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Euskal Herrira!

Euskal presoak

17. Or.OSTIRALEAN, “OBABA” SUTEGIN

IGANDEAN, ERLE EGUNA

KRONISTAK KALEJIRAN 6. Or.

10. Or.

15. Or.“GIPUZKOAN ZEHAR” LIBURUA SALGAI

Albistea iruditan

Artisauen egun handia

Azken egunetako eguraldi tra-
ketsak atsedena hartu zuen,
egun batez bederen, eta giroa

gozatu azaroko lehen egunean ospatu
zen Artisau Azokan. Aitzaga Kultur
Elkarteak antolatutako  ekitaldian,
denetariko produktuez osatutako hogei
bat postuetatik osteratxoa emateko
aukera zegoen. Bidean, bitxigileak,
harriekin egindako lanak, sestoak, bas-
toiak, gozogintza postuak edota talogile-
ak aurkitu zitezkeen. Baita herritarren
lanak ere. 

Azaroaren 1ekoa ez da urteko azken
azoka izango. Igande honetan, Erle
Eguna ospatuko baita frontoi inguruan.
Eta datorren hilean, San Tomas azoka,
azken hau, NOAUA!ren eskutik. Herritar ugari bertaratu zen azaroaren 1eko Artisau Azokara.
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HE R O R R E K E S A N

NEREA ZINKUNEGI

Tabuak tabu izateari uzten dio naturaltasun osoz
hitzak ahotan dantzan hasten direnean.

Usadioa eta kulturaren izenean eskubideak urratzeraino-
ko jarrerak onartzen eta bizitzen jarraitzen dugu. Beti
horrela izan delako, ez dago zertan aldatu beharrik, gauzak
nahasten ez hasi, hautsak harrotu ez daitezen. Grrrrr…

Izan daiteke auzokoa edo Kale Nagusikoa. Izan daiteke
barrura sartu orduko ezkerretara sukaldea duena.
Dekoratzaile berak diseinatu ditu denak, antza; aulki eta
mahai sendoak, erreka harria bistan, urteurrena ospatu
zeneko argazkia egurrezko markoan, mantel eta musuza-
pi koadrodunak, txuri gorri nahiz txuri urdinak, plater
eta kikara zuri lodiak, sukalderako tresna eta eltze erral-
doiak, alkoholezko miniaturak, sagardo basoa nonahi,
kolorezko hitz brodatuak dituzten txapel handiak dirdira
galdu duten mus txapelketetako trofeo gainetan…  Gure
“sozidadeak”.

Gure “sozidadetan”, zorionez, kolore guztietako pertso-
nak biltzen dira; zahar zein gazte, gizon zein emakume:
eskubaloia aitzaki afaritara doan koadrila, bildutako
perretxikoak dastatzera harro doazenak, apustu txoro

batean galdutako afaria, behingoz, kitatu nahi duena,
urtea joan urtea etorri ostiralero afalostean elkartzen
diren senar emazteak, umeak, izozkia eskuan, korrika eta
zalapartaka, urteak bete dituen alabari opariak emateko
mahai bueltan elkartu direnak, sukaldaritza ikastaroa
praktikan jartzera doana… Gure “sozidadeak”.

Urtean behin, tartean berezirik ez bada behintzat, jun-
tako kideek “sozidadeko” bazkideak deitzen ditu
Batzarrera, diru kontu, balantze-balantza eta beste zen-
bait gai jorratzeko asmoz. Batzarra amaitzean talde txi-
kiagotan komentatzen dira bertan esandako kontuak
hamaiketako “earrr” batez lagundurik. Egun horretan
“sozidade” gehienetan, kolore bakarra izaten da nagusi;
gizon kolorea. Eta honek “sozidadeek” duten xarma eta
magia zapuztu egiten du, itsustu. 

Emakumeok ere badugu norekin urtebetetzea ospatu,
baita perretxikotako zaletasuna ere, sukaldeko abilezia ere
erakustea gustuko dugu eta tarteka, zergatik ez, apustu
txoro batean afari bat edo beste galdu izan dugu. 

Ezer txarrik ba al du emakumeok “sozidadeetako” baz-
kide izateak?

Luis Aranalde - Aitor Landaluze - Imanol Ubeda - Aritz Gorriti - Nerea Zinkunegi - Maialen Unanue - Joxe Piñas - Unai Agirre - Idoia Torregarai 

Galdetu nahi nizuke…

Batzar Nagusien
autobusa Usurbilen

Herritarrengana hurbildu
nahian, Gipuzkoako Batzar

Nagusiek autobus tematikoa jarri dute
martxan. Herriz herri dabil egunotan.
Aste honetan, Usurbilen izan da. 

Autobus honetan, herritarrek, Batzar
Nagusiek nola funtzionatzen duten
frogatu ahal izan dute. Bideo eta joko
bidez erakusten da Batzarren funtzio-
namendua. Ostiral honetan, autobusa
bisitatzeko azken aukera izango dugu
Usurbilen. Batzar Nagusietako autobusa aste osoan izan da Usurbilen.

Zubiaurrenea, 5
Telf: 943 37 10 42
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KO N T Z E J U TX I K I A

Aginagako parrokiko zenbait lokal 

errentan hartzea erabaki zen azken udalbatza plenoan

Udalaren eta Aginagako
Parrokiak errentamendu
kontratu berria sinatuko

dute, pasa den urriaren 28ko ohiko
osoko bilkuran udal ordezkari guztien
babesa jaso ostean. Aurrerantzean, gaz-
teek erabili ohi dituzten lokalen eta
Antxomolantxa Herri eta Kultur
Elkarteak kudeatutakoen kargu egingo
da Udala, hilero Aginagako Parrokiari
600 euro ordainduta. 

Aginagako Parrokiaren eremuan gaur
egun hainbat zerbitzu eskaintzen dira;
Haur Hezkuntza, ludoteka, Zahar
Egoitza… Lokal gehienak erabili ahal
izateko Udalak errentamendu kontra-
tuak sinatuak ditu Aginagako
Parrokiarekin. Baina badira salbuespe-
nak, azken urteotan bertan zerbitzu
berriak eskaintzen ari baitira. Erabilpen
horietarako utzitako lokalengatik
Parrokiko Batzordeak errentamendu
prezioa finkatzea eskatzen zion Udalari;
zehazki, gazteek erabili ohi dituzten lau
lokalenak eta baita, Antxomolantxa
Herri eta Kultur Elkarteak kudeatzen
dituen ludoteka eta informatika gelare-
nak ere. 

Alokairua, 600 eurotan
Bi aldeek, Udalak eta Aginagako

Parrokiak, 600 eurotan finkatu zuten
lokal berri hauen erabilpen prezioa,
interes publikoko erabilerak irauten
duen artean indarrean egongo dena.
Beste modu batera esanda, Udalak hile-
ro aipatu diru-kopurua ordaindu behar-
ko dio Aginagako Parrokiari. Lokal
horien mantentze gastuen kargu ere
Udala egingo da. Hala ere, lokal horien

jabe izaten jarraituko du Aginagako
Parrokiak. 

Eta udal ordezkarien babes osoarekin,
pasa den urriaren 28an izandako ohiko
osoko bilkuran aho batez onartu baitzu-
ten errentamendu kontratu berria. Hala
ere, kontratuak udalbatzaren onespena
orain jaso arren, bere eraginak urte
hasieratik indarrean dira.

Ohiko prozedura
Errentamendu kontratuena ez da

kontu berria Aginagan. Antxomolantxa
Kultur Elkarteak eta gazteek erabilitako
lokalak izan dira azkenak, baina lehe-
nagotik ere halako hitzarmenak sinatu
dituzte Udalak eta Aginagako
Parrokiak; pintura tailerra zabaltzeko,
Arrate Zahar Egoitzaren lokaletarako,
baita Haur Hezkuntza bertan kokatze-
ko ere.    

Lokalen erabilerarengatik 600 euro ordainduko ditu Udalak.

Horretaz aparte, mantenu gastuak ere Udalaren kargu joango dira.

Lau ziren hautagaiak baina bi soi-
lik hautatuak. Bake Epaile titula-

rra eta haren ordezkoa aukeratu zituz-
ten udal ordezkariek, pasa den asteko
ohiko osoko bilkuran; lehena gehiengo
osoz, bigarrena aho batez.
Erabakitakoa Euskal Herriko
Justiziako Epaimahai Gorenari jakina-
raziko zaio, izendapena egin dezan.

Osoko bilkurak pasa den abuztuaren
7an, hilabeteko epea zabaltzea erabaki
zuen, interesdunek eta lege baldintzak
betetzen zituztenek udal erregistroan
eskariak aurkez zitzaten. Tarte horre-
tan, Udalak lau eskaera jaso zituen. 

Bake Epaile titularra
eta haren ordezkoa

hautatu dituzte
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KA L E J I R A N

Azken hilabete hauetan, ahoz aho dabi-
len gaia da, herrian eta herritik kanpo,

jakinmin handia piztu duena: atez ateko
zabor bilketa.

Herrialde “aurreratuok”, ez dakigu non eta
nola desagertarazi kontsumo mugagabeak

sortzen duen zaborra. Toki guztietan uzten dugu gure
arrastoa: mendi puntetan, itsasoaren ondoan, ibaietan, hiri
handietan, herri txikietan,…

Arazo honi aurre egiteko asmoarekin jarri nahi den atez
ateko bilketa, esperientzia berri honek, jende artean, kale-
an, eztabaida sortu du. Mota guztietako iritziak, galderak
eta kezkak daude. Batzuen esanetan, orain arte dauden
kontainerretan sailkatzeko aukera izanda, ez baditugu
lanak ondo egin, hemendik aurrera bilketa etxean eginda
aldatuko al dugu jarrera? Isunak jarriko al dira gaizki egin
ezkero? Tokia izango al dut etxean ontzi guztientzat? Noiz
jaitsi beharko dut zaborra? Ze ordutan? Izango al dut toki
alternatibo bat zaborra atera ezin dudanean hara eramate-
ko? Kalean dauden zabor ontzi txikiak ere desagertu egin-
go al dira? Txakurren kakak nora bota behar dira? Guk

bakarrik eginda zer aurreratzen dugu? Nora joango da bir-
ziklatzen ez dena? Hauek eta galdera gehiago argitzeko
auzoz auzo bilerak antolatzen ari dira eta joaten ari den
jendearen kopurua ikusita jakinmina dagoela dirudi. Baina
argi izan behar dugu, guzti hau gaizki edo gogo txarrez har-
tzen duenak, eta irteera bezala zaborra beste herritara era-
matea pentsatzen ari dena oker dagoela eta konbentzitu
behar dena zera da: saiakerak merezi duela.

Eztabaida kalean
KALEBERR I BEGOÑA REKONDO

Ez dira egun asko pasa udako azken eguzki
izpiak ikusi genituenetik baino, dagoeneko

urruti sentitzen ditugu udazken euritsu honetan
murgildurik. Gustura hartuko genituzke Euskadi
Tropikal-eko egun batzuk ea lehortzen garen.
Gauden urtaroaz gozatzeko ere oso zaila ez da egu-
raldiari etekina ateratzea jakin ezkero.

Perretxiku-zaleak, ehiztariak, hego haize zaleak eta baita gure
jubilatuak ere geldi egon ezinik dabiltza azken asteotan. Azken
hauek, esate baterako Iratxetik Gasteiz eta Amurrio inguruan ibili
eta gero igande honetan Olite aldera abiatuko zaizkigu. Egun
pasa honekin amaitutzat emango dituzte aurtengo irteerak.
Gaztetxo hauek ez dira kikiltzen ezta tenperaturarekin ere! Hala
ere, ea eguraldiak laguntzen dien igande honetan.

Gaiaz aldatuz, martxan da jada gure auzoa Usurbilgo beste
auzoekin eta kaxkoarekin ere elkartzen gaituen taxi-bus zerbitzua.
Ez dut erabiltzeko aukerarik izan baino auzokideekin hitz egin
eta kexu batzuk badira dagoeneko zerbitzu berri honekin. Tratua
eta erosotasuna primerakoa izan arren ordutegian datza kexu
nagusia. Tarte handia dago igotzeko ordua eta jaisteko orduare-
kin eta gehienak igotzeko edo jaisteko bakarrik erabiltzen dute.

Taxi-bus zerbitzua
SANTUENEA PAKO AGUDO

... eta zurea, baita ere niretzat. Ez ditu-
gu oso gustuko izaten berekoi xamarrak
diren lagunak, beno, nik ez behintzat.
Lehenengo bera baitago, bigarren ere
bera eta ondoren, ezetz asmatu nor?

Dena librea den merkatu erraldoi
honetan ere, badugu horrelako lagunik gure artean:
ongi dabilenean denok egoten gara lasai antzera, ez
ordea, gauzak okertzen direnean. Izan ere, ordura arte
gure laguntzarik behar ez zuen lagun handia negarrez
hasten baita, eta guztiok berarekin eror ez gaitezen,
zerbait egin beharko! Guztioi izorratzen digu berari
lagundu behar izatea, gure garai zailenetan hura ez
baita ezertaz arduratzen, bere ongizateaz baino.

Hara non eta bankuak direla oraingoan dirurik gabe
geratu direnak. Norengana jo? Badaki urteetan eginda-
ko lapurretak ez dituela ordu gutxitan konponduko eta
bere kabuz ezin duenez, norbaiten beharra izanen
duela aurrea jarraitzeko. Orduan oroitzen dira herrita-
rrez, aita Estatuaz, eta guztion diruaz. Irabaziak bere-
tzat eta kalteak denontzat.

Nirea niretzat...

ATXEGALDE MAIALEN UNANUE

Aurrerantzean, Kalejiran ataleko 8 kronikak txandaka argitaratuko ditugu. Txokoalde eta Urdaiagako kronikak hurrengo batean bilduko ditugu.
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KA L E J I R A N

Santu Guztien eguna
KALEZAR ALOÑA PULIDO

Udazkenean sartu gara eta Santu
Guztien eta animen eguna ere izan

dugu. Aurten azken egunerako utzi dugunok
ez dugu eguraldi onegia izan garbiketa lanak
egiteko eta dena txukun-txukun prestatzeko.
Baina egin dugu eta pozik gainera, horren

dotore ikusita, gustura. Badakigu loreak garesti daudela
baina gaur egun, zer dago merke? 

Ni oso lore zalea
naiz eta gainera nire
ingurukoei esaten
diet gaur edo bihar ez
nagoenean, margarita
edo pinu adar bat jar-
tzeko. Badakizue,
bakoitzak bere iritzia
izaten du eta denak
errespetagarriak.

Santa Xexili eguna ere laster dugu eta hura ere ospatze-
ko asmotan gara. Entsegu bat eta ondoren afari eder bat
parrokiko koruko kide guztiokin. Horrelakotan ospatzen
ere jakin behar da eta oraingoan guk ere izango dugu ze
ospatua.

Joandakoentzat kantua
AGINAGA MARIA ANGELES ARRUTI

Aurten ere iritsi da negua eta baita
Behobia ere. Asko dira Behobian

parte hartzen duten korrikalariak. Eta
urtero bezala hilabete lehenago hasten
dira prestatzen. Korrikalari askoren pres-
taketa ibilbidea Zubietako buelta izaten
da.

Gehienak ilunabarrean ateratzen dira entrenatzera.
Batzuk ondo ikasia dute ikasgaia: banaka joan behar
dela auto bat datorrenean, reflektantea eraman behar
dela autoak urrutitik ikus zaitzan… Baina beste batzuk
ez dute kasurik egiten eta egun hauetan oraindik ere
gutxiago. Asko eta asko joaten dira binaka edo hiruna-
ka, nahiz eta autoak atentzioa deitu. Hauei ere eraku-
tsi beharko zaie edo erakutsi beharko die norbaitek
“fila indian” joaten, eta hori beti bezala istripu bat ger-
tatzen denean izango da, baina ordurarte ezer ere ez,
eta hori penagarria da. Gizon eta emakume helduak eta
oraindik hori ikasi gabe. Baina, beste gauza bat ere
ikasi behar dute: reflektante ona eramaten. Arropa ede-
rrak eramaten dituzte eta zergatik ez reflektenta onak
ere eraman arropa ederretan, hauek ederragoak izan
daitezen?

Zubietatik Behobiara
ZUB IETA GARAZI ITURRALDE

Iada azaroan sartu gara eta nabari da
negutik gero eta gertuago gaudela.

Tenperaturak izugarri jaitsi dira eta lehen
elurteak ere ikus ahal izan ditugu. Azaroan
sartu gara eta urteroko moduan aurten ere
azaroaren 1ean “Santu Guztien eguna” ospa-

tu da munduko txoko askotan. 
Suposatzen da “Santu Guztien eguna” hildako guztiei

zuzendutako omenaldi moduko bat dela, baina benetan
gertatzen dena da, jendeari egun horretan barne kezka piz-
ten zaiola urte osoan ez delako kanposantutik pasatu.
Orduan sortzen da iskanbila: kanposantuak jendez gainez-
ka, loreak leku guztietatik…

Baina nire ustez hildako bat oroitzeko ez da beharrez-
koa kanposantura joatea. Pertsona horri gustatzen zitzaiz-
kion lekuak bisitatzeak edota gustuko zituen jardueretan
parte hartzeak ere alternatiba onak izan daitezke egun
horretarako. Pertsona horrekin egindako mendi irteerak
edo bestelako edozein irteera berriro gogoratzea ere ederra
izan daiteke.

Honi guztiari gainera “Halloween” gaua gehitu behar

zaio. Nik uste nuen festa hori amerikarren gauza zela, baina
konturatu naiz geroz eta jende gehiagok parte hartzen duela
festa horretan. Halloween berez, Amerikako Estatu
Batuetan hildakoen oroimenean urriaren 31ean ospatzen
den festa erdi kristau erdi paganoa da. Gainera pelikuletan
ikusi izan dugun moduan gau horretan haurrak mozorro-
tzen dira eta etxez-etxe ate joka joaten dira karamelu eske.
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ER R E P O R TA J E A

Lehen erronda arrakastatsua eta gero,

hasi da bigarren erronda 

Parte hartzearekin pozik, eta
oro har, baikortasun hitzak
hondakinen atez ateko bilke-

ta sistema berriari lotuta duela bi aste
abiatu zen lehen bilera erronda amai-
tu ostean. Bigarrenari astelehenean
ekin zitzaion eta aurreko saioetan har-
tutako behin behineko erabakiak aur-
keztu ziren. Helburua, atez ateko bil-
keta sistema berria diseina-tzen joatea
baita, erakunde eta herritarren artean.  

Ia 600 herritarrek parte hartu zuten
sektoreka eta auzoka aurreko asteetan
antolatu zen zortzi saioz osatutako
lehen bilera errondan. Interesa piztu
du beraz, egindako deialdiak.
“Txertatu da, hondakinen arazoa guz-
tiona den ideia”, adierazi zuen astele-
heneko bilkuran, alkate Xabier Mikel
Errekondok. 

Bertaratutakoak deialdiari harrera
ona eginda, zalantza askorekin, kezka-
tuta baina eztabaidarako jarrera positi-
boarekin. Hala deskribatu zuten udal
ordezkariek bilkuretara joandako
herritarren jokabidea. 

Gaur egun, hondakinen birziklaga-
rritasun maila ia %90ekoa izanik, atez
ateko sistema dela irtenbidea eta lehen
helburua zein den gogorarazi zuten
aste hasieran; Usurbilen, hondakinen
%80 birziklatzera ailegatzea. Gipuzkoa
mailan eta herrialdetik kanpo hemen
abiatu den prozesua gertutik jarraitzen
ari direla ere aipatu zen.

Hondakinak kudeatzeko modu
berria erakunde eta herritarren artean
diseinatuko da, pausoz pauso; bilketa
moduak zonaldeka, guneak, zer eta
zenbatetan bildu... Orain arte egin
diren planteamenduak behin behine-
koak dira:

Landa eremuan, autokonpostajea
Landa eremuan sortutako organikoa

bertan baliatzea proposatzen da, abere-
entzat erabiltzea. Bestela, autokonpos-
tajea bultzatzea aurreikusten da.
Horretarako makinak Udalak banatu-
ko lituzke landa eremuan bizi diren
herritarren artean. Nahi duenak gaine-
ra, konpostatzeari buruz antolatuko
den ikastaroan parte hartu ahal izango
du.

Gainerako hondakin zatiak ez lirate-
ke atez ate bilduko. Norberak sortuta-
ko hondakinak gaika bildu eta honda-
kin zati bakoitza herrian zabalduko

Ia 600 herritar bildu ziren atez ateko aurkezpen ekitaldien

lehen errondan. 

“600 herritarrek parte
hartu zuten atez ateko
proiektua aurkezteko

lehen bilera errondan”

PARTE HARTZE HANDIA

TEL. 36 61 97

MASAJE LEKUA

Kale nagusia, 44- behea
LASARTE-ORIA

Kirol masajea eta masaje terapeutikoa
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ER R E P O R TA J E A

Lehen bilera errondan, behin
behineko bilketa maiztasuna

eta motak zehaztu ziren. Erronda
berri honetan jendaurrean aurkeztu
eta eztabaidatuko dira:

Organikoa: astean hirutan (aste-
lehen, ostegun eta larunbatetan).

Ontziak: astean bitan (astearte
eta ostiraletan).

Papera eta kartoia: astean behin
(asteazkenetan).

Erreusa: astean behin (igande-
tan).

Pixoihalak eta konpresak: astean
seitan (astelehenetik larunbatera).

Datozen egunotan jorratuko
diren gaiak hauek izango

dira:
1-Bilketa sistema eta tasak

zehazteko irizpideak adostea; alter-
natiba bakoitzaren kostuak balora-
tuta.

2-Hondakinen kudeaketak behar
duen jarraipena egiteko, jarraipen
taldea sortzea.

3-Sistema berria martxan jartze-
ko falta diren elementuak identifi-
katzea.

Informazio gehiago
-Bulegoa: Sutegiko erakusketa

aretoan.
-900 776 776 doako zenbakian.
-www.usurbil.net/atezate

Zer eta noiz bildu

Aurrera begira,

lan ildoak

Kaxkoan eta herri guneetan

atez ateko bilketa egingo da
diren hiru larrialdi guneetako batera
eramatea planteatu da, zonalde haueta-
ko herritarrek Kaxkora jaisteko duten
ohituragatik. Gune itxiak izango lirate-
ke eta beraz, beharrezkoa litzateke ber-
tan sartzeko txartel bat eskuratzea.
Herritar hauek hobariak izango lituz-
kete tasetan. 

Herri guneetan, atez ate
Atez ateko bilketa burutuko da herri

guneko zonaldeetan; Kaxkoan, baina
baita Aginagan, Txokoalden eta
Santuenean ere.  Udaletik herritarrei
helarazi zitzaien lehen proposamenean,
bilketa gauez egitea planteatzen zen.
Lehen bilera errondan jasotako ekarpe-
nen ostean aldiz, egunez egiteko asmoa
dago orain. Merkeagoa delako eta ero-
sotasunagatik, aipatzen zutenez.
Gainera, herritarrek euren kezka plaza-
ratu zuten; asteburu gauetako “ganbe-
rrismo” egoerek hondakin guneetarako
suposa dezaketen arriskua. 

Hondakinak utzi eta biltzeko balizko
ordutegia ere zein izan zitekeen aipatu
zen. Bi ordu izango genituzke, goizeko
6:30-8:30 artean, dagokigun hondakin
zatia etxe atarian uzteko. Jarraian, bost
bat ordu iraungo lukete bilketa lanek.

Gerora behin betirako finkatuko den
ordutegira moldatu ezin duenak, herri-
ko puntu desberdinetan zabalduko
diren hiru guneetan utz dezake egunez
egun dagokion hondakin zatia;
Atallun, Zubietan eta Aginagan zabal-

duko diren larrialdi guneak deiturikoe-
tan hain zuzen. Landa eremuko herri-
tarrek bezala, kasu honetan atez ateko
bilketa orduetan moldatu ezin duenak
txartel bat eskuratu ahal izango du,
larrialdi guneetakoren batean sartu eta
dagokion hondakin zatia uzteko. 

Zubietan, Garbitxikia
Parte hartze prozesuari lotuta ekin

zitzaion lehen bilera errondara eraman-
dako udal proposamenak Zubietan
Garbitxikia kokatzea aurreikusten du.
Konpost makina eta hondakin zati des-
berdinak jasotzeko lekua izango lituz-
ke. 

Lantokietan, atez ate 
eta bilketa lagungarriak 
Industriagune eta dendetako honda-

kinak gaika eta atez ate jaso nahi dira.
Etxeetan ez bezala, gune hauetan egon
daitezkeen beharrei eran-tzuteko bilke-
ta lagungarriak ere abian jartzea aurrei-
kusten da. Hori bai, etxe atarietan
egingo den bilketarekin alderatuta,
maiztasuna desberdina izango da.
Sortutako hondakin eta haren bilketa
kopuruaren arabera finkatuko da era-
biltzaileek ordaindu beharreko tasa.
Industria guneen kasuan, elkarren arte-
an nahastu ezingo diren bi bilketa
mota desberdindu beharko dira; bate-
tik, hondakin industrialena  eta beste-
tik, ingurune hartan koka daitezkeen
jatetxe edo tabernena. 

Bilerak Santuenean, Zubietan eta Aginagan
AZAROAK 6 OSTEGUNA

Gaia: Komertzio eta poligonoetako 
atez ateko bilketa.
20:00etan, Sutegin.

AZAROAK 7 OSTIRALA

Gaia: Santueneko atez ateko bilketa 
(Santuenea, Urdaiaga, Txokoalde).
18:30ean, Santuenea elkartean

AZAROAK 8 LARUNBATA

Gaia: Zubietako atez ateko bilketa.
17:00etatik aurrera, Zubietako 
frontoi atzeko lokala.

AZAROAK 10 ASTELEHENA

Gaia: Aginagako atez ateko bilketa.
18:30etik aurrera, 
Aginagako ludotekan.
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Ukitu gozoa, frontoi eta plazetan

Igandean ospatuko da Erle
Eguna. Antolatzaileek, ordea,

hitzaldi bat prestatu dute ostiral
honetarako. Iñaki Gonzalo adituak
erle munduaz hitz egingo du
Sutegin eskainiko duen hitzaldian.

Azaroak 7 ostirala
HITZALDIA SUTEGIN
Gaia: Apiterapia eta erle mundua. 
Ordua: 17:00. Tokia: Sutegi.

Azaroak 9 igandea
ERLE EGUNA
9:00-10:00 Ezti eta gozogintza
lehiaketako bilketa.
11:00-14:00 Erakusketa, salmenta 
postuak, musika, bertsolariak, 
marrazki lehiaketa...
13:30 Sari banaketa:
-Ezti lehiaketako irabazleak.
-Gozogintzako irabazleak.
-Marrazki lehiketako irabazleak.

-Ezti sarituen enkantea.
14:30 Aginaga sagardotegian 
bazkaria.

Erlea eta eztia, igande honetako protagonistak
Martin Berasategi izango da ezti lehiaketako epaimahai burua

Urteko egunik gozoena ate
joka dugu, igande honetan,
X. Erle Eguna ospatuko

baita. Zintzilikario bezala erabiliko
dituzten erleak itxura berria izango
dute aurten.

Erlearen Lagunak taldeko kideak
urtero bezala, prestaketa lanetan aritu
dira, igande honetan ospatuko den Erle
Eguna behar bezala ospatu dadin.
Eguraldia jai giroaren aldekoa izatea
besterik ez da falta orain. 

Solasaldia Sutegin
Hitzaldi batek girotuko du erleari

eta harek ekoitzitako produktuei
eskainitako egun handia. Apiterapia
eta erleen mundua jorratuko dira
Sutegin, ostiral honetan, azaroak 7,
17:00etik aurrera. Iazko ezti lehiaketan hauek izan ziren sarituak. 
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Julian Urkiola, Erle Eguneko antolaketa batzordeko kidea

“Gozoa dastatzera etor daitezela”

Ezti eta gozogintzako lehiake-
tak, salmenta postuak, infor-
mazio panelak… Eta erle

berriak. Azaroaren 9ko goiz osoko eta
gozoko osagai nagusiak izango dira. 

Hamar edizio bizkar gainean, baina
berrituta. Hala dator igandean ospatuko
den Erle Eguna; irudi berriarekin.
Dagoeneko egun horretan ohikoak
bihurtu diren erle zintzilikatuek jantzi
berriak estreinatuko baitituzte. “Beste
era batekoak izango dira. Oraingoekin
zerikusirik ez dute izango”, adierazi du
antolatze lanetan aritu ohi den Julian
Urkiolak. 

Itxuraldatutako erle batek garraiatuko
ditu, elizako kanpandorretik frontoirai-
no, ezti eta gozogintza lehiaketatan sari-
tutakoen txapelak. Hauek ere irudiz
aldatuak. “Txapela beltza izango da, gai-
nean borobil horiak dituela”, aurreratu
du Urkiolak. 

Ezti eta gozogintzako produktuen
lehiaketatan, produktu onenak zein-
tzuk diren erabaki beharko du aurpegi
ezagunez osatutako epaimahaia, lehen-
dakari Martin Berasategi buru dela.
%18ko hezetasun maila ez gainditzea,
ezti potoa garbi izatea, zaporea, kolo-
rea... guztia behatu beharko dute.

Dagoeneko Euskal Herriko sukaldari
ezagunek parte hartu dute, Erle
Eguneko aurreko edizioetan;
Argiñanok, Arzakek edota Subijanak.
Edota geure artean ezagunak diren akto-
re eta kazetariek. 

Gaztetxoentzat...
Salmenta postuetan osteratxo bat egi-

nez gero, talogileak izango dira, gozo-
gintzako produktuak, eztia baliatuta
egindakoak, kandelak... Tartean, baita
ikasturte amaierako bidaiarako laguntza
jaso nahi duten Udarregi ikastolako
DBH 4.mailakoen postua. “Urtetik
urtera gehiagora doa, eta guretzat poz-
garria da”, baieztatu du antolatzaileak.

Erle Egunaren berri emateko prestatu
dituzten esku orrietan, gaztetxo batek
egindako marrazki bat ageri da; bi erle
antena eta guzti marraztu zituen iaz,
estrainekoz antolatu zuten Marrazki
Lehiaketan. 

Aurten, esperientzia errepikatuko
dute Udarregi ikastolakoek. Berriz ere,
aldez aurretik 3-11 urte arteko ikasleek
eginiko artelanak erakusgai jarriko
dituzte. Iaz Sutegin, baina aurten, azken
orduko aldaketarik ez bada, Askatasuna
plazan. 

Handik gertu dabilenak, Porrotx pai-
lazoa txokolatea eta yogurra eztiarekin
banatzen arituko da, baina aurtengoan,
bakarrik ez. “Alex Tello taldekideekin,

Porrotxekin elkarlanean, haurrekin jai
giroa ospatuko dute”, zehaztu du
Urkiolak.

Eguna bazkari eder batekin amaituko
dute, Aginaga sagardotegian. Txartelak
egunean bertan salgai izango dira pla-
zan, 22 euroren truke.

Antolatzaileek frontoi ingurura ager-
tzeko gonbita luzatzen dute: “Denak
korrika egitera aterako ez direnez, gozoa
dastatzera etorri daitezela”, adierazi du
antolatzaileak. 

Non daude erleak?
Erle ugari ikusiko da igandean, azken

urteotan desagertzen ari diren artean.
Teknikariek ikertzen jarraitzen dute.
Oraindik ondorio garbirik ateratzeko
goiz bada ere, faktore bat baino gehiago-
ren eraginez gerta liteke; aldaketa klima-
tikoagatik edota baita akaroengatik ere.
“Azpiespezie berri bat sortu da, askoz
erasotzailegoa”, adierazi du Urkiolak.

Egoera bere onera itzuli artean, hila-
ren 9ko ospakizunak, erleak duen
garrantziaz jabetzeko balioko digu.

Julian Urkiolak adierazi digunez, “urtetik urtera Erle Eguna

gehiagora doa, eta hori guretzat pozgarria da”.

“Porrotx pailazoa 
txokolatea eta yogurra
eztiarekin banatzen 

arituko da”

JULIAN URKIOLA
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Igande honetan jokatuko da Behobia-Donostia lasterketa

Idoia Ezeiza, iazko denbora hobetzera

Iazko 1:29:56 marka hobetzea da
Idoia Ezeizak aurtengo Behobia-
Donostia proban bete nahiko

lukeen helburua. Seigarrenez irtengo
da, bere esanetan, iaz baino sasoikoa-
go, igande honetan jokatuko den pro-
bara.

NOAUA! Zure aurtengo erronka…
Idoia Ezeiza. Ez dut helburu garbirik.

Iaz, 1:29 egin nuen eta aurten, pixka
bat hobetzen ahalegindu nahi nuke.
Marka hori hobetzea espero dut. Hala
ere, egunean bertan ikusi egin behar, zer
emaitza lortzen den. 

N. Sasoi aldetik, iaz baino hobeto
zaudela diozu?

I. E. Hobeto sentitzen naiz, eta laster-
ketatan egindako markak hobeto atera
zaizkit. Behobia-Donostiakoa ere hobe-
tzea espero dut.

N. Prestatzeko tartea erraz aurkitzen
al duzu?

I. E. Astean lautan aritzen naiz korri-
ka. Astearte goizetan jai izaten dut, eta
egun horretan egiten dut saio luzeena.
Eta bestela, haurrak 14:30ean ikastolan
utzi eta ordubetez, bueltatxo bat emate-
ra joaten naiz. Astia atera liteke, tartea
ondo egokitzea da garrantzitsuena.
Korrika egiteko ordubete izatea ondo
etortzen da.

N. Nondik ibiltzen zara?
I. E. Kiroldegitik atera  eta Txokoalde

edo Zubieta aldera joaten naiz.
Asteartetan koadrilatxo batekin biltzen
naiz eta ondo. Talde batekin edo beste-
arekin, beti ibiltzen gara. 

N. Zerorrek sumatuko duzun bezala,
jende asko dabil korrika?

I. E. Topera. Kristoren trafikoa dago.
Jendea hala animatzen den bitartean,
ondo dago.

N. Zeure ingurukoek zer diote?
I. E. Egun hartan ikustera joaten

dira, parte hartutako beste lasterketa
txikitan bezala. Gustura daude. Haiek
ere animatzen dituzu kirola egitera.
Orain gutxi Lasarte-Orian proba bat
izan da, haurrena tartean. Denok kirola
egitera.

N. Behobia-Donostia denboraldi
amaieran izan ohi da. Urte bukaeran
parte hartzeko beste hitzordurik badu-
zu?

I. E. Bikoteka egin ohi den
Zarautzeko proba, oso polita baita.
Abenduaren 1ean izan ohi da. Ez dago
hainbeste neska bilduko dituen laster-
ketarik. 500 neska biltzen gara. Eta bes-
tea, Urte Zahar egunekoa. Iaz,
Azpeitiakoan parte hartu nuen, jai nue-
lako. Baina aurten, ziur aski,
Zarautzekoan parte hartuko dut. 

N. Behobiakoa baino lehen, beste
probetan parte hartzen duzu?

I. E. Lasarten, Zestoan, Zumaian…
Zazpi-zortzi bat lasterketatan parte
hartu dut aurten, apiriletik hasita. Urte
bukaerakoen ostean, atsedena hartu, eta
martxoa-apirila aldera berriz hasiko
gara. Mantentzeko gehienbat. Kirola
egitea gustuko dut, korrika da ordubete
batean egin dezakedana. Eta urtean
zehar astean hirutan egindako saioak
mantentzen ditut. Utziz gero, oso zaila
da gero berriz hastea.

N. Parte hartu duzun proben artean,
Usurbilgo Baxurde Txikikoek antola-
tutakoa dago. Helmugara iritsitako
hirugarren emakumea, eta bertako
lehena izan zinen.

I. E. Oso polita izan zen. Bertako jen-
dea eta ezagutzen duzuna animatzen,

eguraldia ere kristorena egokitu zen.
Gainera bidea ezagutzen genuen. Pozik
ziren bai antolatzaileak eta baita parte
hartu genuenok ere. Oso gustura.
Hasieran uste zuten gutxi izango zirela
baina amaieran, haiek uste baino laster-
kari gehiago bertaratu ziren. 

Iaz, ordubete eta 29 minututan

osatu zituen Behobiako 20 km-ak.

“Apiriletik hasita, zazpi-
zortzi bat lasterketatan 
hartu dut parte aurten”

LASTERKETA UGARITAN

“Ibilbidea polita da”
NOAUA! Proba hau zergatik da

hain erakargarria zuretzat?
Idoia Ezeiza. Oso ibilbide polita

da. Ez zara inoiz pasatzen leku bere-
tik. Kristoren animazioa dago. Lehen
kilometrotik hogeigarrenera jendea
animatzen ikustea, gozagarria da.
Oso polita da.

N. Behobia-Donostia bezalako
probetan ondo moldatzeko giltzarri
garrantzitsuenak zeintzuk dira?

I. E. Ibiltzea eta denboraz hastea.
Kilometroak egiten badituzu, nahiko
ondo jasaten duzu. Gorputzari kilo-
metroak eginarazi behar dizkiozu,
kilometroak jasatea. Proban, kilome-
tro asko egin behar baitira.
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Iñigo Alkorta, lehen aldiz arituko da Behobia-Donostian

“Igandean neure erritmoan ibiliko naiz”

Idoia Ezeizak ezagutzen du
Behobia-Donostia lasterketa.
Baina Iñigo Alkortarentzat, aur-

tengoa izango da osatuko duen lehe-
na.  Lagunek izena emanda hasi zen
urte hasieran Iñigo Alkorta gaztea
prestaketa lanetan. Herri desberdine-
tan antolatu diren zenbait kirol pro-
batan parte hartu du. Gogotsu eta
umore onez ekingo dio igande hone-
tan, bere erronka berriari; Behobia-
Donostia bidea osatzea lehen aldiz. 

NOAUA! Lehen aldiz Behobia-
Donostia igandean. Bezperako egun
hauek nola bizi dituzu?

Iñigo Alkorta. Eguna ailegatzeko
gogorik gabe... 

N. Urduritasunagatik?
I. A. Hala da. Izena eman izan ez

banu, hobe. Lagun batek apuntatu
zidan. Aterako garela erraz esaten da
urtarrila edo otsaila aldera. Hiruzpalau
lagun batera irtengo gara.

N. Urte hasieratik entrenatzen ari-
tuko zineten?

I. A. Astean bi edo hiru aldiz korrika
Zubietako buelta egiten hasi ginen.
Gerora, pixkanaka ibilbidea luzatzen
joan ginen, Lasarte edo Bugati aldera
jota. Astean ordubeteko hiru bat saio.
Behobiarako gehiago entrenatu behar
dela, egunero korrika ibili behar dela
suposatzen da. Baina igandean, neure
erritmoan ibiliko naiz.

N. Lasterkari mugimendu handia
sumatuko duzue azken aldian, presta-
keta lanetan?

I. A. Jende asko dabil. Eguraldi txa-
rra izanda ere, jendea korri egitera ate-
ratzen da.

N. Behobia-Donostiakoaren aurre-
tik, beste probatan parte hartu duzu?

I.A. Lasarte-Oria, Ordizia eta

Martutenen antolatutakoetan. Hamar
bat kilometrokoak hirurak.
Hamabostekoak ere badira, baina ezin
izan nuen parte hartu. 

N. Nola ikusi duzu zure burua?
I. A. Orain, azken aldian ondo.

Lasarte-Oriakoan ondo moldatu nin-
tzen. Gustura. Hala ere, hamar kilo-
metro egin eta beste hamar egiteko
gogoa behar da…

N. Baina igandeko ibilbidea osatze-
ko moduan bazarete?

I. A. Egingo dugu. Aterako gara,
ailegatu ordea… Badakit inolako mar-
karik ez dudala hautsiko baina… 

N. Aztertu al dituzu zirkuitoak
dituen zailtasunak?

I. A. Badakit ibilbidea nondik nora
izango den, baina ez naiz bertatik
pasa. Aspaldi ez naiz igaro handik.
Uste baino luzeagoa izango da.

N. Proba aurreko ordu erdi hori
nola pasako duzu?

I. A. Urduritasun handiarekin.
Lehen bi probatan ez, baina Lasarte-
Oriakoan lasaiago nengoen. Behobia
bezalako probetan ordea, zailagoa da
tenplea mantentzea.

N. Aurrera begira, proba gehiago-
tan parte hartzeko asmorik ba al
duzu?

I.A. Korrika egiteari behintzat, ez
diot utziko. Segiko dut. Probaren bat
egokitzen bada, parte hartuko dut. 

N. Lasterketa munduan hasi berri
denari zer esan?

I. A. Edonor animatuko nuke.
Lehen, egunero ia tabako paketea erre-
tzen nuen. Egunero erosi behar izaten
nuen. 25 urterekin zer sasoi dugun ez
dakigula nioen. Kirol pixka bat egiten
hastea erabaki nuen, noraino ailega-
tzen nintzen ikusteko. Ikusi behintzat.
Gero, parranda berdin egiten dugu;
hori bai, tabako gabe. 

Lagunekin batera hartuko du

parte Behobia-Donostian.

“Urtarrilaren 21ean utzi
nion erretzeari. Tabakoa

utzi eta egun berean,
korrika hasi nintzen”

URTE HASIERATIK KORRIKA

Lagunak ikusita 

hasi zen korrika
NOAUA! Lehen saio hura nola

oroitzen duzu?
Iñigo Alkorta. Lagunak korrika

ibiltzen direla ikusita, nik ere hastea
erabaki nuen. Tabakoa utzi eta egun
berean, korrika hasi nintzen.
Urtarrilaren 21ean utzi nuen taba-
koa. Eta egun hartan egin nuen lehen
korrika saioa. 25 urterekin ezer egin
gabe egon baino hobea da kirola egi-
tea. Zer da ba korrika egitea?
Osasunean irabaztea.
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Olatz Altunari 9 urteko espetxe
zigorra ezarri zioten iazko

abenduan,  18/98 auzia medio, talde
armatuarekiko kolaborazio delitua ego-
tzita. Espetxean hainbat hilabete eman
eta gero, baldintzapeko askatasunean
da ekainetik hona. Lehengo astean,
defentsak jarritako helegitea aztergai
zuela, Olatz Altunari deliturik egozte-
ko oinarririk ez dagoela argudiatu zuen
Auzitegi Goreneko fiskalak. 

18/98 auziko epaiari defentsek jarrita-
ko helegitea aztergai dago Auzitegi
Gorenean. Fiskaltzak, funtsean, ez du
aldatu bere jarrera, baina onartu du bost
akusaturen kasuan epaian ez dagoela
zigortzeko oinarririk, eta haien absolu-
zioaren alde agertu da aurkeztu berri
duen txostenean. Bost akusatuak

Zumalabe Fundazioaren atalekoak dira:
Sabino Ormazabal, Mario Zubiaga,
Alberto Frias, Mikel Aznar eta Olatz
Altuna. Bostei 9 urteko espetxe zigorra
ezarri zion tribunalak, talde armatuare-
kiko kolaborazio delitua egotzita.
Horietatik Mikel Aznar bakarrik dago
egun preso. 

Horrez gain, Auzitegi Goreneko fiska-
lak errieta egin dio Auzitegi
Nazionaleko tribunalari, kasu gehiene-

tan delitu bakoitzari dagokion gehiene-
ko zigorraren alde egiteagatik.
Ondorioz, 33 akusaturen kasuan zigorra
bizpahiru urtetan murriztearen alde
agertu da. Hala jasotzen zuen Berria
egunkariak iragan igandeko edizioan.

Auzitegi Goreneko fiskalaren esanetan, Olatz Altuna errugabea da

Olatz Altuna baldintzapeko

askatasunean da ekainetik hona.

Zubietako lur-sailak desjabetzeko 

lehen urratsa eman du Donostiako udalak

Zubietako 20 lur sail desja-
betzeko lehen pausoak
eman berri ditu

Donostiako udalak. Lur horietan
eraiki nahi dute, hain zuzen,
Zubietako errauste-planta.
Desjabetze agindua aurreko ostirale-
an onartu zuten eta, guztira, 100
hektarea bereganatuko ditu Odon
Elorza alkateak gobernatzen duen
udalak. 

Hiri hondakinen gaiak eman ditu
azken egunotan bestelako albisterik.
Foru Aldundiak dioenez, jarritako
epeak betetzen doaz eta Zubietako
errauste-planta 2012rako martxan
izango da.

“Atez ateko sistema 
alternatiba egokia izan daiteke”
Ricardo Ortega San Markos

Mankomunitateko lehendakaria eta
IU/EB alderdiko kidea ere albiste

izan zen lehengo astean. Gipuzkoako
Batzar Nagusietan jardun zuen
aurreko astean eta errauste-planta ez
dela konponbide egokiena adierazi
zuen eta Usurbilen jarriko den atez

ateko zabor bilketa sistema alternati-
ba egokia izan daitekeela esan zuen;
materia organikoa  ondo birziklatzen
bada, atez ateko sistema baliogarri
izango dela.

Errauste-planta eraiki nahi duten lur eremua desjabetzeko

prozesua jarri da martxan. Irudia artxibokoa: ArgazkiPress.

“Fiskalak errieta egin dio
Auzitegi Nazionaleko
tribunalari gehieneko

zigorraren alde egiteagatik”

GEHIEGIZKO ZIGORRA
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I Z E R D I PAT S E TA N

Salgai dago “Gipuzkoan zehar” liburua

Non eskuratu daiteke liburua?

Aurreko astean Donostiako
Koldo Mitxelenan aurkeztu
genuenetik hona, asko izan

dira e-postaz, telefonoz eta
NOAUA!ko egoitzan bertan liburua
erosteko asmoz hurbildu zaizkigun
herritarrak. Erakargarria baita Patxi
Jagoba Azpirotz Manterola mendizale
usurbildarrak osatu duen liburua.
“Gipuzkoan zehar” argitalpenean, 161
ibilbide lauak edo nahiko lauak jaso
ditu. Diseinu ikusgarri batekin argita-
ratu du NOAUA! Kultur Elkarteak.
Jada salgai dago Laurok eta Lizardi
liburu dendetan eta baita gure egoi-
tzan bertan ere. 

Donostiako Koldo Mitxelenan egin
zen "Gipuzkoan zehar" liburuaren aur-
kezpena eta kazetari ugari hurbildu
ziren. Patxi Jagoba Azpirotz Manterolak
osatu duen liburua Usurbilgo udalak
eta Foru Aldundiak eman dituzten
dirulaguntzekin argitaratu ahal izan du
NOAUA! Kultur Elkarteak. 

Xabier Mikel Errekondo alkateak
prentsaurrekoan esan bezala, urrutiegi
joan gabe hurbilekoaz gozatzeko aukera
paregabea eskaintzen du liburu honek.
Liburuaz hitz egiterakoan, alkateak
argitalpen hau eta atez ateko sistema
lotu zituen osasunaren bitartez.
Osasuna dela, hain zuzen, usurbildarrek
duten kezka nagusietakoa eta kezka
horrekin bat datorrela martxan jarriko

den atez ateko zabor bilketa sistema.
Osasungarria izateaz aparte, garraio
publikoaren erabilera sustatzera dator
Patxi Jagoba Azpirotzen liburua eta hori
ere nabarmendu zuen alkateak.

“Adin guztientzat egokia”
Foru Aldundiaren izenean, Iñaki

Ugarteburu Kirol Zuzendariak eskerrak
eman zizkion Patxiri, liburua osatzeko
hartutako lanarengatik. Eta liburua era-
biltzea gomendatu zuen, “paseo horiek
oso osasungarriak dira eta aproposak
adin guztientzat”. 

Patxi Jagoba Azpirotz Manterolak
prentsaurrekoan adierazi zuenez,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren webgu-
nearen bitartez, www.gipuzkoa.net,
paseo horiek osatzeko informazio asko
jaso ahal izan zuen. 

Liburuan parte hartu duten guztiei
eskaini zien liburua eta hitz sentikorrak
izan zituen aitarentzat.

Ana Aizpurua NOAUA! Kultur
Elkarteko lehendakariak eskerrak eman
zizkien bai egileari eta baita instituzioei
ere, “dirua ere derrigorrezkoa da gauza
txikiak garrantzitsu bihur daitezen”.

Argazkian dira, ezker eskubi, Patxi Jagoba Azpirotz egilea, Xabier

Mikel Errekondo alkatea, Iñaki Ugarteburu Gipuzkoako Foru Aldundiko

kirol zuzendaria eta Ana Aizpurua NOAUA!ko lehendakaria.

Pilota partidak
AZAROAK 7 OSTIRALA

Aginagan, 19:00etatik aurrera

Eskuz binaka nagusiak 2. maila
Usurbil 1-Olalde
(Jabier Santxo-Asier Katalina) (Antzuola)

Paleta goma nagusiak 2. maila
Usurbil-Zarautz
(Iñigo Huegun-Haritz Urdanpilleta) 

Paleta goma nagusiak 2.maila
Usurbil-Euskal Jolas 2
(Josu Arruti-Jon Olaizola) (Deba) 

Usurbilen, Laurok eta Lizardi sal-
tokietan jarri da “Gipuzkoan

zehar” liburua salgai. Baina
Gipuzkoako ohiko saltokietan ere aur-
kituko duzue. Posta bidez, etxean ber-
tan jasotzeko aukera izango da,  baina
liburuaren prezioari bidalketa gastua
gehitu beharko zaio. Posta bidez erosi
nahi dutenek, telefonoz deitu dezatela
NOAUA!ra, 943 360 321 telefono zen-
bakira, edo e-posta bidali dezatela
honako helbidera: 

elkartea@noaua.com

Liburua 20 eurotan jarriko da salgai.
NOAUA!ko bazkideek, ordea, 12 euro
ordaindu beharko dituzte bakarrik.

Noaua!ko bazkideentzat, 
liburua merkeago
Beherapenarekin, liburu bakarra

erosi ahal izango du bazkide bakoitzak.
Gainera, beherapenaz baliatzeko, baz-
kide dena NOAUA!ko egoitzatik pasa
beharko du. Lizardi eta Laurok dende-
tan ez da bazkideentzako libururik sal-
duko.
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INGO AL DEU?

Azaroak 6, osteguna
Gil, Kale Nagusia 24, Lasarte

Azaroak 7, ostirala
Acha-Orbea, Hipodromoa 6, Lasarte

Azaroak 8, larunbata
De Miguel, Kale Nagusia 32, Lasarte
Oa, Kontseju Zarra 11, Usurbil*

Azaroak 9, igandea
De Miguel, Kale Nagusia 32, Lasarte

Azaroak 10, astelehena
Urbistondo, San Frantzisko 1, Lasarte

Azaroak 11, asteartea
Orue, Jaizkibel plaza 2, Lasarte

Azaroak 12, asteazkena
De Miguel, Kale Nagusia 32, Lasarte

Azaroak 13, osteguna
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Azaroak 14, ostirala
Gil, Kale Nagusia 24, Lasarte

Azaroak 15, larunbata
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte
Iturralde, Borda Berri 1, Usurbil*

Azaroak 16, igandea
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

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

Eguneko goardiako farmaziak
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INGO AL DEU?

Agenda

Montxo Armendarizen lan
zail eta asmo handikoena
izanik, zinemagile gisa

duen nortasuna mantentzea lortu zuen
“Obaba” filmearekin, Bernardo
Atxagaren eleberria zinemagintzara
egokituz. Garai ezberdinek elkar guru-
tzatuko dituzten hiru istorio biltzen
ditu, bakoitzean pertsonaia pila aur-
keztuz, eta horien bitartez, Obabako
biztanle batzuen bizitzak zehaztasun
handiz deskribatzen ditu. 

Pelikula hau ostiral honetan emango
dute Sutegin, gaueko 22:00etatik
aurrera. Sarrera, 3 eurotan, takilan ber-
tan. 

Zuzendaria: Montxo Armendariz. 
Aktoreak: Pilar Lopez de Ayala, Juan

Diego Botto, Barbara Lennie, Eduard
Fernandez. 

Argazkia: Javier Agirresarobe.

“Obaba”, 

film bilakatu zen liburua

Pilar Lopez De Ayala, Obaba

pelikulako pasarte batean.

Atez ateko 
aurkezpen ekitaldiak

Azaroak 7 ostirala: Santueneko atez
ateko bilketa (Santuenea, Urdaiaga,
Txokoalde). 18:30ean, Santueneko
auzo elkartearen egoitza.

Azaroak 8 larunbata: Zubietako atez
ateko bilketa. 17:00etatik aurrera,
Zubietako frontoi atzeko lokala.

Azaroak 10 astelehena: Aginagako
atez ateko bilketa. 18:30etik aurrera,
Aginagako ludotekan.

Tapiaren erakusketa

ikusteko azken egunak

Alejandro Tapiaren margoekin
eta eskulturekin osatuta dago

“Gordeta ditudanak” erakusketa,
Aginagako eliza zaharrean ikusgai
dagoena. Igande hau izango da era-
kusketa ikusteko azken eguna.
Ostegunean eta ostiralean, ordutegi
honetan bisitatu ahal izango da,
18:00-20:00. Larunbatean, 12:00-
14:00, 18:00-20:00. Eta igandean,
12:00-14:00.

Azaroak 7 ostirala
- “Apiterapia eta erle mundua”,

hitzaldia Sutegin. 17:00etan. 
- Helduentzat zinea, “Obaba”.

22:00etan Sutegin.

Azaroak 9 igandea
- X. Erle Eguna, goizean frontoian. 
- Haurrentzat zinea, “Pepper”.

17:00etan Sutegin.

Azaroak 10 astelehena
- Pello Añorga ipuin kontalaria,

18:00etan udal liburutegian.

Azaroak 16 igandea
- Txotxongilo ikuskizuna, “Cyrano”.

17:00etan Sutegin. Gipuzkoan estrai-
nekoz. Azaroaren 7tik aurrera, sarrerak
kiroldegian salgai.

KzGunea, ikastaroak
AZAROAK 13 OSTEGUNA

Sinadura elektronikoa, 18:00-20:00

AZAROAK 18/19 
Irudi digitalen tratamendua I, 16:00-18:00

AZAROAK 20/21
Irudi digitalen tratamendua II, 16:00-18:00

KzGunea azaroan: 16:00/20:00. 943 36 14 12

Gurasoentzat  
tailerrak ikastolan

Hitza-Aho Udarregi Ikastolako
Guraso Elkarteak gurasoentzat

tailerrak antolatu ditu: Autoestima taile-
rra, Haur Hezkuntza eta Lehen
Hezkuntzako gurasoentzat. Tailerrak
irauten duen bitartean haurtzaindegia
egongo da. 

Seme-alabei laguntzeko tailerra,
DBHko gurasoentzat. Informazio gehia-
go Udarregi ikastolako idazkaritzan.
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GAZI, GOZO, GEZA

ETXEBIZITZA

- Usurbildar gazte bat alokairuan dagoen etxe baten
bila, Usurbilen. Tf: 652 750 789.

- 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 sukal-
de 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. 47.000.000 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.

- 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, komuna,
sukaldea, egongela eta trasteroarekin. 685731792.

SALEROSKETAK / GARAJEAK

5 ateko Peugeot 306 diesela salgai. Egoera onean, pre-
zio ona (800 euro negoziagarri). 652713312
(Merce)

- Atxegalden Aristitxo kalean 90 metro karratu (bi

solairutan) dituen lokal bat alokatzen da.
Interesatuak deitu 658716970 telefonora.

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

- Usurbilen alokairuan hartzeko garaje baten bila gabil-
tza. 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.

- Citroen Saxo diesela daukat salgai. Matrikula SS-BC
da. 656734413 (Marijo).

- BMW 650F motorra daukat salgai. Egoera onean eta
garajean egondakoa. 666988050.

Galtzaragainan 14 metro karratuko garaje itxi bat dau-
kat salgai. 617972350

LANPOSTUAK
Lan-eskaintzak
- Txiribogan sukaldaria behar da, ostegunetik igande-

ra. 699 451 082 (Arantxa).
- Antxeta jatetxean kamarera behar da, astelehenetik

ostiralera lan egiteko.
- Sukaldari bat behar da Xarma tabernan. Interesatuak

deitu 943368771 telefonora.
- Astean bi egunetan etxeko lanak egin eta umea

zaintzeko pertsona behar da. 627278907.
- Aginaga sagardotegian zerbitzari bat behar dugu aste-

bukaeratan lan egiteko. 943 366 710.

Lan-eskaerak
-Mekanikari lanak egiteko edo baserriko lanak egiteko

prest nago. 690261041
-Etxeko lanak egiteko, pertsona helduak zein haurrak

zaintzeko edo tabernari lanak egiteko ere prest
nago. 608835033

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

- Usurbilgo neska bat eskaintzen da etxeko lanak egite-
ko, portalak garbitzeko... Interesatuak deitu 21:00-
23:00era edo bestela kontestagailuan mezua utzi,
943 36 44 69. Esperientziaduna.

- Neska euskaldun bat behar da Kinkildegian lan egi-
teko. 609099824 / 943214508.

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

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

943575788
- Neska bat eskaintzen da umeak zaintzeko goizeko

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

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

-Fisika eta matematikako klase partikularrak emateko
prest, neska gazte esperiantziaduna. Lehen
Hezkuntzatik Batxilergo mailara arte. 
685 772 602 // 943 371 277.

- 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 eskain-
tzen da, esperientziaduna. 690 784 113.

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

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Ostegun iluntzean, errealeko jertsea galdu nuen fron-
toian. Norbaitek bilatu badu,  686969112 

- Arrue markako kotxe kapota bat salgai daukagu 250
eurotan. 6-8 hilabete arteko umeentzat egokia.
616586851.

-Yorkshire terrier arrazako txakur bat galdu zaigu. 609
653 440. Itzultzen duena saritua izango da.

- 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.

- 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 erosiko nuke. 656 76 52 13.
- Argazki zaharrak berritzen eta txukuntzen dira.

Baita  bideoak editatu ere. 617 242 660/ zapo-
re@euskalnet.net

Zorionak Maria!
Azaroaren 3an izan
da zure urtebetetze

eguna. Zorionak
eta muxu potolo

bat zure ahizpa
Paula eta gurasoen

partez.

Zorionak Nora!   
Azaroaren 2an
egin zenituen
urteak.
Zorionak eta
muxu handi bat
etxeko guztien
partez!

Bat, bi, hiru eta...
lau urte bete ditu

Markelek azaroaren
5ean. Marrubizko

muxuak guraso
eta arreben partez

muak!

Azaroaren 5ean
zure urtebetetzea
izango da.
Zorionak Uxue,
aitatxo, amatxo
eta senide
guztien partetik.
ondo pasa.

Zorionak Maddi!
Azaroaren 5ean,
hamar urte bete
zenituen. Muxu
handi bat famili
guztiaren partez
eta batez ere
Ametsen partez.

Arriskutsuak!...
Aurkitzen 
badituzu azaroa-
ren 7, 8 eta
10ean 
tira belarritik! 
Zorionak 
bihurriak!

Zorionak Arantxa
eta Imanol!
Azaroaren 9an eta
11n urtebetetze
eguna duzue.
Zorionak Aintzane
eta Aitziberren
partetik.

Zorionak Aingeru!
Azaroaren 3an egin

dituzu 5 urte.
Zorionak eta muxu
handi bat aita, ama

eta amonaren 
partez!

HILDAKOAK
Jesus Mari Otamendi Azpiroz
Urriaren 27an hil zen 
58 urterekin.

HILDAKOAK
Jose Ignacio Telleria Gorostegi
Urriaren 28an hil zen 
78 urterekin, Zubietan






