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Euskal Herrira!

Euskal presoak

12. Or.DANTZA TALDEA, BERRIZ ERE MARTXAN

KONTXA RODRIGUEZEKIN SOLASEAN

KRONISTAK KALEJIRAN 6. Or.

8. Or.

10. Or.MUGIKORTASUNAREN ASTEA

Albistea iruditan

Diploma olinpikoa eskuratu zuen Amador Granadok

Irailaren 9a. Hori zen egun seinalatua.
Erlojuaren aurka, kilometroko dis-
tantzia. Hori baita Amador Granado

usurbildarraren lasterketa gustukoena.
Munduko Txapelketan, azken hiru urteo-
tan, hirugarren izan da. Baina Olinpiar
Joko hauetan bosgarren postuarekin kon-
formatu behar izan du. LC 2 kategorian,
urrezko domina faborito nagusiak eskuratu
zuen, Jody Cundy britainiarrak, munduko
errekorra ezarriz gainera. Jiri Jezek txekia-
rrarentzat izan zen zilarra. Bi hauekin bate-
ra, Amador Granado zen podiumera igo-
tzeko faboritoa. Ondo hasi zuen lasterketa,
baina azken 300 metroetan indarrik gabe
geratu zen eta diploma olinpikoarekin kon-
formatu behar izan zuen. Igande honetan,
errepideko lasterketan, beste aukera bat
izango du. Ea zorte hobea duen usurbilda-
rrak.

Igande honetan, errepideko lasterketan hartuko du parte. La2
edota Teledeporten botako dute lasterketa goizeko 3:00etan.
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HE R O R R E K E S A N

ARITZ GORRITI

Ona aukeran, jalgi hadi plazara! zioen abesti ezagun
batek. Esaldi zeharo baliagarria abuztu amaieran

Atxegaldeko Jai Batzordekoek auzoko festetara hurbiltzeko
egin zuten deialdia aipatzerakoan. Oihartzuna izan bai-
tzuen, eta ez txikia. Omenaldia, haur jokoak, kontzertuak,
herri afaria, lehiaketak, antzerkia, xexenak… Denetik eta
nahi adina proposamen jaiez eta auzoaz gozatzeko.

Eta guztia bi “solairutan” banatuta dagoen plazan.
Aspaldi biluzik zegoen inguru hura, hutsik. Garai bateko
jaiak eta bestelako ekintzak desagertu zirenetik, plaza hura
auzotarrentzat igarobide bat, besterik ez da izan urte asko-
an. Gerora, parke bat kokatu zuten bertan eta zenbait haur
eta gurasoren mugimendua nabarmentzen hasi zen. Bizi
berritzen ari zen seinale. 

Plazek erakusten omen dute zer nolako giroa bizi den
herri edo auzo bakoitzean. “Halako plaza, halako herria!”
esan genezake. Topa gune bat ez da egun batetik bestera
jendez betetzen. Horretarako ere denbora behar izaten

denez, ez da gutxi Atxegaldeko Jai Batzordekoek azken bi
urteotan lortu dutena; besteak beste, auzoko plaza nagusia-
ri, erreferentzialtasuna ematea. 

Bizia berriz ere, hamabost urtetik gorako etenaldiaren
ostean. Plaza hartako lur zorua zapaldu eta “gau hartako
kontzertua ederra huen” esatea. Edo “gogoratzen al haiz
honetaz edo besteaz?”. Duela bi urte, inork gutxi egingo
zuen halako galderarik. Eta orain? Batek baino gehiagok,
ziur, izango du jaiotako oroitzapenen bat, txikikeria izan
edota baliorik ez duela pentsatu arren. Ez dago zalantzarik,
jaiek aurkitu dute bere plaza. Auzotarrek eta bertara dato-
zenek aurkitu dute, urtean behin bada ere, asteburu bate-
an gune komun bat partekatzeko aukera. Enparantza iaz
“Parkeipeko plaza” gisa bataiatu zuten antolatzaileek, jaien
atarian ordura arte bertan kokatzen zen parkea kendu
zutelako. Aurten, jada, “Parkeipeko plaza”tik “Atxegaldeko
plaza” izatera igaro da berriz ere. Garai zaharretan bezala.
Zorionak Jai Batzordekoei!

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

Horrelakoa da (plazako) bizitza

Ika-mika

IKA MIKA ATALERAKO IDATZIAK GEHIENEZ 2.000 KARAKTERE IZANGO DITU. ALE BAKOITZEAN EZ DIRA BI IKA-MIKA BAINO GEHIAGO

ARGITARATUKO. IKA-MIKA BAT BAINO GEHIAGO IRISTEN BADA, NOAUA!k IDATZI HORIETAKO BAT HURRENGO ALE BATEAN ARGITARATZEKO

ESKUBIDEA IZANGO DU. NOAUA!k ez du bere gain hartzen IKA MIKA atalean adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik. 
Hurrengo alea: irailak 19.   Idatzia ekartzeko azken eguna: irailak 15.

Gobernu taldearen erantzuna Eusko Alkartasunari

Oraingo honetan arrazoia eman
behar diogu Eusko Alkartasunari.

Bai, lanean aritu gara. Nola ez ba!
Udaletik bota gintuztenean, kale gorrian
bada ere, Usurbilen alde lanean jarraitu
genuen bezalaxe, orain, udal gobernuan
gaudela, lanean jarraitzen dugu, usurbil-
darron gehiengoak konfidantza hori eskai-
ni zigulako duela urtebete hautesontzie-
tan. Eta dudarik eta harridurarik ez azal-
du: aurrerantzean ere, guk Usurbilen alde
lanean jarraituko dugu gure herria maite
dugulako.

Gure asmoa ez da txerrijanaren arazoa
konpontzea. Usurbilen eta Euskal Herri
osoan zaborraren arazoa oso larria da.
Gero eta hondakin gehiago sortzen ari
gara eta horren aurrean hori kudeatzeko
ardura zutenek urteetan egin duten gauza

bakarra –tartean Eusko Alkartasuna-
zaborra bildu eta zulo batera botatzea izan
da. Eta orain zuloa betetzen ari zaiela ikusi
dutenean arazoa larriagotu eta errauste
planta bat jarri nahi digute usurbildarroi
etxe atarian. Gure osasuna eta gure seme-
alabena arrisku bizian jarriko duen erraus-
te planta toxiko bat (galdetu usurbildarroi
hori inposizioa den edo ez den) eraiki nahi
digute konponbidea delakoan. Ozen esan
behar dugu hori gezur hutsa dela, hori ez
dela konponbidea, eta ozen esan behar
dugu ere inork ez duela eskubiderik gure
osasuna arriskuan jartzeko.

Arazoa modu zehatz batez konpondu
nahi dugu udal plenoak atez ateko bilketa
egitea agindu zigulako. Eta gogoratu
behar dizuegu horren kontra bozkatu
zenuten bakarrak zuek izan zinetela,

Eusko Alkartasuna.
Zaborraren arazoa konpontzeko lana

egin behar da. Arazo hori ez da konpon-
duko, herritarrak aintzat hartu gabe, hon-
dakinak zulo batera botata edota erreta.
Ezta komunikabideetan jarrera oztopa-
tzaile hutsez polemika merkeak sortzen.
Biltzeko modua aldatu behar dugu inori
kalte egingo ez dion konponbide osasun-
tsu, garbi eta egingarri bat lor dezagun.
Usurbildar guztiok esango dugu nola egin
behar dugun atez ateko bilketa, hasieratik
herritar guztiek parte hartzeko moduko
prozesua martxan ipiniko dugulako. Hitza
denona izango da, baita zuena ere.

Xabier Mikel Errekondo, 
Usurbilgo alkatea 

(Usurbilgo udal gobernuaren izenean)
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PI L-P I L E A N

Ika-mika

Nazkas eta Arrantzale oroimenean

Abuztuaren 13an bete dira 25 urte
gure herrian sekulako zirrara eragin

zuen jazoera gertatu zenetik. Bi gazte, bata
gasteiztarra (Xabier San Martin “Piti”) eta
bestea aginagarra (Joxe Luis Segurola
“Nazkas”) hil ziren Ugaldea industriaguneko
bazter batean manipulatzen ari ziren leher-
gailu batek eztanda egin zuenean. Zortzi
urte geroago, 1990eko abuztuaren 21ean,
antzeko zerbait gertatu zitzaion Kalezarreko
Joxe Mari Arantzazistroke “Arrantzale”-ri
Oiartzunen.  

Gaur haien adina duten Usurbilgo gazteek
ez zituzten ezagutu. Behar bada, batzuk
aurreko belaunaldiengandik jasotakoagatik
izango dute haien berririk. Zertxobait gehia-
go ezagutu edo ulertu nahian zer gertatu zen
edo, haratago, zergatik horrelakoak gertatu
ziren bere buruari galdetu dionik ere izango
da.

Izan ere, duela mende laurdena zerk era-
man zuen Nazkas horrelako muturreko
jokabidea aukeratzera? Zergatik urte bakan
batzuk geroago beste herriko gazte batek
bide bertsua jarraitu zuen? Usurbildik atera-

ta, zergatik dago oraindik orain, askotan
bizitza erosoa utzita, antzeko biderik hartzen
duenik?

Zaila da ulertzea eta baita ere azaltzea soi-
lik beraiei zegokien erabakiaren arrazoiak.
Batzuentzat jokamolde desegokia da, beste-
entzat ausarta eta beste batzuentzat, berriz,
hain “aurreratutako” gizartean guztiz ana-
kronikoa.

Anakronikoa dena, ordea, zera da: ustezko
demokrazia honetan gaur egun oraindik ez
dugula hitzez eta politikagintza bideetatik
mendeetako auzia konponbidean jartzerik.
Euskal herritarrei ez zaigula gure orainaz eta
etorkizunaz erabakitzeko eskubidea ez aitor-
tzen ezta onartzen ere. Euskal Herria herri
gisa asimilatu eta irentsia izateari uko egiten
dioten herritar esparru ausartenak isilaraz-
ten, ilegalizatzen, atxilotzen, torturatzen,
espetxeratzen jarraitzen dutela Estatu espai-
niarrak zein frantziarrak. 

Gure herrian benetako salbuespen egoera
bizi dugu eta PSOEk, orduan bezala, ezker
abertzalearen militanteen aurkako gerra ziki-
na abiarazi du, orain ustezko babes juridiko-

arekin. Eskubide bortxaketa izugarria paira-
tzen ari da herri honetako ezker independen-
tista eta, oro har, Euskal Herria. Ustezko
demokraziaz estalitako diktadura batean
gaude eta bi Estatuek gatazka politikoa luza-
tzeko apustu irmoa egin dute, konponbidea
alboratuz eta herri hau askatasunaren atarian
jartzeko prestutasun osoa duen ezker aber-
tzalea paretik kentzen saiatuz.

Duela 25 urteko helburu berbera, beraz:
bere burujabetza ukatzen duten marko auto-
nomikoen bitartez, Euskal Herria zatitua eta
ukatua mantentzea. Horretarako, errepresioa
eta indarkeria erabiltzeko ez dute inolako
arazorik izan. 

Ez Nazkas ez Arrantzale ez ditugu gure
artean zuzenean beren borroka bidearen  zer-
gatia galdetzeko, baina behar bada, orduko
eta gaurko egoera ez dira sakonean hain
ezberdinak. Horregatik herri honen oroime-
nean eta bihotzean bizi-bizirik jarraitzen
dute eta irailaren 27an, Gudari Egunean,
gainerako gudariekin batera gogoan izango
ditugu. 

Usurbilgo Ezker Abertzalea

Gure Pakea elkarteak bi ohar
luzatu nahi dizkie bazkideei.
Batetik, memoria lantzeko

ikastaroa antolatu du. Bestetik, 80
urtetik gorako herritarrei omenaldia
egingo zaiela iragarri nahi du. Bietan
izena eman behar da aldez aurretik.

Urriaren 5ean, igandez, aurten lauro-
gehi urte betetzen dituzten bazkideen
omenez antolatutako ekintzen artean,
goizeko 11.30ean meza izango da
parrokian, euskaraz, eta ondoren bazka-
ria Atxegan, arratsaldeko 14:00etan.

Bazkari honetara joan nahi dutenek,
bai omenduen senideek edo lagunek,
txartela erosi beharko dute aldez aurre-
tik. Txartelaren prezioa 35¤eur o, eta
irailaren 10etik 26ra bitartean salduko
dira Gure Pakea egoitzako bulegoan.
Gogoan izan izena emateko azken
eguna irailaren 26a izango dela.

Memoria lantzeko ikastaroa
Memoria lantzeko ikastaroa, aldiz,

euskaraz eta gazteleraz egiteko aukera
izango da. Izen-ematea egoitzako bule-
goan egin beharko da. Goizez,
10:00etatik 12:00etara eta arratsaldez,
16:00etatik 18:00etara. Irailaren  24an
amaituko da izena emateko epea baina

ikastaroa urrian hasiko da.

Ordutegi berria
Gure Pakea egoitzak ordutegi berria

du. Goizetan, 9:00etatik 12:00etara eta
arratsaldetan, 16:00etatik 18:00etara.

80 urtekoei omenaldia egingo zaie urriaren 5ean

Gure Pakearen egoitza berria izango da Artzabal baserria. Baina oraindik

ez dira Artzabalen. Txartelak, beraz, betiko egoitzan erosi beharko dira. 
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Esaldi hau Mallorkan dagoen Lluc
monastegiko txoko batean ikusi

nuen. Atentzioa eman zidan eta argazki bat
atera nion. 

Hizkuntzaren sugarra
Fedeak pizten du
Ahaleginak eramaten du
Herri baten borondateak
Mantentzen du

Berehala mallorquina eta euskara lotu nituen eta hiz-
kuntzei buruz esaten duena, hizkuntza guztientzat balio-
garri zela pentsatu nuen; batez ere ondoan hizkuntza
indartsu bat dutenentzat. Euskararen garra indartsua
nahi badugu, hala izan litekeela sinistu behar dugu.
Sinismen edo fede honek ematen digun indarra eta kon-
tzientzia ahaleginak egitea bultzatuko gaitu, eta esaldiak
esaten duen bezala herrien borondatearekin, hau da

denon ahaleginekin bermatuko dugu euskararen etorki-
zuna. Ez dut honekin ezer berririk esaten noski, baina
irakurri eta gero bertakoekin gertuago sentitu nintzen.

Bide batez esan, monastegi hau Tramuntanako mendi-
lerroan dagoela, Mallorkako mendebaldean. Oso toki
gomendagarria.

Sugarra
KALEBERR I BEGOÑA REKONDO

Udako lasaitasunarekin bukatuaz aste
honetan hasi da ikasturtea eta gure

auzoan ere nabaritu dugu. Duela urte batzuk
eskolaurrea eta lehen hezkuntzako haurrak
baziren auzoan ikasten zutenak azken urte
hauetan herriko txikienak dira Haur Eskolan
aritzen direnak.

Haur Eskolak dagoeneko urte batzuk daramatza funtzio-
namenduan eta urtetik urtera egin behar izan dira aldake-
tak eta batez ere handitze lanak. Honek argi uzten digu
Usurbilen haurrak gero eta gehiago direla. Esan dezakegu,
ume gutxi jaiotzen ziren urteak atzean utzi ditugula eta
orain populazioaren gorakadan partaide zuzenak bihurtuta
gaudela.

Aurtengoan ordea Haur Eskolak ere aldaketak izan ditu.
Kanpoko itxuran aldaketa handirik ez bada nabaritzen ere,
barruko gestioan aldaketa handiak Egon direla esan dezake-
gu eta orain, Udarregi Ikastolak hartu du bere gestioa.
Honela ba 0-16 zerbitzua martxan jarri dela esan dezakegu.

Dagoeneko, hasi dira gurasoak gora eta behera egunero-
kotasunera itzultzen.

Hasi da ikasturtea
KALEZAR MADDI GALBETE

Ekaina bukatu eta ikasleontzat, berare-
kin doaz sakrifizio eta tristura guztiak.

Izan ere, herriko festetatik hasita, jaien tou-
rra ez da gelditzen Agiñakoak iristen diren
arte.

Arazoa zera da, ikasleok bi hilabete iza-
ten ditugula iraileko azterketak prestatzeko. Festez josirik
dauden bi hilabete latz. Ekaina amaitzen denean, parran-
da lasai egiteko eskubidea aldarrikatzen dugu, azterketek
sortutako estresa gainetik kentzeko.

Konturatu garenerako abuztua heldu eta halako alarma
gorri bat pizten da, kontzientziarena alegia. Bi hilabete,
jada batera mugatzen dira eta jada ez duzu hainbeste
denbora ikasteko. Horrela, pixkanaka, gero eta denbora
gutxiago geratzen da eta “erlojuz aurkako” lasterketa
horretan, Bilboko Festak, Atxegaldekoak eta Zarauzko
Euskal Jaiak bistaratzen dira. Honela, ez goaz inora.

Bide batez, auzokideak zoriondu nahi nituzke egin
duten lanagatik, aurten ere festa bikainak izan baititugu!
Amaierako traka ere ikusgarria, askorentzat udako opo-
rren amaiera suposatu bazuen ere...

Bi hilabete

ATXEGALDE MAIALEN UNANUE

Aurrerantzean, Kalejiran ataleko 8 kronikak txandaka argitaratuko ditugu. Urdaiaga eta Santueneko kronikak hurrengo batean bilduko ditugu.

Flama de la llengua
l´encengué la fe
la portá l´esforç
la manté la voluntat
d´un Poble.
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Horrela ezin da!!
TXOKOALDE KOLDO HUEGUN

Abuztuko oporraldia bukatu eta hemen
gara berriro zuen artean. Oraintxe

udako azken egunetan gara, estropadak pasa
ondoren, udazkenean sartzen gara eta herriko
festak gainean ditugu. Aspaldi honetan hasiak
daude bilerak egiten gure gazte taldeak. Orain

dela gutxi eskatu didate lerro hauek aprobetxatuaz, ondoren-
go deialdia luzatzeko: edozein herritarrentzat irekiak dira
bilerak eta gonbidapena luzatuta geratzen da.

Ea  denen artean iritzi ezberdinak entzun, aportazio
berriak egin eta festa politak egiten ditugun eta animatzen
garen. Gero erraza izaten da esatea “hau edo hura egin
bazen”. Esan bezala, gonbidatuak gelditzen gara denok ger-
turatzeko. Borondate pixka batekin denon artean gauza poli-
tak egin daitezke.

Bide batez beste
deialdi bat ere egin
nahiko nuke. Aurtengo
San Praixkutan ere bal-
koiak Aginagako ban-
derekin dotoretu ditza-
gun eta festa giroa
nabari dadila.

Orain gure txanda

AGINAGA MªANGELES ARRUTI

Indar betean hasiko dugu. Ez dakit
udan berrindartu garen edo loteria

egokitu zaigun, edo hego zoroak burua
nahastu digun. Kontua da egutegia borobi-
lez betetzen hasiak garela...

Datorren igandean, irailaren 14an, beste
behin ere, Kontxara joateko asmoa dugu esateko ez
dugula erraustegirik nahi. Dei egiten diegu ahal den
lagun guztiei bertaratzeko.

Hurrengo igandean, irailaren 21ean, Ernioko errome-
rira joateko asmoa dugu. Batzuk bertatik oinez; beste
batzuk autoa Andazarraten utzita.

Urriaren 12an Euskal jaia antolatu nahi da Zubietan.
Lehen ere egin izan da, baina azken urteetan ahaztu xamar-
tua egon da. Goiz da oraindik xehetasunetan sartzeko.

Azkenik, urriaren 19an, bertako ausartenek lasterketa
antolatu dute: Hernani-Goizueta taldekako bizikleta las-
terketa. Taldeek launa txirrindulari izango dituzte eta
denborak batu egingo dira bukaeran. Dagoeneko herri
erdia aztoratuta dabil entrenamendutan. Noski inork ez
du aitortzen zenbat denbora behar duen ibilbidea egin
ahal izateko. Nahi duenarentzat apostu bulegoa zabaldu-
ko da. Hurrengoan segituko dugu.

Kurtso berria...

ZUB IETA PELLO ARANBURU

Aurtengo uda, komentatzea merezi
duten berriez beteta doa. Ibarretxe

eta bere galdeketa intentoa, Iraken erreko-
nozitu gebeko gerrak herria suntsitzen,
harantzago Talibanak indartzen,
Balkanetako independentzi garrasiak tiroz

isilarazi nahia… eta luze bat. Baina oraingoan gure
aldizkari maite honetako atal batean klasiko batean
bihurtzen ari den EAtarren azken agerraldia komenta-
tzera natorkizue.

Ika-mikako azken gutunaren edukiak ez du inolako
deskalifikazio edo irainik merezi, berak bakarrik adieraz-
ten du, idazleak ze argudio gutxi dituen gustukoa ez
duen udal kudeaketa baten aurka egiteko.

Baina bai, bertan agertzen diren hitz batzuk merezi
dutela arreta pixka bat jartzea. Hemen doakizue bertso
baterako punttuak balira bezala komentatuko ditudan
esaerak: gasoleoa barra-barra, usaina, inposaketa proze-
sua, Diputazioa…

Agian abian jarri nahi den prozesua ez da egokiena

izango, baina gure ustez probatuz eta aldatuz bilatuko
dugu, denontzat egokia den hondakinen kudeaketa.
Segurutzat jotzen dena, eta ez gure ustez bakarrik,
orain artekoa ez dela zuzena, bestela galdetu Herrera,
Altza edo Orereta aldean zer pentsatzen duten usainaz.

Eta galdera bat, Diputazioak proposatzen duen erraus-
tegira nola eramango dituzte Gipuzkoa osoko hondaki-
nak? 

Astokarroan edo kamioiez gasoila barra-barra gasta-
tuaz?

Proposatzen dena, hondakin organiko eta ez organiko-
ak gehien murriztea da eta lehenengoen kasuan liserike-
ta natural baten bitartez ahalik eta gutxien kutxatzea.
Edo zer da hobea zabortegi batean pilatu eta sortzen
duten metanoa airera isurtzea?

Inposaketa prozesuari dagokionean, lau urteotan
herriari egin diozuenagatik ariko zarete noski, ze orain-
dik, demokraziarako klaseak ematen ez zarete ba hasiko
ezta?

Kontxo eta atropelloa, beno ze esan… (lotsa gutxi).
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Kontxa Rodriguez, 
Atxegaldeko auzolanean aitzindari

Atxegalden nork ez du ezagu-
tzen Kontxa? Auzoan izen
bereko emakume gehiago

egongo dira agian, baina bakarra ingu-
rune hura eraiki zutenetik giroa piztu
eta mantendu zuena, garai hartako
batzordekide zituenekin batera.
Gaztetxoentzat antzezlanak prestatzen
edota haientzat jokoak antolatzen lan
andana egindakoa da. Aurtengo jaietan
merezitako moduan omendu dute.
Zamoran jaioa izan arren, argi dio:
“Nire herria Usurbil da eta nire biho-
tza Atxegalden dago”.

NOAUA! Auzoan egindako lanaga-
tik, omendu berri zaituzte Atxegaldeko
jaietan. Nola bizi izan zenuen une
hura?

Kontxa Rodriguez. Oso ondo, urdu-
ritasun handiz. Orduko batzordetik ni
bakarrik egoteak pena eman zidan.
Eskerrak garai hartan lan egin zuten
kide guztiei eta oroitzapen berezia jaie-
tan egon ezin izan zutenentzat. Norbait
atera behar zuten, eta niri egokitu
zitzaidan, ziur aski, garai hartan antola-
tze lanetan zebilen emakume bakarra
izan eta gaztetxoekin egoten nintzelako.

Hainbeste urte igarota, nitaz gogora-
tu izanak ilusio handia egin zidan.
Agian maitasun handia eman nien hau-
rrei, baina haiek askoz gehiago eman
zidaten niri, nire bizitzako une txarre-
tan animatzen lagundu baitzidaten.
Haurrak etortzen zirenean, niretzat nire
haurrak ziren. Gaur egun ere, niretzat
omenaldi onena, “agur Kontxa!” esatea
da. 

N. Urte askotan jardun zenuen
auzoko jaien antolakuntzan parte har-
tzen?

K. R. Lehen urtetik ia bukaerara arte.
Nirekin egon ziren, gaur egun beren
seme-alabekin dabiltzan gaztetxoak.
Denak ezagutu nituen. Atxegaldekoak
bikote eta familia gazteak zirenez, hau-
rrei zuzendutako ekintzak antolatzen
genituen; festak bakarrik ez, txokolata-
dak, mozorro festak, irteerak, euskara
klaseak etxean erdaraz soilik hitz egiten
zutenentzat… Orduan oso harro senti-
tzen ziren, Atxegaldekoak zirela esanda. 

N. Ekintzak noiztik hasi zineten
antolatzen?

K. R. 1975ean izan zela uste dut, ni
hona etorri nintzen urtean. Orduan
Eskola Nazionaletan bilera egin zen.
1975ean abian jarri, eta nik uste
1976an ospatu zirela lehen jaiak.
Etxean gordeta ditut egitarau guztiak.
Hau lo egiteko auzoa zen, jendeak kan-
poan lan egiten baitzuen. Ia ez genuen
elkar ezagutzen. Jaiek elkar ezagutzeko
balio izan ziguten.

N. Nolatan sortu zen mugimendu
hura?

K. R. Auzoko urbanizazio lanak

Festetan agurra dantzatu zioten Kontxari.

“Agian maitasun handia
eman nien haurrei, baina
haiek askoz gehiago eman

zidaten niri”

OMENDUA IZAN DA AURTEN
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Garai bateko

antzerki haiek...

amaitu gabe zeuden. Gauza asko falta
ziren; eserlekuak, kale asko asfalta-
tzea… Bagenekien auzotarrak mugitzen
ez baziren, lanak ez zirela bukatuko.
Udalak kamioiak ekarrita, hilerri ondo-
ko kalea auzotarrek asfaltatu zuten.
Gero txantxa itxurako inaugurazio eki-
taldia egin zen. Oso dibertigarria izan
zen, baina lan handia egin zen. Udalak
beti kolaboratzen zuen. Oroitzapen
berezia, lehen urteetatik beti lagundu
zigun Felix Aizpuruarentzat. Arazoren
bat genuen bakoitzean, beti lagundu
zigun. Baina Udalak ezin zuen guztia
egin, enpresa eraikitzaileak ez baitzuen
auzoa entregatu. Auzotarren mugimen-
dua izan zen, hau guztia aurrera atera-
tzea lortu zuena. Hasieratik, auzotarren
artean anaitasun handia egon zen, inte-
res komun bat baikenuen; auzoa aurre-
ra ateratzea. Atxegaldeko festetan gustura ibili da Kontxa.

“Atxegaldeko jaietan 
oso giro ona ikusi dut”

NOAUA! Urte askotako etenaren
ostean iaz itzuli ziren auzoko jaiak.
Tarte horretan, zeure ikuspegitik nola
aldatu dira Atxegalde eta jaiak?

Kontxa Rodriguez. Lortzen saiatu
ginen guztia, denen arteko anaitasuna,
asko galdu da. Bakoitza bere aldetik
doa. Jendea ez da biltzen. Lehen afari-
tarako biltzen ginen, baina ohitura
hura galdu egin da. Gaztedia oso ondo
ikusten dut, onenak haiek dira.
Bizitzako gatza dute. Jaietan oso giro
ona ikusi dut. Oso ondo egiten ari dira
denak, oso giro ederra egon da.
Auzoko plazak bizitza izan zuen eta
berriro ere izan dezake. 

N. Auzo giroa beraz, gainbeheran
dagoela uste duzu?

K. R. Auzoa zahartzen ari da.
Urteren batean berriz, ia zerbait egite-
rik dudan, jaien antolakuntzan sartu
gabe. Nire izenean, helduekin zerbait
egitea nahi nuke. Inplikatu eta giroan
egon daitezen. Ia lortzen dudan. 

N. Atxegalde, nolako auzoa izatea
nahi zenuke aurrerantzean?

K. R. Zahartzen ari garenez, asko
gustatuko litzaidake, garai bateko
mugimendu hura auzotarrok noizean
behin biltzeko baliagarria izatea.
Usurbilen integratuta egon arren,
harremanen bat izan dezagula auzota-
rren artean. Gazteak oroitu daitezela
gutaz, helduok irribarre bat behar iza-
ten dugu eta. 

Gazte jendeak bizitza eman

dio auzoari.

NOAUA! Atxegaldekoak asko gogo-
ratzen dira jaietan antolatzen zenituen
antzerki saioetaz.

Kontxa Rodriguez. Urte osoan aritzen
ginen prestatzen. Neure buruari hitz
ematen nion emanaldi haiek euskaraz
prestatu behar genituela. Lehen bi urte-
etan, zerbait erdaraz egin genuen, etxean
gutxi praktikatzen zuten gaztetxoek
parte hartu zezaten. Hortik aurrera dena
euskaraz. Soltura handirik ez nuenez,
beti libreta eta boligrafoarekin joaten
nintzen jendearengana, gidoietarako
esaldiei buruz galdezka. Hainbat gidoi
euskal autoreen liburuetatik ateratakoak
ziren. Gaztetxo batzuek gidoiak nik
asmatu eta bikoteen arteko tira birei
buruzkoak izatea eskatzen zidaten.
Jendeak barre asko egiten zuen haiekin.
Oso onak ziren, benetako aktoreak ziru-
diten. Lan handia izan arren, azkenean
emanaldi guztia euskaraz egitea lortu
nuen. Dirua lortzeko arazoak izan arren,
auzoko haur bakar bat ere opari gabe ez
geratzea izan ohi zen nire asmoa. Eta
beti zerbait izaten zuten. Maskota ere
egiten genuen. Lan egiteko gogoa izan-
da, guztia egin daiteke. 
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Aire garbia, Mugikortasunaren Asteko gai nagusia
Irailaren 16an hasi eta 22ra arte ekitaldi ugari prestatu ditu Udalak

Aire garbia denontzat, osasuna-
ren alde, erraustegirik ez!
lemapean, mugikortasunari

lotutako astea antolatu du Udalak.
Hitzaldiak, antzerki emanaldiak, edota
gaztetxoei zuzendutako ekintzak izango
dira irailaren 16tik 22ra arte.
Antolatzaileek, herritarrak parte hartze-
ra animatzen dituzte.

Osasuna dugun altxorrik preziatuena,
geure bermea dela kontuan hartuta, ezin
liteke ukatu herritarrok bizi-kalitate ona
izateko dugun beharra. Bizimodua,
geure mesede edo kalterako, faktore era-
bakigarri askok baldintzatzen dute.
Ingurumenak eta mugikortasunak adibi-
dez. Eta zaindu beharrak ditugu, geure
burua osasuntsu izan nahi baldin badugu
behintzat. Udalak bi kontzeptu horiek
bateratzen dituen Mugikortasun Astea
antolatu du.

Irailaren 16tik 22ra, formatu, eta mota
desberdinetako ekintzak prestatu ditu,
“aire garbia denontzat, osasunaren alde,
erraustegirik ez!” lemapean. Airea izango
da eta, aire garbia, egunotako protago-
nista nagusietako bat. Horri lotuta, gaur-
kotasun handiko gai bat, Zubietan koka-
tu nahi duten errauskailua izango da.
Kontu hauetan aditua den Peio Lozanok
eskainiko duen hitzaldiak, haren eragi-
nak eta ondorioak aztertuko ditu. 

Ekimenokin adin tarte guztietako
herritarrengana iristea da, Udalaren
nahia. Modu erakargarrian gainera, for-
matu desberdinak tartekatuta eta herriko
talde desberdinen parte hartzea bultzatu-
ta. Hala nola, hitzaldiekin batera, mugi-

kortasuna, aire garbia eta erraustegi kon-
tuak uztartuko dituzten antzerki emanal-
diak izango dira, Txerriki antzerki talde-
koen eskutik. Udarregi Ikastolatik bide-
ratu ohi dira, bestalde, irailaren 22ko
ekitaldiak. Egun horretan, jada ezaguna
den Autorik Gabeko Eguna ospatuko da
eta ikasleak bizikletak hartuta ikusiko
ditugu herrian barrena. Gainera, puzga-
rriak eta txokolate dastatzea izango da. 

Irailaren 22an, 
doan bidaiatzeko aukera
Autorik Gabeko Egunean, inguruko

herrietara trenez zein autobusez doan
bidaiatu ahal izango da, garraiobide
horietako bat hartzeko unean erositako
txartela udaletxera eramanez gero.

Irisgarritasun plana martxan
Astebete honetatik haratago, Udaletik

abian dira gai hauei lotutako zenbait egi-

tasmo. Irisgarritasun plana adibidez eta
udal eraikin eta bide publikoen azterketa
ere egiten ari dira.

Zerbitzu aldetik erraztasunak ematean,
baliabideak jartzean oinarritu ohi dira,
mugikortasuna bermatzeko Udaletik
bultzatutako ekimenak; hala nola, ozto-
po arkitektonikoak murriztea, herri
barruko nahiz kanpoaldearekiko komu-
nikazioa hobetzea, garraiobide publiko
zerbitzua indartzea, bide-gorri sarea osa-
tzea. Eta noski, gai hauen inguruan egin-
dako sentsibilizazio lana.

Hain zuzen, Usurbilek auzune bat
baino gehiago du eta baita dispertsatuta
dauden eremuak ere. Dituzten beharrak
aztertzen aritu da inguru horietan eta
etxez etxe, Saioa Erro herritarra.
Emaitzak hilaren 16an aurkeztuko ditu
Sutegin. Horrekin batera, Udaletik mar-
txan jarri nahi diren zerbitzu berrien gai-
neko informazioa eskainiko da. 

Irailaren 22an, autorik gabeko egunean, bizikletarekin aterako dira

kalera Udarregiko ikasleak.

Mugikortasunaren Astea, egunez egun
IRAILAK 16, ASTEARTEA

18:30 Usurbilgo landa inguruneko
adinekoen gizarte ongizate beharren
inguruan egindako azterketaren aur-
kezpen eta zerbitzu berriaren aurkez-
pena, Sutegin. 

Aurkezlea: Saioa Erro (Behemendi
elkartea) eta Xabier Mikel Errekondo
alkatea. 

IRAILAK 17, ASTEAZKENA

19:00 Helduentzat antzerkia
Sutegin. Antzezlea: Ainhoa Alberdi.

IRAILAK 18, OSTEGUNA

11:30 “Mugi” antzezlana, Udarregi
ikastolan, LH 4. ikasleentzat.

18:30 Hitzaldia: “Aire garbia denon-
tzat”, Sutegin. Hizlaria: Pello Lozano.

IRAILAK 19, OSTIRALA

20:15 Kale antzerkia frontoi atzean.
Antzezleak: Txerriki Taldea.

IRAILAK 22, ASTELEHENA

Autorik Gabeko Eguna.
Puzgarriak, txokolatada, bizikleta

txangoa... Antolatzailea: Udarregi
Ikastola.
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ARITZ GORRITI ________________________

Krisialdia igartzen da
Uda honetan erreserba gutxiago egin dira nekazal turismo etxeetan

Krisialdia, azken hilabeteotan
askotan entzuten ari garen
hitza dugu. Beste kontu bat

da, zer modutan eragiten ari den,
turismoan adibidez. Inguruko aloja-
mendu etxeetan, oro har, gorabehera-
rik nabaritu dute udako azken bi hila-
beteotan, okupazio tasari eta jasotako
erreserba eskaerei dagokienean.

Ekonomia eta krisialdia, aditu bat
baino gehiago azken aldian une oro
lotzen ari den bi kontzeptu dira, dato-
zen hilabeteei begira iragarpen beltzak
egiteraino. Baina norbere ekonomiari
begira jarriz gero, ez dira oraingoak
bizitza asko garestitu dela diotenen iri-
tziak, ezta soldatak proportzio berean
hazi ez direla salatu izan dutenenak
ere. Eguneroko erosketa eta gastuei
aurre egiteko saiakera handiagoak egin
behar dira gaur egun. Eta noski, ahal
den neurrian aurreztu, kostuetan
bihurtzen diren zaletasunak baztertze-
raino. 

Bidaiatzea izan daiteke, gastu
zerrendatik kendu ohi den lehena, eta
neurri batean, aurten nabari da.
Krisialdiak turismoan zer modutan
eragin duen jakiteko, inguru hauetako
alojamendu etxeak hor ditugu. 

Nekazal turismo etxeetan lan falta-
rik ez dute izan, baina beherakada
nabaritu dute. Ibarrolan adibidez,
asteburuetan beti beteta egon eta aste
tartean langileekin lan ugari izan
arren, %15ean kokatzen dute okupa-
zio tasak uztailan jasandako beheraka-
da. Egonaldiak ere behera doaz, aste-
bete pasatxotik aste erdira laburtu da
bezeroek alojamenduan igarotzeko
erreserbatu ohi duten denbora tartea.

Eskaerak, behera
Egun gutxiago eta erreserbak azken

orduan eginak, abuzturako gehiago.
Uztailan gehiago nabaritu baita behe-
rakada, baita Karobi nekazal turismo
etxean ere. Azken asteotan bezeroen
mugimendu handiagoa izan dute.

Beste hainbeste Urdaiagako Zabalean
ere, azken hilabetean ia erabat beteta
izan dituzte logelak. Baina jaitsi egin
da erreserbak egiteko jaso duten tele-
fono dei kopurua. 

Plater gutxiago, 
ogitarteko gehiago
Baita alojamenduetan egiten den

otorduen zenbatekoa ere. Hain zuzen,
nekazal turismo etxe batzuk lo egiteko

zerbitzua eskaintzearekin batera, jate-
txe eta taberna ere izaten dituzte.
Barazarren adibidez. Familia nego-
zioa izanik, nahiko lan dutela diote.
Jatetxean nabaritu dute ordea aldake-
tarik. Bezeroek eskatutako platera
kopurua gutxitu da. Ogitarteko
gehiago saldu dute azken aldian. 

Karobin eta gainontzeko nekazal etxeetan ondo lan egin dute

uda honetan, baina krisialdiak eragina izan du erreserba kopuruan.

Lehen aldiz datozenean zerekin
topo egingo duten jakin ez

arren, egun batzuez haien bizilekua
izan den horretara itzultzeko gogoz
joan ohi dira jaioterrira. Oporraldian
bizitako lasaitasunak, jasotako tra-
tuak eta prezioek zerikusi zuzena
dute.

Inguru hauetara datozen gehienak,
zalantzarik gabe Herrialde
Katalanetako bizilagunak dira.
Bezero finenak haiek izan arren,
Madril, Frantzia edota Italia aldeko
ingurune desberdinetatik ere hurbil-

tzen dira. Urrunago joanda, baita
Argentina edota AEB-tik ere.

Geure ingurua ezagutzeko nahiak
edota lanak erakartzen dute bezero
gehien. Batzuei zein besteei harrera
egiten diete Atxega hotelean.
Enpresa mundukoak nagusitzen dira
urtean zehar, abuztuan aldiz, turistak
ere bertaratzen dira. Handik jakina-
razi duten datu esanguratsu bat; iaz,
Aste Nagusi inguruan hotel asko
beteta zeudelako, bezeroak Iruñea
aldera ere bideratu zituzten. Aurten
ez dute halakorik egin behar izan.

Bisitarien artean kataluniarrak nagusi
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Dantzan hasteko garaia 
Usurbilgo Dantza Taldearen ikasturte berria datorren astean hasiko da

Arin-arina, fandangoa, agurra
edo kalejira. Euskal dantze-
tan trebatzeko ohitura indar-

tu dela dirudi. Azken bi urteotan,
Usurbilgo dantza taldean izena eman
dutenen gaztetxo kopurua bikoiztu
baita. Ikasturte berria hastear duten
honetan, izen ematea jada zabaldu
dute. Ikasleentzat, baina baita ardura-
dun izan nahi dutenentzat ere, moni-
tore beharrean baitira.

NOAUA! Urrian jarriko duzue mar-
txan ikasturte berria?

Elixabet Eizagirre. Bai. Oraindik ez
dugu ziur erabaki, baina bilera irailaren
26an egiten badugu, hurrengo astean
hasiko dugu ikasturtea. Eta ekainaren
lehen edo bigarren asteburuko entsegu
orokorrarekin amaitu. Eskutitzak hela-
razi dizkiegu.

N. Ikasturtea hor amaitu arren, ema-
naldiak uda osoan zehar eskaintzen
dituzue?

E. E. Uda osoan zehar, auzoetan ema-
naldiak eskaintzen ditugu: Kalezarren
San Juan jaietan, Santixabeletan, San
Estebanetan eta aurten, Santuenean.

N. Zenbat talde zabiltzate?
E. E. Lehen Hezkuntzako lehen mai-

latik DBH-ko lehen mailara arteko
ikasleak izan ditugu. Guztira 80-90 bat
haur.

N. Taldeak urteka osatzen dituzue?
E. E. Haur kopuruaren arabera.

Aurten adin bakoitzetik haur dezente
egon direnez, maila bakoitzak talde
bana izan du, zaharrenak izan ezik.
Nesken sei talde eta bi  mutilenak.

N. Oraindik beraz, neska askoz
gehiagok izena ematen du dantza tal-
dean?

E. E. Taldeetan oso nabarmena da.
Mutilak denera laurogeitik hamar izan-
go ziren gehienez, eta gazteak.
Zaharrenak hamar urte izango ditu.

Neskek 13-14 urte bete arte jarraitzen
dute. Koadrilatxo batek izena ematen
dute, gehiago aguantatzen dute. 

N. Zer joera darama dantza taldeak?
E. E. Azken bi urteotan asko handitu

da dantza taldea. 40-50 haurrekin lan
egitetik laurogeitik gora haurrekin lan
egitera igaro gara. Guretzat pozgarria
da. Baina hor antzematen duguna da,
monitore edo arduradun falta. Batzuk
bagaude hor jarraitzen dugunak baina
urtero kosta egiten zaigu jendea bila-
tzea. Norbait animatzen bada, gustura
asko hartuko dugu laguntza.

N. Interesdunek zer baldintza bete
behar dituzte?

E. E. Ezer berezirik ez. Dantzak gus-

tukoa izatea eta haurrekin egoteko
gogoa izatea. Ez dago zertan dantzak
modu perfektuan jakin beharrik. Gero,
ikasturte hasieran biltzen gara, denon
artean zer dantza egin erabakitzerakoan
zalantzarik sortzen bada argitzeko. 

N. Saio bakoitzean zer ariketa mota
egiten dituzue?

E. E. Talde bakoitzak erabakitzen du
zer egin. Talde guztiek ikasi beharreko
dantza batzuk daude; agurra, arin-arina,
fandangoa eta kalejira. Horrez gain, hau-
rrak ez aspertzeko urtero dantza desber-
dinak txertatzen saiatzen gara. 

N. Aurtengorako nobedaderik?
E. E. Aurten nobedade bezala talde

batek Arabako dantzak ikasi ditu.
Normalean, Gipuzkoako dantzak ikas-
ten dituzte. Baina gero, saiatzen gara
beste herrialdeetako dantzak txertatzen.
Beste berrikuntza, talde baten arropa
berritu dugula. Orain talde handiagoa
izanik, gauza gehiago egin ditzakegu.
Baina arduradun faltan gaudenez, ezin
dugu ezta ere gauza askotan sartu, ez
baikara iristen.

Ikasleekin batera, begirale bila ere badabiltza Dantza Taldekoak.

Harremanetarako hauxe helbidea: dantzataldea@usurbil.com

“Aken bi urteotan asko
handitu da Dantza Taldea;

40 haurrekin hasi eta 
orain 80ko taldea gara”

ELIXABET EIZAGIRRE
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EL K A R R I Z K E TA

Larunbat honetan egun pasa,

Gasteizko Gamarra igerilekuetan 

Irailak 19, ostirala
17:00 Txupinazoa eta txokolatada

jubilatuen tabernaren aurrealdean.
Ondoren, globo gerra.

18:30 Buruhandiak.
19:00 Sardin jana txarangarekin.
21:00 Musikarien afariak.

Ogitartekoak egongo dira karpa ber-
dinean bertan afaldu nahi duten
guztientzat.

23:00 Kontzertuak: Odolaren
Mintzoa, Gaueko Itzala, Buruak
Beste, NPJ. 

Ondoren, gazteen jokoak
(Altxorraren bila, txerri harrapaketa,
globo gerra...) eta segidan txokolata-
da, Auzoko Kultur  Elkarteko gazte-
ek banatuta.

Irailak 20, larunbata
11:00 Haur jokoak.
12:00-14:00 Haurren parkea pla-

zan: puzgarriak, kuads...
14:00 Haurren bazkaria (Bakoitzak

bere bazkaria ekarri. Edariak eta pos-
trea banatuko dira).

16:00 Mus txapelketa (15:30-
16:00 bitartean inskripzioa).

17:30 Txokolatada Tragoxka taber-
naren aurrean.

16:00-19:00 Haur jolasak.
Ondoren, buruhandiak.

20:30 DJ Larraren ongi etorria afa-
rira datozenei.

21:30 Kantu afaria gure
Josunerekin.

00:00 DJ Larra goizaldera arte.

Irailak 21, igandea
11:30 Herriko dantzariak plazan.

Ondoren, hamaiketakoa jubilatuen
tabernaren aurrealdean.

12:00 Toka.
14:00 Herri bazkaria. Ondoren,

txaranga.
17:00 Agiliti elkarteak emango

duen zakurren erakustaldia  plazan.
18:30 Jaiola Zaldi doma  plazan.

Segidan, buruhandiak.
19:30 Piper dastaketa.
21:00 Traka eta suzko zezena.

Antolatzailea: Santueneko Jai
Batzordea.

Santueneko jaien egitaraua, egunez egun

Datorren saioa,
Santueneko festetan
IRAILAK 13, LARUNBATA

Egun pasa Gasteizko Gamarrako
igerilekuetara. 9:00etan irteera, kirol-
degi aurretik. 19:00-19:30ak aldera,
itzulera.

IRAILAK 19, OSTIRALA

Ikasturte berrian izena emateko epe-
aren amaiera.

IRAILAK 21, IGANDEA

Santueneko jaietan emanaldia eskai-
niko dute 11:30ean. Dantzariek
10:00etarako bertan egon behar dute.

IRAILAK 26, OSTIRALA

Ikasturte hasierako bilera gurasoe-
kin, 16:30ean Agerialden.

NOAUA! Urteroko ohiturari jarrai-
tuz, aurreko ikasturtea amaitzeko aste-
buru honetan irteera duzue, ezta?

Elixabet Eizagurre. Aspalditik dato-
rren ohitura da, ikasturteari amaiera
emateko. Larunbat goizean igerileku
batera goaz. Arratsaldean jolas batzuk
egingo ditugu. Goizeko 9:00etan irten-
go gara kiroldegi aurretik. Igerilekuko
gauzak ez ditzatela ahaztu. 

N. Zuen dantza taldean egon ondo-
ren, prestatzen jarraitu nahi duenak
nora jo dezake?

E. E. Donostiako talde batengana.
Mugitzen den talde batera joatea ahol-
katzen diegu. Donostiako bi talderekin

harremana dugu eta haien telefono zen-
bakiak ematen dizkiegu. Jarraitu nahi
duenak segitzen du.

Larunbatean, goizeko 9:00etan

aterako dira kiroldegi aurretik. 
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NOAUA!  TX I K I

Office ikastaroa

Lanbide Eskolan

Irailaren  29an Usurbilgo Lanbide
Eskolan teoriaz zein enpresa prak-

tikaz osaturiko “Office” ikastaro bat
hasiko da. Txekinbidek  antolatuta
eta honako giza taldeei zuzendutakoa:
Bere lehenengo enplegua izan ez
duten 35 urte bitarteko pertsonak, 12
hilabete baino gehiago lanik egin gabe
daramaten 40 urtetik gorako pertso-
nak eta lan egin nahi duten emaku-
mezkoak.

Informazio gehiago nahi izanez
gero, 943 36 46 00 telefono zenbakira
deitu.

Lanbide Hastapen

Tailerrak, 

matrikulazioa zabalik

Iraileko lehen hamabostaldian
zehar zabalik izango da, Lanbide

Hastapeneko eskaintzan matrikulatze-
ko epea. Espezialitateak, hauek:

Andoainen, soldadurako langilea;
karrozeriako langilea.

Usurbilen, ile apaintzaile laguntzai-
le; sukaldaritza-zerbitzari laguntzaile.

Izena ematea, udaletxean: 943 371
951 / 943 360 465.

Bete beharreko baldintzak
Adina: 16-18 urte izatea.

Salbuespen gisa eta baldintzapean, 15
urtekoek parte hartzeko aukera.

DBH-ko titulurik lortu ez duen
ikaslea izatea.

Bi ikasturtekoak dira tailerrak eta
teoria eta praktika uztartzen dira.

Lehen aldiz, zaintza zerbitzua

eskainiko da Udarregi ikastolan

Goizeko 8:00etatik 9:00etara.
Ordubete baino ez. Baina
horri esker, guraso askok

8:00etan lanera joan eta haurrak ikas-
tolan utz ahal izango dituzte. Herriko
begirale batek zainduko ditu haurrak
ordubetez, goizeko 9:00etan klaseak
hasten diren arte.

Guraso askok zailtasunak dituzte lana
eta familia uztartzeko. Beste ikastola
batzuetan bezalaxe, Udarregin ere zain-
tza-zerbitzua jarri da martxan. Hartara,
gurasoak 8:00etarako lanera joan ahal
izango dute eta haurrak ondo zainduta
egongo dira, klaseak goizeko 9:00etan
hasi arte. Jolasak, musika, etxeko-
lanak... Orohar, aisiarekin lotutako jar-
duerak egingo dira ordubeteko tarte
horretan. 

Zaintza-zerbitzu hori Udarregi ikas-
tolan bertan eskainiko da. Animatzen
diren gurasoek, ordea, hilean 30 euro
inguruko kuota bat ordaindu behar
dute. Gero eta guraso gehiago, ordain-

du beharreko kuota merkeagoa izango
da.

Informazio gehiago ikastolan
3 urtetik gorako haurrak baliatu dai-

tezke zerbitzu berri honetaz.
Dagoeneko, hainbat guraso dira zerbi-
tzu honekin bat egin dutenak. Izena
emateko epea irailaren 30ean amaituko
da. Beraz, interesatuta daudenak, ikasto-
lako idazkaritzan jasoko dute informa-
zio gehiago, edo telefonoz ikastolara dei-
tuz, 943 36 12 16.

izena emateko epea irailaren

30era arte luzatuko da. 

Udako oporrak eta gero, las-
ter hasiko da katekesia.

Parrokiak izena emateko deialdia
egin du. Bi egun jarri dira horreta-
rako: irailaren 16a asteartea eta
irailaren 17a asteazkena. Goizez,
ordutegi honetan pasa behar da
izena ematera: 10:00etatik
11:30era. 

Arratsaldez, ordea, ordutegi
honetan: 17:00etatik 18:30era. 

Beste urte batzuetan bezala,
gurasoek eman behar dute haurra-
ren izena eta horretarako Parrokiko
bulegora hurbildu beharko dute
aipaturiko ordutegian. Ez da nahi-
koa aurreko  urtean katekesira joan
izana.

Katekesian izena emateko garaia da
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I Z E R D I PAT S E TA N

Asteburu honetan, 
errebote partidak

Enrike Abril Txapelketaren hiru-
garren jardunaldia igande hone-

tan jokatuko da. Zubietako plazan,
goizeko 9:00etan,  Uztaritzeko Kapito
eta Zubieta 2 taldeak  neurtuko dituz-
te indarrak. Eta 11:00etan, Zubieta 1
eta Kanboko taldeak arituko dira
aurrez aurre.

Oiarpe eta Behar Zana taldeak,
Enrike Abril txapelketako beste talde-
ek, Oiartzunen jokatuko dute. 

Datorren astean, 
herri lasterketa

Baxurde Txiki Triatloi Taldeak
herri lasterketa antolatu du

datorren irailaren 21erako. Izena ema-
ten duten korrikalariek 10,5 kilome-
trotako ibilbidea osatu beharko dute.
Izen ematea jada zabalik dago, herri-
krossa.com edota 661 258 977 telefo-
no zenbakira deituz. Prezioa, aldez
aurretik 5 euro; egunean bertan 8
euro. Korrikalari guztiek kamiseta
bana jasoko dute. Lasterketa goizeko
11:00etan hasiko da. 

Aginagako Pilota
Txapelketa

Larunbat honetan, hilak 13, goize-
ko 10:30ean, partida hauek joka-

tuko dira. Kadeteen mailan: Gorka
Mendizabal-Imanol Zinkunegi, Julen
Uli-Markel Galarraga bikotearen
aurka. 
Nagusietan, partida hauek jokatuko

dira: Esnal-Gorrotxategi, Hernandez-
Lertxundiren aurka. Ojuel-Eñaut
Esnaola, Asier Portu-Txapartegiren
aurka.

Bi usurbildar 

Kontxako Banderan

Askok zalantzarik ez dute
egiten. Castro izango da
Kontxako irabazlea. Igande

honetan ikusiko dugu 18 segunduko
abantaila nahikoa den ala ez. Bien
bitartean, usurbildar asko San
Pedroren alde izango dira. Bertan lan
txukuna egiten ari dira Alex Udabe
eta Iñaki Portularrume arraunlariak.
Gogoan izan igande honetan ere,
tren zerbitzu bereziak ipiniko dituela
EuskoTrenek (ikus 16. orrialdean).

Kontxako Banderan, aurten, bi
usurbildar ari dira, biak San
Pedrorekin: Alex Udabe eta Iñaki
Portularrume. Irailaren 4an jokatu

zen sailkatze-estropadan, hirugarren
bat ere aritu zen tiraka, Iñaki Errasti.
Kaikurekin lehiatu zen Aginagakoa,
baina Kortaren mutilak 9. izan ziren
eta Kontxako Banderatik kanpo gera-
tu ziren.

Estropada aurretik, erraustegiaren aurka

eta alternatiben aldeko giza-katea egingo da

Usurbil Bizirik plataformak
Kontxako badian egingo den

giza-katera hurbiltzeko deia egin du.
Azken bost urteotan bezalaxe,
Kontxako hondartzan elkartuko dira
“ezarri nahi diguten errauste plantare-
kin ados ez gaudela salatu eta alternati-
bak martxan jartzeko eskatzeko”, dio
Usurbil Bizirik plataformak igorri
digun idatziak.

Nagiak eta alperkeriak alde batera
utzi eta datorren igandean Kontxako
giza-katean parte hartzera deitu dituzte
herritarrak. Igande honetan, irailak 14,
eguerdiko 11:30ean, Kontxara jaisteko
maldan.

Errauste-sistemaren aurrean, alterna-

tibak badirela gogorarazi nahi du
Usurbil Bizirik-ek: “Europako hainbat
lekutan martxan daude, (...) eta hobeto
edo okerrago, funtzionatzen dutela ikus
ahal izan da, baita pertsonalki hara
joanda ere. Alternatiba horiek ikasirik
eta hobeturik praktikan jartzeko asmoz
lanean dabil Udala. Baina orain, elkar-
lanean aritu beharrean, proiektu bitxi
eta atropello hitzak erabiltzen dituzte,
isilik egon ezinik. Ez dute lerro gehiago
merezi, ez dute alternatibetan sinistu
nahi, interes partikular eta enpresaria-
len mesedetan ari direlako, eta atez
ateko bilketaren emaitza bikainak ikus-
terakoan ere, ez dira isilik geratuko,
berean jarraituko dute”.

Castro, Urdaibai eta Astilleroren

artean argituko da irabazlea.
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INGO AL DEU?

Irailak 11, osteguna
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Irailak 12, ostirala
Orue, Jaizkibel plaza 2, Lasarte

Irailak 13, larunbata
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte
Oa, Kontseju Zarra 11, Usurbil*

Irailak 14, igandea
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Irailak 15, astelehena
Gil, Kale Nagusia 24, Lasarte

Irailak 16, asteartea
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Irailak 17, asteazkena
Acha-Orbea, Hipodromoa 6, Lasarte

Irailak 18, osteguna
Orue, Jaizkibel plaza 2, Lasarte

Irailak 19, ostirala
Urbistondo, San Frantzisko 1, Lasarte

Irailak 20, larunbata
Orue, Jaizkibel plaza 2, Lasarte
Iturralde, Borda Berri 1, Usurbil*

Irailak 21, igandea
Orue, Jaizkibel plaza 2, Lasarte

GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZ
Correa Farmazia (22:00-09:00), Perkaiztegi
kalea, 8 Hernani 943 33 60 22
*Usurbilen, soilik eguerdira arte

Eguneko goardiako farmaziak

09:36
09:54
10:36
10:54
18:54
19:54

09:51
10:09
10:51
11:09
19:09
20:09

17:17
18:17
19:17

17:33
18:33
19:33

Aurreko igandean bezalaxe, igan-
de honetan ere tren zerbitzu

bereziak jarriko ditu EuskoTrenek.
Ohiko tren zerbitzuez gain, berezi
hauetaz baliatu daitezke Kontxako
Bandera ikustera animatzen direnak. 

IRAILAK 14 IGANDEA

Usurbil Donostia Donostia Usurbil

Informazio gehiago: 902 543 210 edo
www.euskotren.es webgunean.

Kontxako Banderan

tren zerbitzu bereziak
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INGO AL DEU?

Irailak 25 osteguna
Erraustegiaren ondorioak gure

baserrietan, hitzaldia. Hizlaria: Pello
Lozano. 19:30ean Sutegin.
Antolatzailea: Alkartasuna
Kooperatiba. 

Irailak 26 ostirala
Bertso-afaria Xabier Amuriza eta

Joxe Agirrerekin. 21:00etan
Olarrondo jatetxean. Txartelak aldez
aurretik salgai Olarrondon bertan,
Txiribogan, Aginagako Arraten,
Zubietako Barazarren. Antolatzailea:
Nafartarrak.

Irailak 28 igandea
Magia Teilatuetan antzerkia.

17:30ean, Sutegin. 5 urtetik gorako
haurrentzat. Sarrera doan.
Antolatzaileak: Kutxa eta Usurbilgo
Udala.

KzGunea
Sinadura elektronikoa
Irailak 18, 16:00-18:00

Irudi digitalaren tratamendua I
Irailak 23/24, 16:00-18:00

Irudi digitalaren tratamendua II
Irailak 25/26, 16:00-18:00

Sinadura elektronikoa
Irailak 26, 18:00-20:00

Sinadura elektronikoa
Irailak 29, 16:00-18:00

Kontsumitzailea sarean
Urriak 1, 16:00-18:00

Justizia ezagutu ezazu
Urriak 2, 16:00-17:00

KzGuneko foroak eta laguntzak
Urriak 2, 17:00-18:00

Komunikatu posta 
elektronikoaren bidez
Urriak 3, 16:00-18:00

Irailean, arratsaldez. Ordutegia: 
16:00-20:00. Kale Nagusia, 37. 
Tf: 943 36 14 12.

Agenda

Bi aste barru, Xabier Amuriza
eta Joxe Agirre elkarrekin ari-

tuko dira kantuan. Olarrondo jate-
txean egingo den bertso-afarian, hain
zuzen. Menua ere kategoriakoa izan-
go da: entsalada epela, bakailoa kon-
fitatua piparrekin, idi-txuleta, gazta
tarta, kafea, kopa eta purua.
Edateko, sagardoa eta ardoa aukeran.

Nafartarrak taldeak antolatu du
irailaren 26ko bertso-saioa, baina
txartelak erosteko azken eguna iraila-
ren 22a izango da. Olarrondon ber-
tan, Txiribogan, Aginagako Arraten,
Zubietako Barazarren, Añorgako
Jolas Etxean, Lasarte-Oriako Jalgin

eta Orioko Kolon Txikin aurkituko
dituzue txartelak salgai, 30 eurotan.

Salgai dira Olarrondon 

egingo den bertso-afarirako txartelak

Irailaren 26an, Xabier Amuriza

eta Joxe Agirre (irudian) arituko

dira kantuan Olarrondon.

Datorren astelehenean, iraila-
ren 15ean, indarrean sartuko

dira neguko ordutegiak Urolako eta
Kostaldeko autobus lineetan. Gaur
egun indarrean dagoen udako ordu-
tegiarekin alderatuz, berrikuntza
nagusiak honako hauek izango dira.

• Autopistaz egiten den Zumaia-
Donostia linean, bidaiari gehieneko
orduetan autobusa izango da 30
minutuz behin. 

• Larunbatetan, igandeetan eta
jaiegunetan ere, zerbitzua berreskura-
tuko da autopistaz egiten den
Zumaia-Donostia autobus zerbitzua
berreskuratuko da. 

• Ibilbidearen hasierako eta amaie-
rako geralekua berreskuratuko da
Zumaiako Txomin Agirre kalean,
baina Zumaia eta Donostia arteko
zerbitzuetarako. 

Larunbat gauetan, 
autobus zerbitzu bereziak
Irailaren 20tik aurrera, Zumaia eta

Donostia arteko larunbat gaueko
autobus zerbitzua jarriko da mar-
txan. Egun horretatik aurrera, auto-
busak 23:00etan, 01:00etan,
03:00etan eta 05:00etan abiatuko
dira Zumaiatik Donostiara. Aurkako
noranzkoan, Donostiatik Zumaiara,
autobusak 0:00etan, 02:00etan,
04:00etan eta 06:00etan irtengo dira
Donostiatik. 

Informazio gehiago, 902 543 210
telefono zenbakian eta www.eusko-
tren.es webgunean.

Datorren astelehenetik aurrera, 

autobusak neguko ordutegian

Urola eta Kostaldeko bus

ordutegi berriak astelehenean

sartuko dira indarrean.



18 Noaua! - 2008ko irailaren 12an

GAZI, GOZO, GEZA

ETXEBIZITZA

- Etxe bat alokatu nahiko nuke ahal bada Usurbilen
edo inguruan, bakarrik edo konpartitzeko.
620431108.

- Etxebizitza bat alokairuan hartu nahi nuke. Mesedez
deitu: 697 807 403.

- Zubietan alokairuan pisu bat hartuko nuke urte oso-
rako. 675709894

- Baserri bat hartuko genuke errentan bi lagunek. 656
703 814.

- Santuenea auzoan hirugarren pisua salgai, guztiz
amueblatua, 50m ditu. Gela bakarrekoa, sukalde,
sala eta komuna oso argia da. 161.000 euro.
675709914.

- Zubietan 75 metro karratuko etxebizitza salgai. 2
logela, sala, komun bat, trastero txiki bat eta
sukalde handi bat. Kanpokaldera ematen du etxe
osoak eta bizilagunentzako aparkalekua dauka.
195.000 euro. 690290981.

- Baserri bat alokatu nahi nuke, Zubietan, Aginagan
edo Usurbilen. 630 274 906.

- Pisu bat salgai Kaxkoan, 3 logela, igogailua, balkoi
luzeak eta ganbara dituena. Dena berritua eta
amueblatua. 49.800.000 pta. 657 71 13 35. 

- Usurbilen etxebizitza salgai. 3 logela, sala, komuna,
sukaldea, bi balkoi, igogailua, ganbara. Kaxkoan.
607 924 407.

- Usurbilen etxebizitza salgai. Sukaldea, jangela, egon-
gela, bi logela eta komuna. Dena amueblatua eta
egoera onean. Agentziarik ez. 600645629

-Etxebizitza salgai. 86m karratu erabilgarriak + 13m
karratu balkoi(eguzkitsua), 3 logela, bainua,
komuna, kalefazioa, trasteroa eta igogailua.
318.000 euro. Tf: 688670561.

- Apartamentu-duplex rustikoa saltzen du partikula-
rrak. Zubietan Elizaren ondoan dago eta etxebizi-
tza sartzeko moduan dago. 220.000 euro.
678084020.

- Etxea salgai Kale Nagusian. 90 m. Igogailua, garajea,
trasteroa. 943361383. 

- Pisua salgai. Santuenean, 16 zbkia  4. pisua, 30
milioitan (negoziagarria). 667802888. 

- Usurbilen bi logelako etxe bat daukagu salgai. 666
539284.

- Pisu bat edo etxe bat alokatu nahiko nuke.
650082049.

- Etxe berria salgai kaxkoan. 3 logela, bainua, komu-
na, sukaldea, egongela eta trasteroarekin.
685731792.

SALEROSKETAK / GARAJEAK

- Etxebeste kalean 44 m2-ko lokala alokatzen da.
Interesatuak deitu: 943 36 12 19.

- Garaje itxia alokatzen dut Txaramunto etxean.
Deitu 19:00etatik 21:00era 607582968 telefono-
ra.

- Usurbilen alokairuan hartzeko garaje baten bila
gabiltza. Furgoneta bat sartzeko modukoa izan
behar du. 647299299.

- Volswagen California bat daukagu salgai. 92. urte-
koa, 2400eko motorra, konpondu berria...
650004264 edo 943243379.

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

-Hiru ateko Honda Civic salgai. Beti garajean egonda-
koa. 620625823.

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

LANPOSTUAK

Lan-eskaintzak
- Kamarera bat behar da, Antxeta tabernan lan egite-

ko barran, esperientziarekin. Astelehenetik ostira-
lera lan egiteko. 943 37 03 44.

- Neska euskaldun bat behar da Usurbilgo
Kinkildegian lan egiteko. Interesatuak deitu
609099824 / 943214508 telefonora.

-Neska bat eskaintzen da, Usurbilen arratsaldez
umeak zaintzeko. Interesatuak deitu: 679062726
/ 943575788

- "Agiña Piperrak"  enpresak, emakumeei zuzendua.
Uztailaren erdi aldera hasi eta urrira arte lana egin
nahi duenak piperrak ontziratzen azaldu dadila
enpresatik goizeko 9:00etatik 13:00era. Laneko
ordutegia goizeko 06:00etatik 14:00ak arte izango
litzateke, astelehenetik ostiralera.

-Neska bat eskaintzen da, Usurbilen arratsaldez
umeak zaintzeko. Interesatuak deitu: 661702708
/ 943575788

- Irailean hasteko eta astean hamasei orduz (ordu eta
erdi goizean eta bi ordu arratsaldean), bi ume zain-
tzeko emakume euskaldun baten bila gabiltza.
635 755 666 edo 943 314 709.

-Etxeko lanak egiteko edo pertsona helduak zein hau-
rrak zaintzeko emakume bat eskaintzen da. 608
406 984. 

- Astean 3 edo 4 egunez eta egunean 3 orduz (goizez
ahal bada) pertsona helduak zaintzeko eta etxeko
lanak egiteko emakume euskaldun baten bila
gabiltza. Ordutegian flexibilitatea izatea eta auto
propioa izatea baloratuko da. 607233255 /
616273785.

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

- DBHko klase eta batez ere matematikako klase par-
tikularrak emateko pertsona euskaldun baten bila
nabil. 670573438.

Lan-eskaerak
- Neska bat eskaintzen da umeak zaintzeko goizeko

7:30etik goizeko 9:30/10:00ak arte. Umeak zain-
du edota ikastolara eramateko, astelehenetik osti-
ralera. 647 742 893.

- Neska gazte esperientziaduna eta usurbildarra, arra-
tsaldetan haurrak zaintzeko prest. 661 626 500 //
943 371 348.

- Arratsaldetan lan egiteko prest nago. Garbiketan,
gaixoak zaintzen... edo bestelako lanetan. 608 00

54 06.
- Lan bila nabil. 608 83 50 33.
-Fisika eta matematikako klase partikularrak emateko

prest, neska gazte esperiantziaduna. Lehen
Hezkuntzatik Batxilergo mailara arte. 
685 772 602 // 943 371 277.

- 18 urteko neska usurbildar bat eskaintzen da uztai-
lean goizez edo arratsaldez haurrak zaintzeko.
621626500

- Aginaga sagardotegian zerbitzari bat behar dugu
astebukaeratan lan egiteko. Telefono zenbakia:
943 366 710.

- Sukaldaria naiz, goizez egingo nuke lan, Usurbilen
bizi naiz. Autoa dut. Esperientzia asko:
669243437

- Etxeko lanak egiteko edo haur zein pertsona helduak
zaintzeko eskaintzen da pertsona bat. 671884360.

- 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.

- Etxeko lanak egiteko edo pertsona helduak zein
haurrak zaintzeko emakume bat eskaintzen da.
608 406 984.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

Etxebizitzen erreforma orokorrak egiteko zerbitzua.
Jon 672 173466.

- Bakarkako haur ohe bat salgai koltxoi eta guzti.
Tamaina: 90 x 1,90. Oso gutxi erabilia eta polita.
Interesdunek: 629 730 299.

- Arropadenda batetarako altzariak eta mostradore bat
saltzen da merke. 943 363 448.

- Betaurreko batzuk galdu genituen ekainaren 20an,
arratsaldean, Ardi Beltz garagardotegi parean.
Aurkitu badituzu: 943 370 249.

- Txandal baten jertsea galdu da, urdin argia eta
Adidas markakoa. 10 urteko ume baten tamaina-
koa. 943 37 68 97.

- Belarra mozteko eta fardoak egiteko zerbitzua. Tel:
607457004 Dani.

- 1,5 metroko somierra eta koltxoia salgai. 943 36 65
89 telefono zenbakian.

- Usurbilen edo inguruan belardiak behar dira belarra
ontzeko. 607 45 70 04. 943 36 60 40. Dani.

- Euskal arrazako bi pottoka salgai: kalifikatuak eta
udaberrian umea egingo dutenak. 653719176.

- Pottokak salgai, kalifikatuak eta subentzioa jasotzen
ari direnak beraien moxal jaioberriekin eta urtebe-
teko behorra. Tf: 626 220925

- Kotxeko aulkitxoa salgai. Maxi Cosi Priori XP. 80
euro, erdi prezioan. 652 764 620.

- Aritz egurrezko aulkiak salgai. 943 36 20 49.
- 2. eskuko trikitixa bat erosiko nuke. 656 76 52 13.
- Argazki zaharrak berritzen eta txukuntzen dira.

Baita  bideoak editatu ere. 617 242 660/ 
zapore@euskalnet.net

Zorionak Aintzane!
Irailaren 15ean 4 urte
beteko ditu. Zorionak,
Ioritz, Uxue, Arantxa eta
Imanolen partetik.

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






