun hauetan, zine
aretoetan izan da Alberto J.
Gorritibereak zuzendu duen filma.
Pelikularen inguruan egin den dis-
koa ere, jada eskuragarri dago.
Gaiari lotutako orduko hamabi
kantu bildu dira, filmerako sortuta-
ko hiru berrirekin batera. 

Lan honetan, Gosek filmerako
egin diren abesti biak jaso dira:
pelikularen izena duena, “Eutsi!”,
eta Gatillazoren kantu baten ber-
tsioa. Halaber, Potemkin taldeak
Zaramaren “Dena ongi dabil” kan-
tuaren bertsioa egin du Eutsi! fil-

merako, eta abesti hori ere jaso du
Oihukak plazaratu duen diskoak.
Funtsean, langileen borrokarekin
lotura duten 80ko hamarkadako
12 abesti sartu dituzte diskoan.
Barricada, Jotakie, Potato...
Gainera, Kortaturen “After boltxe-
bike”, Delirium Tremensen “Ezin
leike”, Ruper Ordorikaren “The
age of self ” eta Zaramaren
“Maiatzaren lehena” entzun daitez-
ke diskoan, honako kantu hauekin
batera: Baldin Badaren “No futu-
re”, Mikel Laboaren “Langile baten
galderak” liburu baten aurrean,
Jotakieren “Euskadi” eta
Barricadaren “Callejón sin salida”.
Horretaz gain, Potatoren “La clase
obrera” eta La Polla Recordsen “Un
rayo de sol” jaso dituzte.

80ko hamarkadako doinuak nagusi

“Eutsi” pelikularen soinu bandan
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GAZI, GOZO, GEZA

Zorionak Oier!!
Maiatzaren 20an
gure pottokok bi
urte beteko ditu.
Txokolatezko
muxuak amatxo
eta aitatxoren
partez!

Zorionak June!
Maiatzaren 17an
lau urte egingo
dituzu. Zorionak
eta muxu potolo
bat amatxo, aita-
txo eta lagunen
partez!

HERIOTZAK
Joxepi Alkorta Olasagasti, maiatzaren 12an
hil zen 54 urterekin, Atxegalde.

ETXEBIZITZA

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

- Bizkarre kalean pisua salgai: 2 komun,
sukaldea, sala, 3 gela, ganbara eta gara-
jea. 48.000.000 pta. Interesatuak deitu
650938489 telefonora.

- Salgai. Kaxkoan, 3 logelako etxea traste-
aroarekin. Garajea aukeran.
685731792

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 salduko nuke (1900
euro).  649 356 081.

LANPOSTUAK

Lan-eskaintzak
-Usurbilgo kafetegi batean goizez lana egi-

teko 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 emaku-
me baten bila gabiltza 645 403 905.

Lan-eskaerak
- 19 urteko neska usurbildar bat naiz,

magisteritzako 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 egiteko, pertsona helduak zein
haurrak zaintzeko. 630274906

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

- Neska bat eskaintzen da umeak zaintze-
ko zein etxekolanak egiteko. Egun
osoko disponibilitatea. 679742413.

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

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

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

- Neska bat eskaintzen da etxeko lanak
egiteko eta umeak zein pertsona hel-
duak zaintzeko. 618434990.

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

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

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Apirilaren 27an kartera bat galdu da
Usurbilen edo Aginagan dokumenta-
zioarekin. Norbaitek aurkitzen badu
Noaua!n uztea eskertuko genuke. Mila
esker

- Apirilaren bukaeran, Askatasuna plazan
Nike etxeko erloju bat galdu nuen.
Erlojuak korrea urdina dauka.
Norbaitek aurkitu badu eskertuko da
bueltatzea 943366014 telefonora dei-
tuta.

-Apirilaren 30ean orban gorriztak dituen
Setter Ingeles bat galdu da Andatzan.
Ikusi baduzu deitu 679387345
(Ainhoa).

- Inork etxean alfer-alferrik telebista txiki
bat edukiko balu, gustora berrerabili-
ko genuke Udarregi ikastolan. Bide
batez, zaharkitutako vhs bideo repro-
duktorea ere hautsak jaten ari badizu,

guk etekina aterako genioke ikastolan.
Telefono zenbakia: 943 361216.

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

- Egurrezko aulkiak salgai. Aritz egurrez
eginikoak. 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 sal-
tzen dut. Aire egokitua, kristal tinta-
tuak, bigarren bateria, berogailu auto-
nomoa, aurreko eserlekuak birikariak,
dena hornitua, ASR... 
Tf: 610431999.

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

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

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

-Citroen Berlingo bat, kamara isotermi-
koduna salgai. 676 453 176.

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

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

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

Oharra: Merkatu Txikirako mezuak,
zorion agurrak, hildakoen edota jaiobe-
rrien aipamenak orri honetan ikusi nahi
badituzu, honako telefono zenbakira
deitu bulego orduetan: 943 360 321.
erredakzioa@noaua.com  






