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Albistea iruditan

Pintada arrazista Intxaurretako bus geltokian

L

ehengo astean jaso genuen
argazki hau e-postaz. Urriaren
31n, goizeko 7:00ak aldera
egindako erretratua da. Aginagako
Intxaurreta auzoan ateratakoa da, N-634
errepide alboan dagoen bus geltokian.
Oraindik ez dugu erabaki zer den harrigarriago: gure etxe ondoan horrelako
pintadarik ikusi behar izatea ala esbastikaren ondoan, pintada euskaraz idatzita
dagoela ikustea. Izan ere, kastellanoz edo
beste hizkuntza batean idatzita egongo
balitz, berdin-berdin asaldatuko ote
ginen? Estetika mailako irakurketak
aparte utzita, mezua dakar esaldiak. Eta
mezua, edozein dela hizkuntza, arrazista
bezain asaldagarria da. Edozein dela hizkuntza, edozein dela lurraldea.
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ESAN

Hau da marka

IMANOL UBEDA

E

liza Katolikoaren historian, inoiz egindako beatifikazio zeremoniarik jendetsuena izan omen zen.
Bai, urriaren 28an Erromako San Pedro plazan gertatutakoaz ari naiz. 36ko gerran errepublikanoek hildako
498 fededun martiri izendatu zituzten. Milioi bat pertsona bildu ziren bertan. Guinness libururako balentria
baten kronika dirudi. Akaso, horren premian izango da
eliza.
Auskalo, hankasartzea behintzat markakoa izan zen.
Jainkoaren aurrean ere, lehen eta bigarren mailako gizakiak daudela agerian utzi zuten. Izan ere, frankistek akabatu zituzten euskal apaizetaz, aipamen arrastorik ere ez
zen egin. Euskal Herrian, gutxienez hamasei izan ziren
1936ko uztailaren 18ko altxamenduaren izenean fusilatuak izan ziren apaizak. Berriz ere baztertuak izan direlako ekarriko ditut gogora: Jose Adarraga Larburu
(Hernani), Antonio Bombin (Biasteri), Gervasio Albisu
(Errenteria), Joaquin Arin (Arrasate), Jose Ariztimuño
Aitzol (Donostia), Leonardo Guridi (Arrasate), Joaquin
Iturrikastillo (Eskoriatza), Martin Lekuona (Errenteria),
Jose Markiegi (Errenteria), Alejandro Mendikute

(Donostia), Celestino Onaindia (Elgoibar), Jose Otano,
Jose Ignacio Peñagarikano (Etxebarria), Jose Sagarna
(Berriatua), Ramon Urtiaga eta Eladio Zelaia
(Azkoien).
Honen harira, irakurketa interesgarria topatuko
duzue Sareko Argian, argia.com webgunean. “Eta Aitzol
zergatik ez?” izeneko analisian, hauxe dio Josu Chuecak:
“apezpikuen erabaki honek izaera politikoaren itzala du
atzean, Memoria Historikoaren Legearen eztabaida
puri-purian dagoen honetan. Beatifikatuko dituzten
apaizen artean ez dago frankistek fusilaturiko euskal
apaizik. Utzikeria? Aspaldiko posizio politikoen isla?”.
Zokoratu egin dituzte euren erlijiokideak eta ez da
deskuidoz izan. Hori da larriena. Horregatik, 70 urte eta
gero berriz fusilatu dituztelakoan nago. Isiltasunaren
hilobira kondenatu nahian edo. Bistan da zaila egiten
zaidala Erromako zeremonia handi hura ulertzen. Izan
ere, historiak gauzak bere lekuan jarri ohi ditu. Baina
Elizak beste aldera begiratzen jarraitzen du. Gernikako
adibidea gogorarazi beharko dugu. Euskal apaizak fusilatu zituzten horiek, gorriek erre zutela zioten...
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ASKO DUGU ESATEKO

Bazkide egin zaitez!

NOAUA! astekaria, tren eta autobusen
ordutegia, noaua.com,

sustapena, euskararen normalizazioa, urteko egutegia, beka deialdiak, NOAUA!
Txiki, Plis, Plas, Txalo eta Jolas, ...
Asko dugu esateko. Baina zure laguntza
ere premiazkoa da.

36 euro urte osorako

kultur ekitaldien
Izena:
1.Abizena:
2.Abizena:
Helbidea:
Herria:
Telefonoa:
E-posta:
Kontu korrontea:
Orrialdea bete eta NOAUA!ra ekarri edo telefonoz deitu: 943 360 321.
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Aurrerantzean, astelehenetik igandera

zabalduko dute Eguneko Zentroa

E

guneko Zentroari lotutako bi
erabaki hartu ziren aho batez
azken plenoan. Batetik, GSR
enpresarekin dagoen kontratua urtebetez luzatzea. Horrek berarekin dakar,
prezio igoera bat, hain zuzen, eguneko
eta pertsonako 43,81 eurori Kontsumo
Prezioen Indizeari (KPI) dagokion igoera, %2,2koa.
Bestalde, Eguneko Zentroari lotuta,
araudian zenbait aldaketa egiteko udalbatza erabat ados zen. Berrikuntzen artean, bereziki bat aipatu behar da, ordutegiari dagokiona. Orain arte Eguneko
Zentroak astelehenetik ostiralera eskaintzen zuen zerbitzua. Laster, eskaintza
asteburuetara zabaldu eta, honenbestez,
astelehenetik igandera zabalduko da.
Hasierako onespena eman zitzaion aldaketa horiei. Laster alegazioen epea zabalduko da eta inork alegaziorik aurkeztuko
ez balu, aldaketa horiek behin betiko
onartuko lirateke.
Adostasun girorik ez zen izan ordea
langileen lan baldintzen testuen inguruko gaian. Alor honetan idatzita dauden
agiri guztiak dokumentu batean biltzea
zen asmoa. Plantamenduarekin ez ziren
ados EAko ordezkariak. Luismari

Eguneko Zentroa kudeatzen duen enpresari urtebetez luzatu zaio kontratua.

Ormaetxearen esanetan, ez zegoen ezer
berririk erabakitzeko. Dokumentuak
txertatzeko erak aldaketak eragingo
zituela eta, ondorioz, aldez aurretik hartutako erabakiak ez direla errespetatzen
gaineratu zuen. Testuak plenoko
mahaian zertan egonik ez zuela eta negoziazio prozesua berriz irekitzea eskatzen
zuen. Ondorioz, gaia zerrendatik kentzen ez bazuten, bozketan ez zutela parte
hartuko adierazi zuen.
Horri erantzunez, Juanjo Olaizolak
Udalaren eta sindikatuen arteko akor-

dioa zela gogorarazi zion Ormaetxeari.
Eta onuragarria zela gaia plenora eramatea. Xabier Mikel Errekondok ere ondorio hori nola atera zuen ez zekiela adierazi zion Ormaetxeari. Dokumentu bateratuan jasotzen dena, aldez aurretik onartutako puntuak direla argitu zion.
Azkenean, EAk ez zuen bozketan parte
hartu. Gainerakoak proposamenaren
alde agertu ziren. EAJ-PNVko zinegotzia
ez zen plenoan izan.
ARITZ GORRITI ________________________

Batzorde aldaketak, hurrengo plenorako

I

raileko
plenoan
Karmele
Bengoetxeak hartu zuen Anttoni
Bengoetxeak utzitako zinegotzi postua. Bera izango da aurrerantzean,
Ongizatea, Emakumea eta Gizarte
Politika batzorde informatzaileko
lehendakaritza kargua izango duena.
Batzordeetan aldaketa gehiago egiteko asmoa zegoen. Kirol batzordea
Patronatutik bideratuko denez, orain
arteko Kirola eta Gazteria batzordea
deuseztatu eta Kultura eta Euskara
batzordeari Gazteria arloa eransteko
proposamena aurkeztu zen. Baina
hurrengo pleno baterako mahai gainean geratu zen gaia.
Aldez aurretik iragarritako gaiez hitz
egin ondoren, galderen tartea zetorren.

Irailaren 25eko plenoan EAtik
Luismari Ormaetxeak egindako galderak berriro gogorarazi zituen. Udaletxe
ondoko urbanizazio berrian egin daitekeen parking-a, esate baterako.

Parking berriaren aukera
200 plaza egiteko zailtasun geoteknikoak zeudela aipatu zuen alkateak.
Plaza kopuru maximo gisa planteatu
zela eta promotoreek ere gai horretan ez
dutela inolako interesik adierazi zuen.
Edozein kasutan, udalarentzat aukera
bideragarria eta interesgarria bada, bultzatzeko prest agertu zen.

Udalaren webgunea
Udalaren webgunea ere laster prest
izango dela adierazi zen plenoan.

Babes ofizialeko
etxebizitzen behin behineko
zerrenda, ahal bezain laster

G

alderen tartean, Luismari
Ormaetxea EAko zinegotziak babes ofizialeko etxebizitzen
gaiaz galde egin zuen. Ugartondo
eta Olarriondoko babes ofizialeko
etxebizitzen zozketa zertan zen
galdetuta, EAE-ANVk zuzentzen
duen udal gobernuko buruak zera
erantzun zuen: zerrendak aztertzen ari direla eta behin behinekoak ahal bezain laster argitaratu
nahi dituzten arren, eperik ezin
dutela eman gogorarazi zuen
berriz ere.
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TXOKOALDE

ALOÑA LOIDI

Etxean beldur?

G

ehiengoak jakingo duzuen bezala,
Txokoalden “centro de acogida” deritzon etxe bat egin zuten lehen mendia zaintzen zuen guardetxea zegoen tokian. Bertan,
gurasoen arduragabekeriagatik Eusko
Jaurlaritzak jasotako gaztetxoak hartzen
dituzte, 12 eta 16 urte bitartekoak.
Oso ongi dago familian arazoak dituzten haurrei beste
aukera bat eman eta etxean baino zaintza hobeago bat izango duten toki batera eramatea. Kontua da, kasu honetan
behintzat gazteek ordu asko igarotzen dituztela gure auzoan zentru horretatik kanpo eta liskar bat baino gehiago izan
dituztela auzotarrokin. Behin, gazte hauetako baten iritziz,
zentruan gaizki eman omen zioten jaten eta jan eske joan
zen auzotar baten etxera; beste batean, autobusean Usurbila
joan behar zuela eta diru eske joan zen beste auzotar batena eta honek dirurik emango ez ziola esan zionean, orduan
kotxean eramateko esan zion gazteak.
Baliteke agian norbaiti gehiegikeria bat iruditzea batzuk
etxean, gazte hauen beldur direla esatea, baina, pentsatzen
jarriz gero, adineko jendea beti errazago beldurtzen da.
Txokoalden etxe berriak, dendak, tren geltokia, tabernak…

AT X E G A L D E

AINARA BORDAGARAI

Beti berdin!

G

aueko hamarrak dira, asteazkena, lanetik zatoz neka neka eginda, etxera iristeko irrikitan. Autoan zoaz lasai lasai, baina
amaitu da bakea. Autoa non aparkatu dut?
Hementxe hasten da eguna bukatzeko betiko
kalbarioa. Autoa non utzi behar dut?
Aparkaleku guztiak lepo daude, bai Aristitxu
kalean, Erdiko kalean, Beheko kalean... Espaloi gainean
uzten baduzu eta hurrengo egunean isunik gabe aurkitzen
baduzu autoa, zorteduna zara. Beste aukera kotxea
Mahaspildegi soziedade aurrean dagoen aparkalekuan uztea
da. Nork uzten du bertan autoa? Auzoko gutxik, askotan
kamioiak egoten dira aparkalekuko alde guztiak okupatuaz
eta nahiz eta argiak jarri, ez da atsegina, zure autoa ilun eta
zuhaitz artean dagoen toki batean uztea.
Lotsagarria da, aurki ibilgailua hartu eta etxera eraman
beharko dugu lepo gainean hartuta. Nik ez dakit zein den
arazo honen irtenbidea baina badira lau urte gutxi gorabehera horrela gabiltzala eta ez da batere atsegina egunero
kontu berarekin ibiltzea. Zer egin behar dut etxeko balkoian lotan jarri ea noiz libratzen den toki bat, ondo apartzeko? Gure auzoak hainbeste etxe berri egin beharrean,
aparkaleku bikain baten premian dago.

egiten ez dituztenez gazteak baina gehiago dira adinekoak,
beraz arazoa larriagoa da.
Txokoalden gazteak adinekoak baino gehiago izan daitezen badakigu zein den bidea, pixkanaka auzoa berritzen eta
bizitza sortzen joatea. Badirudi ordea norbaiti ez zaiola hau
interesatzen eta orain zentru hau ireki dute eta aurrera joan
beharrean atzera goazela dirudi.

KALEBERRI

ANA URDANGARIN

Ekitaldi piloa begibistan

A

zkenaldian herrian hainbat ekitaldi
eta merkatu dauzkagu aprobetxatu
ahal izateko.Urria pasa da eta urtero bezala
azaroan sartzen garenean hainbat eta hainbat azoka eta peri egiten ditugu herrian.
Azaroaren batean “Santu guztien” egunean
arisau azoka ospatzen da Aitzagaren eskutik, giro ederra
izan genuen aurtengoan ere. Eta azaroaren 4an urtez urte
geroz eta gertuago ospatzen den “Erle Eguna”. Oso
jarraian izaten dira baina ez horregatik arrakasta gutxiagoz,
aurten VII Ezti Lehiaketa ospatu da eta epaimahai berriak
aritu dira erlez inguraturik eztiaren goxotasunak azaltzen.
Bi egunak aprobetxatzeko modukoak izan dira eta nahi
izan duenak zer ikusi eta erosia ere izan du.
Baina bada hil honetan aspaldiko urtetan ospatzen ez zen
egun horietako bat eta nik pertsonalki faltan botatzen nuen
eguna: azaroaren 17an, alegia, Ikasle Abertzaleek antolaturiko “Ikasle Eguna” ospatuko da gure herrian. Izango dira
jada bost bat urte horrelakorik egiten ez zenik.
Beraz, haur eta gazte helduxeago zein helduak bada
zer eginik, animatu guztiok eta ia aspaldian ez bezalako
giroa sortzen dugun denon artean gure herri txiki honetan.

Aurrerantzean, Kalejiran ataleko 8 kronikak txandaka argitaratuko ditugu. Txokoalde eta Urdaiagako kronikak hurrengo batean bilduko ditugu.

KALEJIRAN
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LONTXO ZUBIRIA

Zuberotarrekin bazkaria

A

zken urte hauetan bezalaxe aurtengoan
ere azaroko lehenbiziko larunbatean,
aurten 3an, ospatu zen Sagardo Afaria
Zuberoako Urdiñarben. Bezperatik joan ziren
afariko lanak aurreratzera hemengo lau lagun:
denen buru Joxe Mari Eizagirre “Aldapa”, gure
sukaldaria, eta berari laguntzen Aihert Goia, Migel Anjel
Goenaga eta Juantxo Padrones. Aurtengoa izan da zazpigarren aldia Aginaga, Usurbil eta Zubietako jendeek afaria
prestatu dutena Urdiñarbeko Bil-Xoküa elkartean. Afaritara
beste hiru gehiago joan ginen hemendik, denetara zazpi, eta
bertan beste ehun eta hamar zuberotar bildu ziren.
Ukuiluko lanak bukatu ondoren hasten dira inguratzen
Urdiñarbe eta Muskildiko baserritarrak afari honetara.
Badakite afari goxoa eskaintzen dela, eta aitortu ere aitortzen
dute ez dutela askotan jaten horrelako arrain zopa eta horrelako makailu tortilarik.
Tortila ondoren txuleta ederrak jartzen dira mahai gainean. Eta hau dena Urdairako sagardoarekin bustita. Postrea
ere goxoa: Azkorria markako gazta, Urdiñarben bertan egina,
eta Parisen Frantziako txapelketan bigarren geratu zena, zilarrezko dominarekin.

KALEZAR

MADDI GALBETE

Zergatik ez?

U

nibertsitaterako lan bat egiteko eskatu
zidaten lehengoan. Amonaren garaiko
hezkuntza sistema aztertzeko eskatu zidaten.
Horrela, amonaren etxera joan eta elkarrizketa
bat egin nion. Orain, ordenadorearen parean
nagoela, amonaren lana ikusi dut alde batean,
eta zergatik ez? Zuei zerbait kontatzea bururatu zait.
Harrigarria da zenbat aldatu diren gauzak, zenbat garatu
den hezkuntza sistema urte luze batzuetan. Lehen adibidez,
ez zuten gaur egun dugun askatasunik, eta kate motzean
lotuak egoten ziren. Gaur egun ez bezala, zigorrez beteriko
zerrenda bat zuten buruan, noizbait ezarriko ez zietelako
itxaropen galduan. Material aldetik ere ez zituzten gaur
egungo aurrerapen guztiak, ezta teknologia aldetik ere.
Baina, hala ere, pozik joaten ziren eskolara…
Izan ere, garai hartan zorte handia zen ikasi ahal izatea,
zorte handia zen lana egin beharrean ikasten egotea… Eta
hala da, nire amonak behintzat ez du oroitzapen txarrik eskolari buruz, agian oroitzapen txarren zakuan bat bera ere ez
duelako, edo besterik gabe, ahaztu egin nahi izan dituelako.
Eta orain ulertzen dut zergatik esaten didan amonak behin
eta berriz: “Maddi, aprobetxa ezazu aukera, eta ikasi ahal
duzun guztia”, eta arrazoia ematen diot.

Afari ondoren giro ederra izan zen nagusi. Bertan izan
genituen Zuberoa bertako eta Baigorriko kantariak. Beti
bezala, gaua luzea suertatu zen.
Zuberoaz gozatzeko ez dago bertako jendearekin harremanak estutzea bezalakorik. Aurten ez baduzu posible izan,
badakizu hurrengo urtean ere azaroaren lehenbiziko larunbatean izango dela berriro. Animatzen bazara, ondo hartua
izango zara.

Z U B I E TA

XABIER ARREGI

Kuxidadea

S

entiberak gaude zubietarrok zakarrak eta zaborrak direla eta. Azken
boladan ondo asko ikasi dugu, zer gai
den, ontzi egokian bota behar direla hondakinak. Halaxe ari gara geronen burua
hezten.
Hala ere, frontoi estalira edo herriko plazara arrimatzen denak panorama itsusia aurkituko du maiz.
Ohitura hartu dute batzuek jan-edatekoak eta erretzekoak bertan egiteko eta, noski, txukun jokatuz gero ez
dago zer esanik. Baina, zoritxarrez, soberakin guztiguztiak bertan botata uzteko ere ohitura hartu dute.
Ez naiz gaueko festaz ari, hori baino kontu sinpleago
batez baizik. Lanbide Eskolatik atseden-orduan datozen ikasle helduen jokabideaz ari naiz. Asko eskatzea al
da sobran geratutakoa jaso eta ontzietan botatzea?
Ondorenean, Eskola Txikiko haurrek ibili behar al
dute ikasle helduagoek utzitakoa jasotzen?
Akaso sinplekeria baino ez da esaten ari naizena,
baina horrelako kontutxoetan erakusten da zer garen.
Ikasleok, sobratzen zaizkizuenak bota itzazue ontzi
egokietan eta bazterrak txukun utz itzazue. Eskerrik
asko.
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Erle Eguna, gero eta arrakasta handiagoa duen azoka

J

ende asko bildu da aurtengo
Erle Egunean. Eguerdiko
13:00ean, gainezka ziren ezti,
ogi eta bestelako elikagaiekin Dema
plazan jarritako saltokiak. Ezti
Lehiaketak ere, jakinmin handia
piztu zuen; bereziki, sari banaketak.
69 izan ziren lehiaketara aurkeztu
ziren ezti-egileak. Lore bakarreko
lehiaketan, Joxe Telleria beasaindarra
izan zen nagusi. Lore-anitzeko ezti
lehiaketan, Joxe Zurutuza (Lezo).
Gozogintza lehiaketan, Joseba
Pellejerok eraman zuen bigarren saria.
Lehen
saria,
ordea,
Dolores
Bordarentzat izan zen. Ezti-lehiaketan,
lore-anitzen artean, Lezoko Jose
Zurutuza izan zen nagusi. Bigarren,
Aitor Zabala (Pasai Donibane) eta
hirugarren Miren Lizasoainen eztia
(Lizarra). Lore-bakarreko ezti lehiaketan, ordea, Jose Telleriak (Beasain) irabazi zuen. Bigarren izan zen Anastasio
Mujika (Legazpi).
Nabarmentzekoa da epaimahaikide
lanetan aritu zirenen ahalegina.
Tartean, lau sukaldari izan ziren:
Martin Berasategi, Hilario Arbelaitz,
Iñaki Izagirre eta Asier Abal. Bi antzezle: Martin Gervasoni eta Esther
Esparza; eta hauekin batera, Juanjo
Mendioroz, gastronomia aditua.
Postre lehiaketan, Manu Piñeiro eta
Jakoba Errekondo izan ziren epaimahaikideak.

Ezti sarituak, 2.300 eurotan
Ezti irabazleen enkantean, Esther
Esparza izan zen diru gehien eskaini
zuena. Bi ezti irabazleak eraman zituen
2.300 euroren truke.

Anastasio Mujika, Joxe Telleria, Joxe Zurutuza, Aitor Zabala
eta Miren Lizasoain, Ezti Lehiaketako irabazleak.

266 partehartzaile Marrazki Lehiaketan

A

urten, lehen aldiz, Marrazki
Lehiaketa egin da eta erantzuna paregabea izan da: 266 izan
dira aurkeztu diren marrazkiak.
Irabazleak hauek izan ziren: Peru
(3 urte), Ekhi Kamino (4 urte),
Vicky Rivera (5 urte), Eneko
Agirresarobe (6 urte), Olatz Allur (7
urte), Tamara Palacios (8 urte), Lide
Zumeta (9 urte) eta Eukene Uli (10
urte). Ezti pote bana eskuratu
zuten. Era berean, aipatzekoa da
Askatasuna plazan egin zen yogur
eta ezti banaketan, jende asko erakarri zuela Porrotx pailazoak.

Ekhi Kamino, globo eta guzti
igo zen taula gainera saria
hartzera.

PIL-PILEAN
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Artisauak lanean izan ziren Santu Guztien egunean

S

antu Guztien egunarekin
ospatu ohi da Artisautza
Azoka. Baina hala ere, ez da
oharkabean pasatzen. Aurtengoan
ere, jende ugari hurbildu zen frontoiaren bueltan. Aitzaga elkarteak
antolatu zuen azoka honetan, eskulangintzako artista ezberdinen lanak
ikusi eta erosteko aukera izan zen.
Iragarri bezala, iaz hasitako eskultura lantzen aritu zen Jose Luis
Elexpe “Pelex”. Egur taila hori,
aurrerantzean, Artisautza Azokaren
ikurra izango da.
Aldarrikapenerako tartea ere izan
zen. Dema plazan, errauste-plantari
buruzko informazio panelak jarri
zituen Usurbil Bizirik taldeak,
errausketaren aurkako taldeak.

Azokan zehar, otarrak egiten jardun zuen artisau honek.

Nafartarrak taldeak bertso-afaria antolatu du

U

surbilgo Nafartarrak kultur taldearen eskutik hurbilduko dira gure artera Fredi Paia eta Xabier Sukia
bertsolariak. Abenduaren 15ean larunbata, Agerialden
egingo den bertso-afarian hartuko dute parte.
Garaiz abisatu ez genuenik ezin esan. Hilabete falta da
oraindik baina bertso-afariaren xehetasunak dagoeneko ezagutzen ditugu. Agerialdeko jangelan egingo da bertso-afaria, gaueko 21:00etan hasita. Txartela erosi beharko da
aldez aurretik: 18 eurotan, Lizardin edo Txiribogan.
Menua hauxe izango da: patatak makailauarekin, saiheskia, mamia eta kafe konpletoa. Ondoren, bertso-saioa.

Xabier Sukia eta Fredi Paia bertsolariak
arituko dira abenduaren 15eko bertso-afarian.
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Ostiralean, Gose taldearen kontzertua
Trikitia eta elektronika uztartu dituen talde honek arrakasta erdietsi du

D

onostiako sex-shop batean
aurkeztu zuen Gose taldeak bere lehen diskoa.
Sexua delako kantuetako letren ezaugarri nagusietako bat. Baina Goseren
beste ezaugarria trikitiaren eta elektronikaren uztarketa da. NOAUA!
Kultur Hamabostaldiaren eskutik,
Sutegin izango dira ostiral honetan,
gaueko
22:30ean.
Sarrerak
NOAUA!n eta Txirristran erosi daitezke aldez aurretik. Egunean bertan,
Sutegin ere izango dira salgai.
Sexuaz kantatzea eta trikitia elektronikarekin uztartzea “gauza naturala”
izan da Gose taldekoentzat. Ines
Osinagak diskoaren aurkezpenean azaldu zuenez, “inguruko gauzei buruz hitz
egiten dugu kantuetan, eta sexua horietako bat da; diskoa ez dugu egin sexuaz
hitz egiteko, natural atera zaigu”.

Sustraietatik aldenduz
Bestetik, trikitia esparru elektronikoetara eramanez ez diete uko egin
nahi beste estiloei, “fandangoa eta
arin-arina oso ondo daude, gustatzen
zaizkigu, baina beste gauza batzuk ere
egin daitezke trikitiarekin, sustraietatik aldenduz”.

GOSE
“Fandangoa eta arin-arina
oso ondo daude, baina beste
gauza batzuk ere egin daitezke
trikitiarekin”
Zentzu horretan, estilo ezberdinetatik edaten dute. Gose taldearen kantuetan elektro-jazza, technoa, punka,
arin-arina edota hard-corearen eragina
suma daiteke. Era horretan, trikitia
“erromeria, berbena, txapela, lehiaketa
eta enparauetatik atera eta klubetara”
eraman nahi izan dute.

Gose, Bilboko Aste Nagusian. Argazkia; Ramon Osinaga.

Carlinhos Brownekin batera
Duela bi urte aurkeztu zuten lehen
diskoa. Ordutik, “Eutsi!” euskal filmearen soinu bandan hartu dute parte.
Jaialdi ugari eskaini dituzte. Uda partean, Carlinhos Brownen telonero izan
dira hainbat kontzertutan.

Eskarmentu handikoak
Hiru dira Gose taldea osatzen duten
kideak: Ines Osinaga (ahotsa, trikitia,
panderoa eta konponketak), Tadeos
(sekuentziak eta konponketak) eta Iñaki
Bengoa (sekuentziak eta konponketak).
Elkarrekin egiten duten lehen diskoa da
Gose, baina hirurak eskarmentu handikoak dira musikagintzan, Osinaga
Ekonen aritutakoa da eta Bengoa eta
Tadeos, Bad f-Linen.
KONTZERTUA: Gose.
LEKUA: Sutegiko auditorioa.
NOIZ: Azaroak 9 ostirala, 22:30h.
SARRERA: Aldez aurretik, 10 euro
(Txirristran eta NOAUA! egoitzan).
Takilan bertan, 12 euro.
NOAUA!ko bazkideek, 8 eurotan
eskuratu dezakete sarrera baina aldez
aurretik eta NOAUA!ko egoitzan
bakarrik.

Ostegun honetan,
antzerki saioa Sutegin

E

man bira... bestaldea ikusi arte.
Hori da ostegun honetako
antzerki saioaren izenburua. Taula gainean lau azpeitiar arituko dira: Igor
Aranbarri, Kepa Urbieta, Alaitz
Olaizola eta Gurutze Eizmendi.
"Hasiera batean definitzen zaila den
zerbait egin nahi genuen antzerkia eta
poesia uztartuz. Helburua, poesiari
umorea eta antzerkiari sakontasuna
ematea izango da", dio Igor
Aranbarrik.
ANTZERKI TALDEA: Lakrikun.
LEKUA: Sutegiko auditorioa.
NOIZ: Azaroak 8 osteguna, 20:00h.
SARRERA: 5 euro, Txirristran eta
NOAUA! egoitzan. Bazkideek, 3 euro
baina NOAUA!n bakarrik.
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Euskal arrantzaleen itsas bidaiak
azalduko ditu Jon Maia bertsolariak

J

on Maia bertsolari zumaiarrak
iaz liburu bat argitaratu zuen,
“Apaizac obeto” izenekoa.
Orain, liburuaren haritik hitzaldiak
egiten ari da. Sutegin azaroaren 13an
asteartea izango da, gaueko
20:00etan hasiko den hitzaldian.
Iazko ekainaren 5ean Pasaiatik
Quebecera abiatutako itsas ibilaldian
oinarrituta dago “Apaizac Obeto”
liburua. Aipatzekoa da Bizkaiko
Liburu Saltzaileen Elkarteak Jon
Maiaren liburua saritu zuela udaberrian, euskarazko liburuen atalean.
Abentura horretako kronikekin
osatu dago, hain zuzen, Jon Maia bertsolariak egokitu duen liburua. Baina

beste helburu bat ere badu lan horrek:
XVI. mendeko euskal arrantzaleen
bizimodua ezagutzea eta garai hartako
itsas kontuak helaraztea. Izan ere,
Pasaiatik ateratako espedizio hura helburu horrekin egin baitzen. Orain,
Jon Maia istorio horiek kontatzen
dabil herriz herri. Datorren astean,
gure artean izango da NOAUA!
Kultur Hamabostaldiaren eskutik.

HITZALDIA: “Apaizac Obeto”.
HIZLARIA: Jon Maia.
LEKUA: Sutegiko auditorioa.
NOIZ: Azaroak 13, asteartea, 20:00h.
SARRERA: doan.

Pasaiatik Quebec aldera egin zuen itsas ibilaldiaz hitz egingo du
Jon Maia bertsolariak.

Panpinak eta aktoreak
Deja Buren antzezlanean

S

ari nagusia irabazi zuen Deja
Bu panpina laborategiak
Bizkaian eginiko ACT Nazioarteko
Eszena Talentu Berrien Jaialdian.
“Covek nije tika: Gizona ez da txoria” ikuskizunarengatik eman zioten saria taldeari. Lan hori da
Usurbilen aurkeztuko dutena.
Txotxongiloek eta aktoreek elkarrekin bat egiten dute ikuskizun
honetan. Bosniatik Euskal Herrira
etorri den emakume baten istorioa
kontatzen du. Gerrak suntsitutako
herritik ihesi egin ostean, Selmak
Simon aurkituko du. Simonek bizitza osoa baserrian eman du, baina
azpiegitura erraldoi bat dela medio,
hiriko pisu batera bidali dute.
Egoera horretan egingo dute bat bi
pertsonaiek, grina ezkutu batek
batzen dituelarik: atzean utzi duten
mundura hegan itzultzekoa.
ANTZERKIA: 'Covek nije tika:
Gizona ez da txoria', Deja Bu taldearen
eskutik.
LEKUA: Sutegiko auditorioa.
NOIZ: Azaroak 16, ostirala, 22:30h.
SARRERA: 5 euro (Txirristran eta
NOAUA! egoitzan). Bazkideek,
3 eurotan baina aldez aurretik
eta NOAUA!ko egoitzan.
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Joxe Amiama, psikopedagogian aditua

“Komunikazioa oso garrantzitsua da familian”

K

omunikazioa eta hari lotuta,
haurtzaroko estimulazioak eta
nerabezaro garaian seme-alabekin izan beharreko diziplina. Hortaz
jardungo du Joxe Amiama psikopedagogoak Udarregi ikastolan Haur
Hezkuntza, LH eta DBHko ikasleen
gurasoei eskainiko dizkien hitzaldietan.
Hitz Aho Guraso Eskolak antolatu du
ekimena.
NOAUA! Komunikazioa eta familia.
Nola planteatzen duzu bi kontzeptu
horien arteko lotura?
Joxe Amiama. Familian komunikazioa elementu giltzarria da, oso garrantzitsua. Baina nerabezaroan askotan
seme-alabek markatzen dute gurasoekin
izan beharreko harremanaren erritmoa;
haiek esaten dute askotan noiz nahi
duten hitz egin eta noiz ez. Txikiak direnean prozesua alderantzizkoa izan ohi
da.
Bestalde, diziplina dago. Horretarako,
guk ikasi duguna zigorra erabiltzea izan
da. Baina beste estrategia egoki batzuk
daude. Diziplina beti gogorra da, guraso
bezala seme-alabekin beti goxo egon
nahi dugu eta. Gainera, familia guztiak
ezberdinak dira eta horregatik, beti
emandako informazioa egokitu behar
dugu. Horretaz hausnartu nahi da.

JOXE AMIAMA

“Gaur egun afektibitatea
balore oso garrantzitsua da
familian, bikotean...”
N. Zein dira gurasoek gehien planteatzen dituzten zalantzak edota kezkak?
J. A. Nerabezaroan gai izarra, diziplina izan ohi da. Haur txikiak oro har, ez
beti, gurasoek esandakoa onartzen dute
indartsuagoak direlako. Nerabezaroan
aldiz, aldaketa handia dago. Hor semealabek zer egin nahi duten esaten dietela konturatzen dira gurasoak. Aldaketa
horiek gurasoentzat akats bihurtzen

Udarregi ikastolan hainbat hitzaldi eskainiko ditu Joxe Amiamak.

dira. Horregatik askotan hori izaten da
gai garrantzitsua, egoera nola berbideratu jakiteko. Batzuetan, guraso bezala nik
esaten dudalako, batzuetan erabili eta
mantendu behar da. Baina kasu askotan
jada ez du balio. Ondorioz, erabilitako
estrategia hori aldatu beharra dago.
Gainera beti arrazonamendua erabili
izan da tranpa moduan. Beti pentsatu
dugu, nik guraso bezala arrazoiak ematen badizkiot seme edo alabari, berak
ulertu eta esandakoa egingo duela.
Baina planteamendua jada ez da horrela.
Guraso bezala arrazoiak dituzu, baina
seme-alabek
bereak
ere
bai.
Nerabezaroan gure argudioei aurre egiteko prest daude.

“Mundua asko aldatzen ari da”
N. Lehen ez zen gai hontaz asko hitz
egingo?
J. A. Mundua asko aldatzen ari da,
izugarri. Guk ikasi genituen estrategiak
gure gurasoengandik jasotakoak izan
dira. Beti esaten da nik ez dudala egingo
gurasoek egin zutena, baina gero gauza
berak egiten dira. Ikasi duguna eredu
hori izan da eta hori aldatzea oso zaila
da. Agian dena ez da aldatu behar, baina
bai hausnartu eta batzuetan aldaketa

txiki batzuk egin, beste ikuspuntuetatik
jokatu.
N. Komunikazioa kalitatezkoa izateko
beraz, konponbidea hausnarketan?
J. A. Komunikazioa beharrezkoa da
familia batean. Gaur egun afektibitatea,
balore oso garrantzitsua da familian,
bikotean… Garai batean ez zen hain
garrantzitsua. Lehen afektibitatea edo
pasioa ez bazegoen, ez zen ezer pasatzen.
Baina gaur egun, komunikazioak beste
balore bat hartu du. Gaur kosta egiten
zaigu isiltasuna izatea familian.
Nerabeek isiltasuna estrategia bezala oso
ondo erabiltzen dute. Gurasoentzat oso
gogorra da, famillia desegin eta desorekatu dela dirudielako. Baina afektibitatea ez da galtzen, desberdina da. Beste
harreman mota bat bilatzen ari dira
seme-alabak, heldutasunekoa. Baina
horretaz erreflexionatu beharra dago.
Mundu hau oso azalekoa dela esaten
dute, baina familiatan ez da halakorik
gertatzen. Arazoei buelta asko ematen
zaizkie. Guk guraso bezala askotan kezkak eta gatazkak ditugu. Horiek onartu
eta aurre egin behar zaie.

ARITZ GORRITI ________________________
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Hitz-Aho Guraso Elkarteak antolatu duen zikloan,

seme alabei nola entzun behar zaien irakatsiko da

K

omunikazioa eta familia. Bi
kontzeptu horiek hitzaldi
sorta batean lotu eta landuko
ditu Joxe Amiama psikopedagogoak
Udarregi ikastolan, Hitz Aho Guraso
Elkarteak antolatuta. HH, LH eta
DBHko gurasoei zuzendutako hiru saio
izango dira. Hilaren 7koa igarota, 14an
eta 21ean izango dira hurrengoak.
Guraso eta seme-alaben arteko harremanak abiapuntutzat hartuta, familiaren alorreko komunikazioa lantzeko
hiru saio antolatu ditu Hitz Aho Guraso
Elkarteak. Gurasoek nola kexatu behar
duten ikasi, seme-alabei nola entzun
behar zaien, haiek zer modutan estimulatu hausnartuko dute. Baita komunikazioa ireki edo ixten dituzten moduei
buruz hitz egin eta komunikazioaren
bidez, seme-alaben ardura eta autonomia nola landu daitezkeen ere.
Joxe Amiama psikopedagogoa saio

horietan hizlari lanak egiteaz arduratuko
da. Hausnarketarako tarte bat hartzea da
saio guztien bidez bultzatu nahi dena.
Eta horrekin batera, gurasoek dituzten
galderak planteatzeko moduan izango
dira. Seme-alaben eta gurasoen artean
sortzen diren gatazka edo arazoen aurrean, nagusiek baliatzen dituzten estrategiez jardungo dute. Edota estrategia
horietan eta oro har, elkarren arteko
harremanean komunikazioak duen
garrantziaz. Diziplina ezartzeko nerabeengan duten garrantzia ere azpimarratuko da.
Azaroako hiru asteazkenetan izango
dira saioak; hilaren 7koa igarota, 14an
eta 21ean Udarregi ikastolako erdiko
aretoan. 17:00etan hasi eta ordu eta erdi
inguru iraungo dute.

Haurtzaindegi zerbitzua
Lehen bi saioak, Haur Hezkuntza
(HH) eta Lehen Hezkuntzako (LH)

Haurren abestiak ikasteko tailerra

antolatu dute Haur Eskolan

G

uraso eta seme-alaben arteko
harremana indartzeko, edota
tradizio handiko ohitura bati jarraipena emateko aukera. Hori guztia eskainiko du Oinarriak Eraikiz Guraso
Elkarteak Haur Eskolan antolatu
duen tailerrak. Haurren abestiak ikasteko aukera izango dute helduek,
gurasoek.
Eli Goikoetxea musika irakaslea
arduratuko da tailerra gidatzeaz. 0-3
urte arteko haurren gurasoak abesten
eta kantak eskatzen duten moduan
dantzan jartzeko prest da bera. Hiru
saio eskainiko ditu, datozen azaroaren
12, 19 eta 26an. Garai bateko abestirik ez da faltako bertan, ezta berriago-

Udarregi ikastolako erdiko
aretoan, hiru hitzaldi eskainiko
ditu Joxe Amiamak.

gurasoei zuzenduak egongo dira.
Bertan, adin tarte horretan estimuluek
duten garrantziaz jardungo du
Amiamak. Hilaren 7 eta 14ko saio
horietan, haurtzaindegi zerbitzua izango
da. Hirugarren eta azken saioa, azaroaren 21ekoa, Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako (DBH) gurasoei zuzendua
egongo da.

0-3 urteko haurren
gurasoentzat hitzaldia
Haur Eskolan

O

Eli Goikoetxeak eskainiko du
haurren abestiak ikasteko,
gurasoei zuzendutako tailerra.

rik ere. Matrikulazioaren prezioa 10
eurokoa da. Informazio gehiago 943
374 061 zenbakian.

inarriak Eraikiz Haur
Eskolako guraso elkarteak
beste hitzaldi bi antolatu ditu.
Jon Perez de Arriluzea psikomotrizitatean aditua da eta Haur
Eskolara hurbilduko da azaroaren
22an lehenik eta azaroaren 29an
bigarrenik.
0-3 urte bitartean, haurrek igarotzen dituzten fase desberdinei
buruz mintzatuko da. Interesa
duen orok parte har dezake hitzaldi
hauetan.
Arratsaldeko
18:00etan hasiko dira bi hitzaldiak. Informazio gehiago: 943
374 061.
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Hitz gezidunak

*
IRUDIAN

Lanbide

Adoretsua

Mugaren
inguru
Garraio
mota

Kataluniako hiria
Harrapa
ezazu!

Hirukoa

1.500

Gizon
izena

Garo

50

Suari
dario
Norat
atzizkia

Hormako
irekiune
Metalezko
soka

Ase

Röntgen
Pisua

Italiako
telebista

Bikoa

1

Antzezle

Urtearen
erdian

500

Askatasuna

Mend.,
zena

Sugegorriak
Futbol
tanto

Bibliako
pertsonaia
Su

Txori
bidaiaria
United
Nations

Bururatua

Atxondoko
auzoa
Kontsonantea

2

Pozik

Musika
nota
Kontsonantea

Argazkiaren haritik, Usurbilgo ezti ekoizle elkartearen izena ezagutzen al duzu? Soluzioa 17. orrialdean.

Ostiral honetan hasiko da “Iruditik hitzera” tailerra
rudimena lantzea. Helburu hori
du Yolanda Arrieta idazleak
gidatuko duen tailerrak.

mailuak, irakurketa edota gorputz
atalen erabilera egokiak...

Ekimena 0-6 urte arteko haurrak
dituzten gurasoei zuzendua badago
ere, adin tarte horretatik gorako
seme-alaben gurasoek ere parte hartzeko aukera dute. Sutegi udal liburutegian izango dira saioak. Eta besteak
beste, arlo hauek landuko dira: ahozkotasuna, istorioak asmatzeko triki-

IRUDITIK HITZERA TAILERRA
NORENTZAT: 0-6 urte arteko
haurren gurasoentzat.
NOIZ: azaroaren 9, 16, 23 eta 24an.
ORDUTEGIA: 14:45-16:15 (hilaren
24an, 12:00etan).
INFORMAZIOA: 943 360 692.
ANTOLATZAILEA: Usurbilgo udala.

I

Yolanda Arrietak eskainiko du
“Iruditik hitzera” izeneko tailerra.

IZERDI
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Judo Taldea, Ohorezko Mailako taldea

U

surbil
Judo
Taldeak
Estatuko klub onenen parean egon daitekeela erakutsi
zuen larunbatean. 2007/08 denboraldiko Liga Nazionaleko Ohorezko mailako lehen jardunaldia jokatu zuten
Madrilen eta bi garaipenekin itzuli
ziren etxera. Iaz 2. postua eskuratu
zuen Olimpo taldearen aurkako norgehiagoka besterik ez zuten galdu
herriko judokek.
Azken hiru urteetan 3. mailatik
Ohorezko mailara igotzea lortu duen
mutilen taldeak ilusio handiz ekin dio
aurtengo denboraldiko erronkari.
Estatu mailako klub onenen pare egoteko aukera ez da beti izaten eta pasa den
larunbateko lehenengo jardunaldian
talde lehiakorra dutela argi utzi zuten
usurbildarrek.
Ibai Peña eta Andoni Aizpurua (-66
Kg.), Aitzol Arrospide (-73 Kg.), Xabier
Urkizu (-81 Kg.), Egoitz Mora (-90
Kg.) eta Iker Lizarribar (+90 Kg.) izan
ziren lehen jardunaldi honetan Usurbil
Judo Taldearen izenean lehiatu ziren
judokak. Hiru norgehiagoketan arerio
zailak izan zituzten, baina lan bikaina
egin zuten.
Hala ere, ez zuten hasiera ona izan.
Pasa den urtean Ohorezko mailan 2.
postua eskuratu zuen Olimpo taldearen
aurka neurtu zituzten indarrak lehenengo norgehiagokan eta 5-0 galdu
zuten usurbildarrek. Jokatutako bost
borrokaldiak galdu zituzten eta zerbait
gehiago egin zezaketenaren sentsazioarekin gelditu ziren.
Bigarren norgehiagokan, berriz,
aurreko mamu guztiak uxatzea lortu
zuten. Stabia taldea izan zuten aurrez
aurre eta 4-0 irabazi zuten. Xabier
Urkizuk berdindu egin zuen bere
borrokaldian, baina beste judoka guztiek
garaipena
lortu
zuten.
Honenbestez, Ohorezko mailan lehenengo puntuak eskuratu zituen Usurbil
Judo Taldeak.
Extremadurako Corpore taldearen
aurkako larunbateko azken norgehiagoka, berriz, oso orekatua izan zen.
Herriko judo taldeak hasiera txarra izan
zuen. Andoni Aizpurua eta Aitzol
Arrospidek lehen bi borrokaldiak galdu
zituzten eta garaipena lortzea ezinezkoa

Irudian, asteburu honetan Madrilen izan diren kirolariak.

izango zela zirudien, baina ez zen hala
izan. Xabier Urkizu eta Egoitz Morak
norgehiagoka berdintzea lortu zuten eta
azken borrokaldian Iker Lizarribarrek
usurbildarrei garaipena eman zien
borrokaldia irabaztea lortu zuen.

Lehen postutik bi puntura
Honela bada, lortutako emaitzekin
sailkapenaren goiko postuetan kokatu
da herriko judo taldea. Larunbatean
aurrez aurre izan zuten Olimpo taldea
eta Valencia JC dira Ohorezko ligako
lehen liderrak beraien norgehiagoka
guztiak irabazi ostean 6 punturekin eta
usurbildarrak 6. postuan dira aurretik
dituzten hiru taldeekin berdinduta 4
punturekin. Hurrengo jardunaldia
otsailaren 2an izango dute.

Neskak, bikain Avilesen
Bestalde, Usurbil Judo Taldeko neskek
ere emaitza onak lortu zituzten pasa den
asteburuan jokatu zen “Villa Aviles”
nazioarteko txapelketan. Kadete mailan
lehiaketa bikaina burutu zuen Maialen
Zubeldiak -52 Kg. kategorian.
Norgehiagoka guztiak irabazi zituen eta
urrezko domina eskuratu zuen. Aiora
Arrillaga, berriz, brontzezko dominarekin itzuli zen etxera. Junior mailako -52
Kg. kategorian lehenengo hiru borrokaldiak irabazi ostean, galiziar judoka baten
aurka galdu zuen eta ezin izan zuen finalean parte hartu. Azkenik, Jessica
Romerok 5. postua eskuratu zuen.
JOSU ARANBERRI ________________________

Bi eskubaloi partida
Oiardo kiroldegian

A

steburu honetan bi eskubaloi
partida jokatuko dira Oiardo
kiroldegian. Kadete mailako mutilen
eta nesken taldeak ikusteko aukera izango da bertan. Lehenengoek orain arte
jokatutako neurketa guztiak irabazi
dituzte eta Tolosaren aurka neurtuko
dituzte indarrak. Neskek, berriz, 24-16
galdu zuten IMH Elgoibar liderraren
aurka eta oraingo honetan Verkol-Aloña
Mendi Oñatiko taldea izango dute
aurrez aurre Oiardon.
Beste eskubaloi taldeei dagokionez, 1.
Territorial mailako taldeak Legazpin
jokatuko du Hegialde Autoren aurka, 2.
Territorialak Beasainen BKL-Iñaustiren
aurka eta jubenil mailako mutilen taldeak Ordiziara bidaiatuko du OETren
aurka jokatzera. Maila bereko nesken
taldeak, berriz, partida zaila izango du
asteburu honetan. Sailkapeneko lidergoan dauden taldeek jokatuko dute
Zarautzen, Aiala Zarautzek eta Usurbil
kirol Elkarteak.
Bestalde, eskubaloi taldeak pasa den
asteburuan egin zuen zozketan 0448
izan zen zenbaki saritua eta Kontxi
Solabarrietarentzat izan da Atxega jatetxeak jarritako bi pertsonen afariaren
saria. Usurbil K.E.k eskerrak eman
nahi dizkio Atxegari, jarritako sariarengatik, eta beren laguntza eman duten
herritar guztiei.
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Eguneko goardiako farmaziak
Azaroak 8, osteguna
De Miguel, Nagusia 32 Lasarte
Azaroak 9, ostirala
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte
Azaroak 10, larunbata
Gil, Nagusia 24 Lasarte
Oa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil
Azaroak 11, igandea
Gil, Nagusia 24 Lasarte
Azaroak 12, astelehena
Gil, Nagusia 24 Lasarte
Azaroak 13, asteartea
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte
Azaroak 14, asteazkena
Urbistondo, San frantzisko 1, Lasarte
Azaroak 15, osteguna
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte
Azaroak 16, ostirala
De Miguel, Nagusia 32 Lasarte
Azaroak 17, larunbata
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil
Azaroak 18, igandea
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte
GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZ
J. Etxebeste Farmazia
Elkano 2 kalea, Hernani 943 55 20 87
(gaueko guardia 22:00etatik 09:00ak arte)
2007ko egutegia noaua.com webgunean

Zubieta-Donostia
TST autobusak
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)

T: Autobus aldaketa beharrezkoa da
*: Eskola egunetan / Tf. 943 36 17 40
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Agenda
Azaroak 8 osteguna
- Pello Añorga ipuin kontalaria 18:00etan
udal liburutegian, Sutegin. Sarrera: doan.
Norentzat: 5 urteko umeentzat.
- “Eman bira” antzezlana, 20:00etan
Sutegin. Antolatzailea: NOAUA! Kultur
Hamabostaldia. Laguntzailea: Usurbilgo
udala.

Azaroak 9 ostirala
- Gose taldearen kontzertua. 22:30ean
Sutegin. Antolatzailea: NOAUA! Kultur
Hamabostaldia. Laguntzailea: Usurbilgo
udala.
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Zubeldia taldearen bazkaria
azaroaren 24an izango da

Z

ubeldia taldeko kideak
garaiz hasi dira aurtengo
bazkaria antolatzen. Iaz
bezala, Aginaga sagardotegian bilduko dira Peña Zubeldiakoak. San
Estebango txirrindulariak ere bertan
izango dira. Txartelak Txiribogan
jarriko dira salgai, 28 eurotan.

Urte osoa bizikleta gainean pasa eta
gero, Zubeldia anaiekin sagardotegian biltzeko aukera bakarrenetakoa
izango da azaroaren 24koa. Bezperan
amaituko da txartelak eskuratzeko
epea. Beraz, bazkarira hurbildu nahi
duenak aldez aurretik eskuratu beharko du txartela Txiribogan.

Azaroak 10 larunbata
- Material naturalez eginiko arkitektura
kontzientea (gazteleraz). Sutegin, goizeko
10:30ean.

KzGuneko ikastaroak
Azaroak 9 ostirala
- IT Txartela, azterketa eguna.
Ordutegia: 18:00-20:00.

Azaroak 13 asteartea
- IT Txartela, azterketa eguna.
Ordutegia: 18:00-20:00.

Helduek haurren
abestiak ikasteko tailerra

Azaroak 14 asteazkena
Mintegia. “Kontsumitzailea Sarean”
(gazteleraz). Ordutegia: 18:00-20:00

E

li Goikoetxea irakasleak 0-3
adin tarteko haurrentzako
abestiak landuko ditu, gurasoak ere
kantatzeko gai izan daitezen.

Azaroan, ordutegia: 16:00-20:00.
Telefono zenbakia: 943 36 14 12.
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Soluzioa: Gorostitxo

Soluzioa

NORENTZAT: 0-3 adin tarteko
haurren gurasoentzat.
NOIZ: azaroaren 12, 19 eta 26.
NON: Haur Eskolan.
MATRIKULA: 10 euro.
INFORMAZIOA: 943 374 061.

Ikasle Egunerako
sarrerak dagoeneko salgai

I

kasleen Eguna Usurbilen ospatuko du Ikasle Abertzaleakek.
Goizeko 11:00etan hasiko da euskal
ikasleen topaketa eta 14:30ean bertso-bazkaria egingo da.
19:30erako manifestazioa deitu
dute eta, gauez, kontzertua frontoian: Delorean, Latzen, Oliba
Gorriak, Ojos de Brujo eta Edan.
Kontzerturako sarrerak salgai dira
Antxetan eta Irratin.
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ETXEBIZITZA
- Usurbilen bi logelako etxe bat daukagu
salgai. 666 539284.
- Usurbilen 2 logelako etxe bat daukagu alokatzeko. 620565731.
- Pisu bat edo etxe bat alokatu nahiko nuke.
650082049.
- Hiru logeletako etxe bat salgai, kaxkoan.
Igogailua, ganbara eta balkoiduna. 655
72 06 66.
- Pisua alokatuko nuke Usurbilen. Telefono
zenbakia: 943 36 02 45 / 661 702 708.
- Salgai. Kaxkoan, 3 logelako etxea trasteroarekin. Garajea aukeran. 685731792
- Bi gela edo gela bateko apartamentu
baten bila nabil Usurbilen. 687 650 066
(Maria).
- Pisu bat edo etxe bat alokatu nahiko nuke.
650082049
SALEROSKETAK / GARAJEAK
- Moto bat saltzeko, Richoo RR beltza, 49
cm3. 649 302 733 (David). Ondo zaindua, “extra” asko.
- Estrenatu gabeko Aprilia Scoter SR 50
motoa saltzen dut. 649 356 081.
- Garaje itxi bat alokatzen dut Artzabalen.
647 120 253.
LANPOSTUAK
Lan-eskaintzak
- Ingelera emango duen irakasle bat behar
da Zubietan, astean behin edo bitan klaseak emateko. 943 36 07 59 (Pello).
- Astean bi egunetan etxeko lanak egin eta
tarteka umea zaintzeko pertsona baten
bila nabil. Irailetik aurrera hasteko.
627278907.
- Urte osoz, astebukaeratan lan egiteko
zerbitzari baten bila gabiltza. Telefono

zenbakia: 943366710.
Lan-eskaerak
- Etxeko lanak egiteko edo umeak zaintzeko emakume bat eskaintzen da.
636934237.
- Etxeko lanak egiteko emakumea eskaintzen da. Goizez edo arratsaldez lan egiteko prest. Deitu: 679 79 61 01.
- Emakume euskaldun bat eskaintzen da,
egunero lauzpabost ordu lan egiteko.
Egun
osoko
disponibilitatea.
687348223.
- Fisikako ikaslea, uda honetan matematika eta fisikako klaseak emateko prest.
943 37 12 77 / 685 772 602 (Nerea).
- 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. Telefono
zenbakia: 676221378.
- Neska bat eskaintzen da umeak zaintzeko zein etxekolanak egiteko. Egun osoko
disponibilitatea. 679742413.
- Portalak eta eskailerak garbitzeko neska
bat eskaintzen da. Esperientzia horrelako
lanetan. 690 784 113.
- Oporrak, ospakizunak, 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 helduak

zaintzeko. 618434990.
- Etxeko lanak egiteko edo pertsona helduak zein haurrak zaintzeko emakume
bat eskaintzen da. 620 646 769.
BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK
- Aprilia RS 50, 12 CV, 2006ko motoa salgai. Urtebeteko garantia, 10.000 kilometro eginak. Prezioa: 1800 euro. 943
370063.
- Zilar edo urre zuriko lepoko bat topatu
genuen uda partean eta udaltzaingoan
utzi dugu. Galdu duenak han galde
dezake.
- Kotxeko aulkitxoa salgai. Maxi Cosi
Priori XP. 110 euro, erdi prezioan. 652
764 620.
- Pottoka salgai, kalifikatua eta subentzioa
jasotzen ari dena. 626 220925.
- Egurrezko aulkiak salgai. Aritz egurrez
eginikoak. 943 36 20 49.
- Lur zatitxo bat hartuko nuke, baratz
txiki bat osatzeko. 615744076.
- Bigarren eskuko trikitixa bat erosiko
nuke. 656 76 52 13.
- Auñamendi enziklopediaren 80 tomo salgai: 635733984.
- Benelli repetidora salgai 600 euro.
645 735750.
- Mercedes Vito Mixta 112 CDI bat saltzen dut. Aire egokitua, kristal tintatuak, bigarren bateria, berogailu autonomoa... Dena hornitua, 610 431 999.
- 5 urte dituen Renault Megane Coupe
bat daukat salgai. 637 760 852.
- Snow egiteko tabla bat fijazioekin salgai.
Tf: 679 185 102.
- Argazki zaharrak berritzen eta txukuntzen dira. Baita bideoak editatu ere. 617
242 660/ zapore@euskalnet.net

JAIOTZAK
Oharra: Jaiotzak, Usurbilgo Bake Epaitegitik jasotako datuak. Merkatu
Txikirako mezuak, zorion agurrak, hildakoen edota jaioberrien aipamenak orri honetan ikusi nahi badituzu, honako telefono zenbakira deitu
bulego orduetan: 943 360 321. E-posta: erredakzioa@noaua.com

Zorionak hirukote!
Prestatu belarriak!
Maren, Olaia eta Ixoneren partez.

Zorionak Oren!
Azaroaren 6an 7 urte egin zituen
gure Albisturreko mutilak. Zorionak
eta muxu handi bat etxekoen partez.

Ekain Agirresarobe Tellabide,
urriaren 26an.
Lide Iturrioz Perez,
urriaren 26an.

Zorionak amona
Pilar!
Dagoeneko birramona
ere bazaitugu eta azaroaren 9an zure urtebetetzea izango dugu.
Hemendik bidali nahi
dizkizugu zorionik beroenak semeak,
bilobek, birbilobek eta etxeko guztiek.
Zorionak eta muxu handi bat!

