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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

Albistea iruditan

Usurbil Bizirik plataforma-
ko kideek errausketaren
aurkako murala egin nahi

zuten. Herritarrei nahi adina propo-
samen egiteko aukera eskaini zieten.
Ideia guztiak jaso eta abenduaren
16ko Santo Tomas azokan jarri
zituzten ikusgai. Dena den, irudian
agertzen dena izan zen arrakasta han-
diena izan zuena. 

Behin ideia izanda, murala margo-
tu behar. Aurreko larunbatean jarri
zuten  Potxoeneko atzeko pareta
margotzeko hitzordua. Gazte zein
heldu, goizean goiz hasi ziren mura-
la margotzen. 

Errausketaren aurkako murala Potxoenean

Lehiaketa bidez aukeratu zuten muraleko margoa.
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HE R O R R E K E S A N

ARITZ GORRITI

Astekari hau inprentara bidali baino ordu gutxi
batzuk lehenago jakin dugu zeresan handia emango

duen berria. San Esteban Txiki eguneko ospakizunetara
hurbildu eta ezagun batek Andatzara joan behar ote dudan
galdetzen dit. Oso mendizalea ez naizela, eta udaberri
aldera arte Andatzara ez naizela igoko erantzuten diot.
Berak, (nahiago izan du anonimotasuna gorde), ordurako
berandu izango dela. Eta nik “zergatik ba?”. Bere erantzu-
nak aho zabalik, zer esan jakin gabe utzi nau. “Andatza
baziek mendiz bestaldekoengana”. 

Zer esaten ari ote zen ondo asmatu ezinik, azalpen
gehiago eman dizkit. Antza denez, Andatzaz bestaldeko
zenbait herrietako biztanleek sinadura bilketari ekin diote.
Zertarako? Egun Usurbilgo mugen barruan dauden lur
zati batzuk haien herriei dagozkiela aldarrikatzen dute. Ez
zaie justua iruditzen, aspalditik Andatzarekiko duten lotu-

ra, sentimentala baino ez izatea. Ez zaie bidezkoa irudi-
tzen, aipatu mendiarekiko duten lotura hori mapetan iru-
dikatua ez agertzea.  

Zenbat eta zer lur sail aldarrikatzen duten oraindik ez
dago argitzerik. Baina gerta liteke, akaso, gurutzea Usurbil
aldean geratu eta pauso batzuk harantzago joanda, “buzoi”
inguruak aurrerantzean herrikoak izateari uztea. 

Dagoeneko hautsak harrotzen ari da gaia. Haserre, usur-
bildar batzuk biltzen hasiak dira. Aste gutxi barru, asmo
horiei aurkakotasuna adierazteko prentsaurreko bat
eskaintzekoak dira. Plataforma bat sortzeko beharra ikus-
ten badute, eman beharreko pausoak emateko prest dira.
Herritarrei Usurbilgo ondarea defendatzera deitzen diete.
Urte hasierarako mendi martxa ere antolatuko omen dute.
Noski, Andatzara. Urte berriko lehen NOAUA!n, argibide
gehiago aurkituko dituzue.

A i t o r  L a n d a l u z e  -  L u i s  A r a n a l d e  -  A r i t z  G o r r i t i - I m a n o l  U b e d a  -  Ne r e a  Z i n k u n e g i  -  I d o i a  To r r e g a r a i  -  J o x e  P i ñ a s  -  Un a i  A g i r r e  

Gaur Andatza, bihar... 

Alfonso Vidal, 

NOAUA!ko 173. bazkidea

Datorren astean ez da NOAUA! astekaria argitaratuko

NOAUA!ko saskiek badute jaberik

Datorren astean ez duzue
NOAUA! astekaria jaso-
ko. Baina ez larritu.

Astebeteko atsedenaldia baino ez da
izango. Datorren alea, beraz, urtarri-
laren 11ko egunarekin plazaratuko
dugu.

Urtarrilaren 5ean ez duzu
NOAUA! astekaria jasoko.

Eguberriak tarteko, txanda-pasa egin-
go dugu. 

Beraz, urtarrilaren 11n jasoko duzu
astekariaren ale berria, 307garrena.
Albisteak, argazkiak, deialdiak edo
agendarako kontuak ekarri edo bidal-
tzeko azken eguna urtarrilaren 7a
izango da. Gurekin harremanetan jar-
tzeko: 943 360 321.

E-posta: erredakzioa@noaua.com
www.noaua.com, aldiz,

ez da oporretan izango.

Mari Luz Errasti, 

066. bazkidea
Publizitate bezeroen arteko zoz-

ketan Urtinea izan zen zorionekoa.
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Zaloa Arnaiz, NOAUA!k banatzen duen egutegiaren egilea

“Zaila izan da argazki aukeraketa egitea”

Jende asko zain zegoen. Baina
iritsi da azkenean. Ale honekin
batera banatu dugu NOAUA!k

argitaratzen duen egutegia. Beste
behin ere, Zaloa Arnaizek osatu du
egutegia. Argazkiak biltzeaz gain,
2008ko egutegiaren diseinu-lana ere
Zaloak berak egin du.

Azken urteotan, argazkilari jakin
baten irudiak bildu izan dituzu
NOAUA!ko egutegian. Zein da aur-
tengoa osatzeko jarraitu duzun ildoa?

Zaloa Arnaiz. Urtero berdin ez iza-
tearren, egutegiko argazkien gaia alda-
tzen saiatzen naiz. Aurten argazki
zaharrez osatua dago egutegia, batez
ere Aginaga eta Txokoaldeko argaz-
kiez. Azkeneko bi urtetan herrian urte
askotan argazkiak ateratzen aritu
diren bi herritarren argazkiak argitara-
tu ditugu eta emaitza ona izan da.
Datorren urtean beharbada beste
herritarren bat animatuko dugu bere
lana egutegiaren bitartez plazaratzeko.
Norbait prest balego, gurekin harre-
manetan jartzera animatzen dut.

N. Nolakoa izan da egutegia osa-
tzeko prozesua? (Noiz hasi zinen
argazkiak, biltzen, lantzen... Zenbat
denbora pasa duzuen egutegia egi-

ten...).
Z. A. Normalean iraila inguruan

hasten naiz egutegia lantzen, batez ere
argazkiak biltzen. Aurten ordea,
argazkiak lortuak nituen eta beraz
pixka bat beranduago hasi naiz.
2005eko egutegia egiteko lortu nituen
asko; argitaratu gabe geratu zirenez
aurten horiek argitaratzea erabaki dut.
Hala ere, urtero bezala, zaila izan da
aukeraketa egitea. Egia esan horrelako
egutegi bat egiteko denbora pixka bat
eskaini behar da eta nola ez, gustatu
egin behar zaizu.

N. NOAUA!n jendea galdezka
dugu, ea egutegia noiz banatu behar
dugun. Zuri ere matraka horrekin
hurbildu al zaizu jendea?

Z. A. Aurten bestetan baino jende
gehiago gerturatu zait ea aurtengo
NOAUA!ko egutegia nolakoa izango
den galdezka. Pixka bat harritu nau
horrek baina tira, jendeak gustuko
duela dirudi eta horrekin ni ere gustu-
ra.

N. Azkenik, nori eman nahi diz-
kiozu eskerrak?

Z. A. Dudarik gabe egutegia egiteko
argazkiak utzi dituzten herritar guztiei
eskerrak ematen dizkiet. Ea datorren
urterako jende gehiago animatzen den
bere etxeko argazki zaharrak, edo ez
hain zaharrak, NOAUA!ko egutegian
jartzera.

Aurtengo egutegian, Aginaga eta Txokoaldeko argazkiak dira nagusi.

“Egutegia egiteko argazkiak
utzi dituzten herritar guztiei

eskerrak ematen dizkiet”

ZALOA ARNAIZ

IMANOL UBEDA ________________________
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Bizikletaz Lore, patinetan
Ikatz. Irrifartsu eta poza
zabaldu asmoz iritsi ziren

pasa den abenduaren 20ko iluntzean,
Santuenea Elkarte parera. Bertan zain
zeudenekin bildu, plazan osteratxo bat
egin eta elkarte barrura sartu ziren.
Magiaz eta alaitasunez betetako ema-
naldia eskaini zuten, Olentzerori
buruzkoa. 

Elkarteak antolatuta, egoitzan bertan
makillaje tailerrekoak ere ikasgai saio
berri bat jaso zuten. Gabonetako ekital-
dien hasiera baino ez zen izan. Gabon
kantekin batera, Jaiotza eta Ipuin eta
Olerki lehiaketen sarituak ere eguberri
hauetan jakinaraztekoak baitziren.

Ikatz eta Lore
Olentzerorentzat gutunak biltzen aritu ziren

Parekorik ez duen fenomenoa da
pailazoena. Batekin nahikoa ez eta

bitan bete zuten kiroldegia abenduaren
22ko arratsaldean. Argiaren Lagunak
taldeak antolatzen du urtero eguberri
bezperako saioa. Eta dagoeneko ohitu-
ran bilakatu da. 

Minbiziaren gaia hizpide izan zuten
pailazo taldeko kideek. Izan ere, Pirritx
eta Porrotx pailazoek Aspanovas Haur
Minbizidunen Gurasoen elkartearekin
lan egiten dute aspaldi. Haien bidez
ospitaletara bisitan joan izan dira eta
baita han euren ikuskizunak eskaini ere.
Usurbilen aurkeztu zuten ikuskizunak,
“Eskerrik asko” izenekoak, gai hori du
ardatz nagusi.

Pirritx eta Porrotxek bitan bete zuten kiroldegia
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Kanturako giro ederra egin
zuen abenduaren 24an,
gabon gau egunean.

Goizean goizetik, haurrak eta gazte-
txoak aritu ziren etxez etxe eta base-
rriz baserri kantari. Arratsalde par-
tean, ohiko kalejiren txanda izan
zen. 

Haur jaiotzaren inguruan, egube-
rrietako doinuak berritu zituzten
Ziortza aisialdi taldekoak eta parro-
kiko abesbatza taldekoak. 

Etxerat!ekoak ere, kalejiran ibili
ziren arratsaldean hasita. Ohi bezala,
batzuk eta besteak elkarrekin aritu
ziren kantuan frontoian. 

Kanturako giro ederra 

Urtero legez, frontoian bat egin zuten 

Ziortza zein parrokiko abesbatzak eta 

Etxerat!en kalejirako kantariak.

Aspaldiko ohiturari jarraituz, 

abenduaren 24an gaztainak 

banatzen dira Patrin.

Haur jaiotzaren kalejiran, Zumarteko 

txistulariek ireki zuten bidea.

Etxerat!eko kalejira Aitzaga aurretik abiatu

zen eta kalez kale aritu ziren kantari. 
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Askorentzat hasi baino ez
dira egin gabonetako opo-
rrak. Hori dela eta, datozen

egunetarako ere ez dira gutxi elkarte
ezberdinek antolatu dituzten ekime-
nak. Aginagako ludotekan, adibidez,
pailazoak, ipuin kontaketa, film ema-
naldia eta Aginagako txokoak ezagu-
tzeko irteera antolatu dira.
Urtarrileko lehen astea amaitu artean
beraz, gaztetxoek bereziki ez dute
aspertzeko tarte handirik izango.  

Abenduaren 27an osteguna
“Gure errioa ezagutzeko irteera”,

15:00etan frontoian. 

Abenduaren 28an ostirala
Peio Añorga ipuin kontalaria.

17:00etan ludotekan. Adin guztientzat.

Abenduaren 29an larunbata
“Asterix eta Kleopatra” pelikula.

17:00etan ludotekan. Adin guztientzat.

Urtarrilaren 3an osteguna
“Aginaga Ezagutuz oinez txangoa”.

15:00etan frontoian.  Adin guztien-
tzat.

Urtarrilaren 4an ostirala
Poli eta Moli pailazoak. 17:00etan

ludotekan. Adin guztientzat.

Ekitaldi ugari antolatu dira Aginagako ludotekan

Poli eta Moli pailazoak urtarri-

laren 4an izango dira Aginagan.

Indiarrez mozorrotu zaigu aur-
ten kiroldegian zabaldu duten
Gabon Parkea. Abenduaren

26an ireki zuten eta hala jarraituko
du igandera arte. 2-12 urte arteko
gaztetxoek Udalak antolatutako eki-
menarekin oporraldi entretenigarria
izatea eskura dute. Hori bai, adi,
ordutegi aldaketa izango baita aste-
buru honetan.

Kiroldegiko eskubaloi aretora hur-
biltzen dena, gunea egunotan jolas
parkean bihurtu dela ohartuko da.
Adinaren arabera, bi guneetan bana-
tuta egongo da gabonetako parkea.
2-5 urte artekoentzat “Indiarren
herrixka” prestatu da. 

Puzgarriekin batera, makillaje eta
pintura tailerrak eta haur ludotekan
primeran pasatzeko tartea izango
dute. 

6-12 urte arteko gaztetxoek ere
gune propioa izango dute parkean,
“Indiar Ausartak” izenekoa. Jolas
erraldoiak, eskulanak edota multijo-
lasak aukeran.

Ordutegi aldaketa asteburuan
Gabonetako Parkea goiz eta arra-

tsaldez zabalduko dute. Abenduaren
28ra arte, 11:30-13:30 eta 16:30-
19:30 artean. Asteburuan ere zabalik
jarraituko du parkeak, baina adi,
ordutegi aldaketa izango da eta.

Larunbat eta igandean, abenduaren
29 eta 30ean hurrenez hurren, goizez
11:00-13:00 artean irekita izango da
parkea. Arratsaldetan, ordea, astegu-
netako ordutegia mantenduko da;
16:30-19:30. Parkea hilaren 30ean
itxiko dute. Sarrera doan.

Igandean amaituko da 

kiroldegian zabaldu duten Gabon Parkea

Parkean jolasean aritzeko ez da sarrera ordaindu behar.
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Kabalgata urtero gabonetan
hutsik egiten ez duen eki-
taldia dugu. Ziortzak gon-

bidatuta, hiru erregeak Urdaiagatik
behera abiatuko dira urtarrilaren
5eko arratsaldean. Goizean berriz,
haiei zerbait eskatu nahi dienak, pilo-
talekura gerturatu eta eskutitzak
emateko aukera izango du.

Mendialdetik jaitsiko zaizkigu urta-
rrilaren 5ean hiru erregeak, pajeez
lagunduta. Zaku bete gozokirekin,
inguratzen zaizkien guztiei karame-
luak botatzeko. Urdaiagan hasiko
dute ibilaldia 17:00ak aldera.
Santuenea, eta kaxkoa zeharkatu oste-
an, 19:30-20:00ak aldera iritsiko dira
pilotalekura. 

Bidean bezala, bereziki bertan topo
egingo dute hiru erregeak ikusteko
gogoz diren gaztetxoekin. Oholtza
gainera igo eta agurtuko dituzte parez
pare izango dituzten herritarrak.
Unea, azken eskariren bat egiteko

baliatuko duenik ere izango da.
Gau horretan egin beharko duten

lanaren aurretik, jendaurrean eskaini-
ko duten azken agerraldia izango da
pilotalekukoa. Lehenago, goizeko
11:30etan, frontoira hurbiltzen diren
gaztetxoek bere eskariak eta eskutitzak
emateko aukera izango dute.  

Antortxero bila
Urtarrilaren 5ean, Ziortzak antola-

tutako ekimenerako laguntzaileak
behar dituzte eta parte hartzera dei-
tzen dute. Errege kabalgatan antortxe-
ro gisa atera nahi duenak bidal dezala
e-mail bat honako helbidera: 

ziortzage@gmail.com

Urdaiagatik iritsiko da errege kabalgata

Erregeei bildea argitzeko laguntzaileak behar dira. 

Ahozkotasunak eguneroko
bizimoduan duen garran-
tzia azpimarratzera dator

urtarrilaren 2an Sutegin eskainiko
den “Hitzen lapurra” emanaldia. 3-8
urte arteko gaztetxoei zuzendua.

Libe, Ander eta Amaia plazan jola-
sean dabiltza. Haien denborapasen
ardatzak hitzak dira eta tarte oso atse-
gina igarotzen ari dira. Baina hara non
gerturatzen zaien zapi beltzez mozo-
rroturiko pertsona misteriotsu bat. Ez
dakite zertara datorren, baina egitera
doanak zuzenean eragingo die. Haien
jokoen oinarri diren hitzak lapurtzeko
asmoz gerturatu zaie pertsona ezeza-
guna.

Ezusteak ez dira hor amaitzen.
Ustekabe handiena zapi beltz horren
atzean ezkutatzen den pertsona nor
den jakiten duten unea izango baita.

Sarrerak, hobe aldez aurretik
Sutegin eskainiko da “Hitzen

Lapurra” emanaldia. Urtarrilaren 2an,
asteazkena 17:00etan hasita. 3-8 urte
arteko haurrei zuzendua egongo da.
Ekitaldirako sarrerak egunean bertan
eskura daitezke, 2 eurotan. Baina
lekua mugatua denez, txartelak lehe-
nagotik eskuratzea gomendatzen da.
Aldez aurretik, euro batean salgai
izango dira.

Enkarni Genuak prestatu ditu
gidoiak. Gorka Tolosak, Erika

Lagomak eta Oskar Estangak parte
hartzen dute, bertsoak eta txotxongi-
loak saio berean lotzen dituen lanean.
Bertara hurbiltzen diren gaztetxoek
hitza hartuta, jolas egiteko aukera
aparta izango dute.

“Hitzen lapurra”, hitzekin jolas Sutegin

Bertsoak eta txotxongiloak bat

egiten dute saio honetan.
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76.623 zenbakiak badu saridu-
nik Usurbilen. Pasa den aben-
duaren 22ko Gabonetako

Loteriaren zozketako laugarren sarieta-
ko bat Donostian egokitu zen. Dezimo
sorta bat ordea herriko loteria saltokira
ekarria zuen Irene Oiarbidek. Orain,
dezimo bat etxean duena 20.000 euro-
ren jabe da.

“Egun hauetan ez da beste konturik”,
adierazi du Irene Oiarbide, “Loteriak eta
apustuak” saltokiko langileak. 

Dendara sartu orduko, bezeroen
lehen galdera abenduaren 22ko
Eguberrietako Loteriaren ingurukoa da.
Saltzailea zoriontzeko, edota saridunak
agertzen ari ote diren jakiteko.
Pixkanaka zortedunak agertzen ari
omen dira, Irenek gogorarazten duenez,
“ez baita hainbeste diru”.

Pozik da Oiarbide laugarren sariaren
zati bat Usurbilen egokitu delako. “Guri
ez zaigu tokatu, baina gozagarria da saria
herrian banatzea”, adierazi du usurbilda-
rrak. 

Hain zuzen, urtean zehar saltokiak
zenbaki finko baten aldeko apustua egi-
ten du; 53.480 zenbakiaren aldekoa.
Baina aipatu bezala, ez da aurtengo zen-
baki saritua.

Loterian zortedunak izan direnen gal-
dera “eta orain zer?” izango da.
Momentuz, aipatu abenduaren 22tik
kontatzen hasita bederatzi egunez ezin-
go dutela diru kopuru hori kobratu. Eta
beti bezala, edozein erabaki hartu aurre-
tik jasotako diru kopuru horrekin zer
egin ondo pentsatzea gomendatzen da.

dezimo bakoitzeko 20.000 euro. loteria saltzaileak dioen bezala, ez
da dirutza handia, baina bai ordea gustura jasotzen dena.

Loteriak saridunak utzi zituen Usurbilen 
Eguberrietako zozketako laugarren sariaren zati bat bertan saldu zen

ARITZ GORRITI ___________________________

“Egun hauetan ez da beste
konturik. Guri ez zaigu toka-
tu, baina gozagarria da saria

herrian banatzea”

IRENE OIARBIDE

Alkartasuna Usurbilgo
Baserritarren  Koperatiba

sortu zela 100 urte beteko dira dato-
rren urtean.  Ospakizun ekitaldiak
antolatzeaz gain, Alkartasunaren
adierazgarri izateko logotipo berri
bat nahi dute. Horretarako, lehiaketa
jarri da martxan. Lanak otsailaren
15a baino lehen bidali behar dira. 

Alkartasuna kooperatibatik adierazi
zaigunez, “logotipo hau egiteko edo-
norentzako irekia den lehiaketa deitu
dugu eta langintza honetan iaio diren
guztiak bertan parte hartzera xaxatu

nahi ditugu”.
Lehiaketa honetan parte hartu nahi

duenak bere lana kooperatiba bertara
ekarri edo postontzi elektronikora
bidali behar du otsailaren 15a baino
lehen: alkartasuna@usurbil.com 

Saria, 300 euroko bonoa
Saritutako logotipoaren egileak

kooperatiban bertan edozein gai esku-
ratzeko 300 euroko bonoa jasoko du.
Aparteko inolako informaziorik nahi
duenak guregana jo dezala, bai aipatu-
tako elektronikora bai 943-361114
telefonora.

Alkartasuna kooperatiba, logotipo berri baten bila

Lehiaketa irabazten duenak

300 euroko bonoa eramango du.



Udarregi ikastolako 6. maila-
koak Arantzazura joan
ginen abenduaren 11n,

Baketik antolatzen duen “Antzerki-
Forumaren egitasmoan parte hartze-
ra. Programa honek Irlandan du bere
jatorria. Hotza ez zen aitzakia izan
gure irtenaldia aurrera eramateko. 

Goizeko 9tan abiatu ginen
Usurbildik eta 10ak eta laurden ingu-
ruan iritsi ginen Arantzazura. Bertan
itxaroten zeuden guri ongi etorria
emanez Orla arduraduna eta Pello
Zabala ezaguna. Iristean 1ºC-ko ten-
peratura zegoen, gainaldean ikusten
ziren tontorrak zurituta zeuden, eta
nola ez, Pellok eguraldi ona iragarri
zuen arratsalderako.

Elenak eta Maik “bullyng”nean oina-
rritutako antzerki  bat antzeztu ziguten.
Horrela ezagutu genituen zenbait per-
tsonai: Sara, Jone, Gika,... Antzerkiak
bukaera zorigaiztoa izan zuen.

Ondoren galdetu ziguten istorioaren
zein elementu alda zitezkeen amaiera
positiboago batera iristeko. Gure
ideiak bota eta guk beraiekin egoera
horiek antzeztu genituen protagonis-
ten papera eginez.

Atsenaldia egin ondoren, tailerra
egin genuen. Tailer honetan talde txi-
kietan jarri eta indarkeria egoera des-
berdinak antzeztu genituen.

Bukatzeko bizikidetza hitzarmena
sinatu genuen. 

Bazkaldu eta pixka bat jolastu ondo-
ren, Pellorekin bisitaldi gidatua egin
genuen. Eraikuntzen historia,
Oteizaren apostoluei buruzko zenbait
bitxikeri, santutegiko ezaugarriak...
Izan ziren bere gaiak. Santutegian
Arantzazuren imajina ikustera joan

ginen eta bere istorioa kontatu zigun.
Arratsaldeko hirurak eta laurden

aldera autobusa hartu, eta egun eder
bat pasa ondoren herrira bueltatu
ginen. Oso ondo pasa genuen eta asko
ikasi ere.

6. mailako ikasleak

Arantzazun izan ginen bisitan

“Santutegiko imajina
ikusten izan ginen
eta bere istorioa 
kontatu ziguten”

ARANTZAZUN BISITAN

11Noaua! - 2007ko abenduaren 28an 
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Abenduaren 11n Arantzazun izan ziren Udarregi ikastolako ikasle hauek.
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INGO AL DEU?

Abenduak 27, osteguna
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Abenduak 28, ostirala
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Abenduak 29, larunbata
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil

Abenduak 30, igandea
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Abenduak 31, astelehena
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil

Urtarrilak 1, asteartea*
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Urtarrilak 2, asteazkena*
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Urtarrilak 3, osteguna*
Urbistondo, San Frantzisko, 1, Lasarte

Urtarrilak 4, ostirala*
Gil, Nagusia 24, Lasarte

Urtarrilak 5, larunbata*
Oa, Kontseju Zarra, 11 Usurbil
Urbistondo, San Frantzisko, 1, Lasarte

Urtarrilak 6, igandea*
Urbistondo, San Frantzisko, 1, Lasarte

GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZ
J. Etxebeste Farmazia (22:00-09:00)
Elkano 2 kalea, Hernani  943 55 20 87 

* Correa Farmazia (22:00-09:00),
Perkaiztegi kalea, 8 Hernani 943 33 60 22

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

Eguneko goardiako farmaziak
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INGO AL DEU?

Abenduak 28, ostirala
Euskal preso politikoen aldeko elkarre-
taratzea. Frontoi atzean, 20:00etan.

Abenduak 30, igandea
Gudarien omenezko ekitaldia arratsal-
deko 19:00etan herriko frontoian.

Urtarrilak 2, asteazkena
“Hitzen lapurra bertsotxongiloak”
antzezlana. 3-8 urte artekoentzat.
17:00etan Sutegin. Sarrerak: aldez
aurretik 1 euro. Takilan, 2 euro. Sarrerak
mugatuak direnez, aldez aurretik esku-
ratzea komeni da.

Urtarrilak 5, larunbata
11:30ean, Gutun bilketa frontoian. 
17:00ak aldera hiru erregeak eta pajeak
San Estebandik iritsiko dira gure artera.

Agenda Kiroldegiko abonuak berritu edo 

bazkide berri egiteko garaia iritsi da

2008. urtean sartzeko egun
batzuk besterik ez dira falta eta

Oiardo kiroldegiak bazkidetza berri-
tzeko deialdia egin die herritarrei.
Dagoeneko kaleratu dituzte 2008.
urterako prezioak eta  aldaketaren
bat nahi duten bazkideek kirolde-
gian eman beharko dute horren berri
urtarrilaren 25a baino lehen. Horrez
gain, aurten bazkide egin nahi duten
erabiltzaileek ere kiroldegira jo
beharko dute bazkide egiteko.

Bazkidetzari dagokionez, mota
desberdinetakoak daude. Urte oso-
koari dagokionez, 132 euro ordain-
du beharko dute 18 urtez gaineko-

ek, iaz baino 3 euro gehiago eta 75
euro 18 urtez azpikoek, iaz baino 6
euro gehiago. Bazkidetza familiarra,
berriz, 196 euro kostako da,
2005ean baino 14 euro gehiago.
Bestalde, bazkide ez direnentzat
sarrera 4,90 eurokoa izango da 18
urtez gorakoentzat eta 3 eurokoa 18
urtez beherakoentzat.

Ordutegiari dagokionez, ez dago
aldaketarik. Iaz astelehenetik ostira-
lera goizez 12.30ean itxi beharrean
ordutegia 14.00ak arte luzatzea era-
baki zuten eta aurten ere ordu
horretan itxiko da kiroldegia eguer-
dietan.

Muserako zaletasunik ez da
falta herrian. Duela aste-
bete amaitu zen Elkarte

arteko X. Mus Txapelketa eta dagoe-
neko gabonei begira antolatu den
beste txapelketa baten berri izan
dugu. Urte Zaharreko Mus
Txapelketa Berezia, Antxeta jatetxean
jokatuko dena. Egunak dioen bezala
abenduaren 31n. 

Urtea borobiltzeko musean aritzea
proposatzen dute Antxeta Jatetxekoek.
Urteko azken egunerako, abenduaren
31rako egun horri dagokion Mus
Txapelketa Berezia antolatu dute. 

Arratsaldeko lauretan hasiko da nor-
gehiagoka, lehenago izena ematen
duten jokalarien artean. Binaka izena

eman behar denez, bikote bakoitzak
25 euro ordaindu behar ditu txapelke-
tan parte hartu ahal izateko. 

Eguberri hauetan, hain egun seina-
latuan antolatzen duten bigarren jar-
dunaldia izango da Urte
Zaharretakoa. Aste hasiera honetan
ere, abenduaren 24an jokatu baitziren
mus norgehiagokak.

Sariak ez dira txantxetakoak. Sabela
betetzeko primerakoak, baita oroiga-
rriak ere txapelketa irabazten dutenen-
tzat:

Sariak
1. saria: Txapela eta trofeoak, bi

arkume eta gabonetako bi lote.
2. saria: Arkume bat eta gabonetako

bi lote.

3. saria: Zortzi txuleta eta gaboneta-
ko bi lote.

4. saria: Lau txuleta eta gabonetako
bi lote.

Bikote bakoitzak 25 euro

ordaindu beharko ditu.

Urte Zaharrean, Mus Txapelketa Berezia Antxetan
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GAZI, GOZO, GEZA

ETXEBIZITZA

- Apartamentu-duplex rustikoa saltzen du
partikularrak. Zubietan Elizaren ondoan
dago eta etxebizitza sartzeko moduan
dago. 265.000 euro. 678084020.

- Hiru logelatako etxe baten bila gabiltza
Usurbilen. Agentziarik ez. 616064059.

- Etxea salgai Kale Nagusian. 90 m.
Igogailua, garajea, trasteroa. Telefonoa:
943 36 13 83. 

- Pisu bat salgai. Santuenea auzoan, 16 zen-
bakia  4. pisua, 33 milioitan (negoziaga-
rria). Interesatuak: 667802888. 

- Usurbilen bi logelako etxe bat daukagu sal-
gai. 666 539284.

- 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 trastero-
arekin. Garajea aukeran. 685731792

- Bi gela edo gela bateko apartamentu
baten bila nabil Usurbilen. 687 650 066
(Maria).

SALEROSKETAK / GARAJEAK

- Wolksvagen California bat daukagu salgai.
92. urtekoa, 2400eko motorra, konpondu
berria, berogailuarekin, Toldoa abantze
itxiarekin, alboko atean moskitera, bateria
bikoitza eta bafle berriak. 650004264 edo
943243379.

- Citroen Picasso Diesel salgai. 4 urte.        
617 24 26 60 (Nere).

- Estrenatu gabeko Aprilia Scoter SR 50
motoa saltzen dut. 649 356 081.

- Land Rover 4.6 (lp) todoterrenoa salgai. 8
urte.  455.000 km. Oso ondo zainduta.
Extra asko: gps, vdo, telebista eta telefo-
noa. Ruben. Tfno. 609408401.

LANPOSTUAK

Lan-eskaintzak
- LH edota DBHko ikasleei klase partikula-

rrak emateko prest egongo al zinateke?
Udarregi ikastolan, lan hori beteko luke-
ten pertsonekin zerrenda bat osatzen ari
gara. Interesatuak pasa Ikastolako zuzen-
daritzatik.

- Astean bi egunetan etxeko lanak egin eta
tarteka umea zaintzeko pertsona baten bila
nabil. Irailetik aurrera hasteko.
627278907.

- Urte osoz, astebukaeratan lan egiteko zer-
bitzari baten bila gabiltza. 943366710.

Lan-eskaerak
- Etxeko lanak egiteko edo umeak zaintzeko

emakume bat eskaintzen da. 636934237.
- Etxeko lanak egiteko emakumea eskain-

tzen 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.

- Pertsona helduak zein haurrak zaintzeko
edo etxeko lanak egiteko neska bat eskain-
tzen 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 zen-
bakia: 676221378.

- Neska bat eskaintzen da umeak zaintzeko
zein etxekolanak egiteko. Egun osoko dis-
ponibilitatea. 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. Telefono zenbakia:
943555835/ 617 242 660.     

- Etxeko lanak egin, pertsona helduak zain-

du edo jatetxe batean lan egiteko prest
nago. 610 669 335.

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

- Etxeko lanak egiteko edo pertsona helduak
zein haurrak zaintzeko emakume bat
eskaintzen da. 620 646 769.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Zamarra mahukarik gabea aurkitu dugu.
Alazne Arrutiren izena du. Zurea bada,
deitu honako telefono zenbakira: 692 837
951.

- Abenduaren 4an giltzak galdu nituen giltza-
tako beltz batekin. Aurkitu badituzu
eskertuko dugu deitzea: 685 72 56 81.

-Usurbilgo gazte kuadrila bat gara eta lokal
bat alokatu nahi genuke herrian.
943360744.

-Euskotreneko autobusetan pensionisten
txartela galdu dut. Txartelean nire izena
agertzen da Jose Luis San Sebastian.
Aurkitu baduzu eskertuko nizuke
943371471 telefonora deitzea.

- Kotxeko aulkitxoa salgai. Maxi Cosi Priori
XP. 110 euro, erdi prezioan. 652 764 620.

- 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.

- Mercedes Vito Mixta 112 CDI bat saltzen
dut. Aire egokitua, kristal tintatuak, biga-
rren 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

Zorionak
Onintza!
Abenduaren
28an urteak egin-
go dituzu.
Zorionak eta

ondo ondo pasa zure urtebetetze
egunean. Muxu handi bat eta
zorionak etxeko guztien partez.

Zorionak Zoran!
9 urte beteko

dituzu abendua-
ren 30ean.
Zorionak zure
aita, ama eta 
anai Zaraykoren 
partetik.

Oharra: Jaiotzak, Usurbilgo Bake
Epaitegitik jasotako datuak. Merkatu
Txikirako mezuak, zorion agurrak, hilda-
koen edota jaioberrien aipamenak orri
honetan ikusi nahi badituzu, honako
telefono zenbakira deitu bulego orduetan:
943 360 321. 
E-postaz igorri bestela helbide honetara:
erredakzioa@noaua.com






