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Euskal Herrira!

Euskal presoak

15. Or.HASI DA MENDI ASTEA

OSTIRALEAN, “ATE JOKA” ANTZEZLANA

ATEZ ATEKO UDAL PROPOSAMENA 7. Or.

13. Or.

14. Or.PIRRITX ETA PORROTXEN SAIOA

Albistea iruditan

Inazio Uriaren hilketa gaitzesteko elkarretaratzea

Inazio Uria azpeitiar enpresa-
riaren hilketa gaitzesteko,
elkarretaratze isilak deitu

zituzten Juan Joxe Ibarretxe lehen-
dakariak eta Jokin Bildarratz
EUDELeko buruak.  

Deialdiarekin bat eginez, EAko
udal zinegotziak eta EAJ-PNVko
zinegotzi izandakoak bildu ziren
udaletxe aurrean, pasa den ostegu-
nean, eguerdiko 12:00etan.
Beraiekin batera, hainbat herrita-
rrek bat egin zuten deialdiarekin. Elkarretaratzea abenduaren 4an egin zen, udaletxe aurrean.
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HE R O R R E K E S A N

LUIS ARANALDE

NOAUA!!ren 346. alean  irakurri dut gure Bittoriano
Pikabeak   50 urte egin dituela Aginagako organista bezala.

Bejondeiola! 13-14 bat urte badira ezagutzen dudala organojole leial
hau. Aginagako koroaren eta nire zerbitzuan jardun zen bertako
erretore izan nintzen bitartean eta ezin nuen huts egin efemeride
honetan. Zutabetxo hau eskaini nahi diot nire eskerrona azalduz. 

Argazkian oso serio agertzen da. Frantses harmonio xahar baten
teklatuaren gainean  ikusten dira bere behatzak. Nireak baino luzea-
goak eta politagoak dira, alajaina! Esalditxo bat zuzendu nahi diot (
badakit ez duela gaizki hartuko) bere azalpen horietan: “apaiz batzuk
ez zuten belarririk  eta   beste batzuk gehiegi, Aranaldek bezala”.
Bittoriano, belarri musikal gehiegirik ez da edukitzen nire uste apa-
lean,  beti joan daiteke gaitasun  hori fintzen eta trebatzen. 

Zutabetxo honetatik animatu egin nahi nuke lan horretan jarrai
dezan; nik neuk 51 urte daramatzat organojotzaile gisa:16 urte
nituelarik aukeratu ninduten Altsasuko kaputxinoen kolegioan  ber-
tako koroaren musika laguntzaile izan nedin harmonioa joz. Ez zait
egundaino damutu.  Organoa lantzeko gero eta gogo sutsuagoa
piztu zuen niregan aukeraketa horrek. Geroztik, ia egun bat bera ere
ez nuen pasako pianoa edo organoa landu gabe.

Bi arrazoi dauzkat Bitorianori eskatzeko adore handiz jarrai deza-
la orain arte bezala:

A- Musikaren garrantzia bizitzan.
Gizakia gizaki denez geroztik, musika izan da bere bidelagun abe-

rasgarrienetarikoa. Musika da gizakiaren adimenaren, sentimen-
duen, emozioen adierazpen gorena agian.Gure bizitzaren une guz-
tiak janzten ditu alaitasunez, tristuraz, ausardiaz, gozotasunez...
Aurreko batean irakurtzen nuen artikulu bat argitaratu berria den
liburu baten gainean: “Heziketa emozionala jaioaurreko aldian”:
haur baten hezkuntza amaren sabelean hasten omen da eta musikak
sekulako eragina du nonbait  umea amaren sabelean dagoen bitarte-

an; eragin magikoa du.
Bibliatik hasi eta greziarren mitologiari jarraituz, musikaren

garrantzia azpimarratzen duten hainbat kontaketarekin topatzen
dugu . Duela hiru mila urte Saul erregea espiritu gaizto batek harra-
patu omen zuen eta arpa jotzen zekien baten bila bidali zituen
morroi batzuk , ea espiritu txar hori uxatzen zuen. Eta Dabid gaztea
ekarri zioten. Dabidek arpa jotzen zuen bezain pronto espiritu gaiz-
toak alde egin eta Saul erregea lasaitzen zen.Greziarren artean ,
berriz, Orfeo gai zen bere lira joaz animali basatienak mantsotzeko,
bere maitale Euridize hilen erreinutik ateratzeko… Musikariok,
beraz, kontziente izan behar genuke gure arteak  energia positibo
anitz  sortzen duela entzulegoarengan.

B- Organistaren rol ederra.
Musikak horrenbesteko eragina badu gure bizitzan, nola ez du,

bada, izango ospakizun erlijiosoetan. Organista liturgikoa da, berez,
kantuaren laguntzaile eta euskarri. Zenbait organojolek protagonis-
ta bihurtzeko  tentazioa izaten du; baina, organista liturgikoa zerbi-
tzaria da: Koro zuzendariarena, abeslariena, ospakizuna presiditzen
duenarena… Gainera, garai liturgiko bakoitzari eman behar dio
kutsu berezia, sortu behar du aldi horri dagokion giroa . Ez dira ber-
din Garizuma edo Gabonak, ezta hileta eta ezkontza ere.
Ospakizunaren une bakoitzak badu tarterik gure musika sormena
eta  imajinazioa froga ditzagun.  Bittorianok oso ondo betetzen du
lan hori hain zuzen; gogoratzen naiz zein melodi politak eta goxoak
jotzen zituen gorpu bati azken agurra ematerakoan, opariak eskain-
tzerakoan… Oro har, euskal doinuak eskaintzen zizkigun.

Helder Cámara, Recifeko (Brasil) artzapezpiku ospetsu eta
Askapenaren Teologiaren defendatzaile sutsuak esaten zuen musika-
riok ginela “esperantzaren mezulari”. Ba al dago hori baino bokazio
ederragorik? Animo!Bittoriano eta jarrai belarriak goxatu eta biho-
tzak berotzen!

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

Zorionak!, Bittoriano

Ika-mika

Zabor bilketa era selektiboan eta arrazionalean egin dadin
BAI: Era onenean tratatuak izan daitezen

zabor bilketa selektiboari.
BAI: Birziklapenari.
BAI: Konpostajeari.
BAI: Birziklatua eta konpostatua izan

denaren berrerabilerari.
BAI: Orain egiten den eran, papera-kar-

toia, plastiko eta beiraren bilketa selektiboari.
BAI: Hondakin organikoen bilketa

selektiboari.
BAI: Zabor poltsetan biltzen den erreu-

saren bilketa selektiboari.
BAI: Orain bezala, neurri handiko hon-

dakinen bilketa selektiboari.
BAI: Orain bezala, arriskutsuak eta

kutsagarriak diren hondakinen bilketa selek-
tiboari.

BAI: Ingurumenaren babesari.
BAI: Herritarrentzat eta udalarentzat

merkeena den irtenbideari.
BAI: Orain bezala, herritarrei hobekien

dagokien unean zaborrak uzteko aukera aska-
tasunari.

Guzti hori kontuan izanik:
BAI: Orain ditugun 5 zaborrontzien

mantentzeari: papera-kartoia, plastikoak,
beira, pilak eta erreusa.

BAI: 5. zaborrontziaren kokatzeari
(marroia) hondakin organikoak biltzeko,
Donostiako Amara auzoan bezala eta
Zumaian bezala (ANVk agintzen duen
udala).

EZ: “Atez-ateko” bilketari.
EZ: Zabor zati ezberdinak, etxe atarie-

tan, beharturik finkaturiko ordutegi eta aste-
ko egutegi batean biltzeari.

EZ: Ordutegiak errespetatzen ez badira

“larrialdietako guneetara” (Zubieta, Atallu eta
Aginaga) zaborra eman beharrari, norberak
(ibilgailu motordunekin ohiko eran).

EZ: Orain dauden zaborrontziak ken-
tzeari (lur azpian daudenak 6.000 euro balio
zuen bakoitzak).

EZ: Beharrezko ez delako, zaborrak bil-
tzeko udal merkataritzako sozietate baten
sorrerari.

EZ: Herriko kale eta bideetatik zaka-
rrontziak kentzeari.

Eta Udalak manifestu honetan aipaturikoa
onartuko ez balu,

BAI: “atez ateko” zabor bilketaren inposa-
ketaren aurrean herri kontsulta egiteari.

Usurbilgo Herritar Plataformaren 
manifestua
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PI L-P I L E A N

Babarrun eta sagardo onenaren bila
Igande honetan, San Tomas azoka ospatuko da Usurbilen

Aurtengoan, abenduaren 14are-
kin egokituko da San Tomas
eguneko azoka Usurbilen.

Azken urteotan bezalaxe, herritarrek
eginiko sagardoa dastatu ahal izango
dugu. Eta bertako ekoizleek egindako
babarrunak ikusteko aukera ere izango
da. Lehiaketa bidez aukeratuko dira aur-
tengo sagardo eta babarrun onenak.
Festa biribiltzeko, Aizkora Txapelketa
jokatuko dute, nor baino nor, usurbil-
dar aizkolari gazteek eta beteranoek.

Sagardo zein babarrun lehiaketetara
aurkezteko epea abenduaren 11n amaitu-
ko da. Azken orduan animatzen bazara,
NOAUA!ra ekarri beharko dituzu baba-
rrunak eta sagardoa: babarrunaren
kasuan, kilo bat eta trukean 12 euro
ordainduko dira. Sagardoaren kasuan, 8
botilen truke, 12 euro.

Sagardo lehiaketa
Etxean edo baserrian egindako sagar-

doa bildu ohi da San Tomas azokan.
Alegia, sagardotegiek ezin dutela lehiake-
ta honetan parte hartu. 

Babarrun lehiaketa
Babarrun lehiaketan, ezaugarri hauek

hartuko dira kontuan: itxura, kolorea,
berdintasuna, dizdira, garbitasuna...
Epaimahaiak erabakiko ditu hiru baba-
rrun onenak.

Sari ederrak
Babarrun zein sagardo lehiaketetan,

ondorengo sariak izango dira: 
Irabazlearentzat, 150 euro ¤eta txapela.

Bigarren geratzen denarentzat: 80¤eur o.
Hirugarren saria: 50 euro.

NOAUA!k, Aitzagak eta Sagardo Egunaren lagunak antolatu dute 

San Tomas eguneko egitaraua.

Badatoz Ikatz eta Lore, Olentzeroren lagunak
Aste honetan Aginagan eta

Zubietan izango dira. Eta dato-
rren astean, Agerialdeko ikastola eta
Kalezarreko Haur Eskola bisitatuko
dituzte. Lore eta Ikatz Olentzeroren
lagunak dira eta eguberrien berri ema-
tera hurbilduko dira egun hauetan. 

2 eta 5 urte bitarteko haurrekin bildu-
ko dira egun hauetan.

Abenduaren 11n osteguna,
Aginagako Haur Hezkuntza eta Lehen
Hezkuntzako ikasleekin bilduko dira,
goizeko 10:00etan.

Abenduaren 12an ostirala, Zubietako
Haur Hezkuntza eta Lehen
Hezkuntzako ikasleengana joango dira
Ikatz eta Lore, goizeko 10:00etan.

Datorren astean, Agerialdeko ikasto-

latik eta Kalezarren dagoen Haur
Eskolatik pasako dira. Abenduaren
15ean astelehena, 3 urteko haurrekin
bilduko dira Agerialden, goizeko
10:00etan. Abenduaren 16an eta ordu
berean, Agerialdeko 4 urteko ikasleekin.
Abenduaren 17an goizeko 10:00etan,
Agerialdeko 5 urteko haurrekin.
Abenduaren 18an, ordea, Kalezarren
izango dira Ikatz eta Lore, 2 urteko hau-
rrekin.

Abenduaren 19an,
Olentzerorentzat gutunak
Abenduaren 19an gutun bila pasako

dira. Goizeko 9:30ean, Aginaga bisita-
tuko dute. 10:00etan, Zubieta. Eta
11:25ean, Udarregin gutunak jaso eta
kalejiran hartuko dute parte.

Ikatz eta Lore 

bisitan izango dira egunotan.



6 Noaua! - 2008ko abenduaren 12an

PI L-P I L E A N

Larunbat honetan, errausketaren aurkako mendi martxa

Gipuzkoako Errausketaren
Aurkako Plataformen

Koordinakundeak mendi martxa
antolatu du. Donostia, Lasarte-Oria
eta Usurbildik abiatuko dira hiru
talde. Denek bat egingo dute
Zubietan. Eta elkarrekin, errauste-
planta jarri nahi duten tokira igoko
dira. Mendi martxa larunbat hone-
tan izango da, abenduak 13, goiz
partean.

Zubietan errauste-planta eraiki nahi
duten tokiraino mendi martxa antolatu
da, “Errausketaren aurkako martxa,
desjabetzerik ez!” lemapean. 

Mendi martxako egitaraua ondoren-
goa izango da:

Antiguatik 9:30ean abiatuko dira,
Matia kaletik Añorgara bidean.

Lasarte-Oriatik 10:30ean abiatuko
dira, Okendotik Zubietarantz. 

Usurbildik ere goizeko 10:30ean

abiatuko dira, frontoitik Zubietarantz.
Talde guztiak Zubietan batuko dira,

eguerdiko 11:30ean, eta handik erraus-
kailua eraiki nahi duten tokira joango
dira elkarrekin. Gidari eta azalpen lane-
tan, lurren desjabetze mehatxupean
dauden lurjabeak arituko dira. 

13:30erako Zubietan izango dira
berriz ere bueltan. Martxan partehar-
tzen duten guztientzat, hamaiketakoa
izango da.

"Zurekin egunero" 

kanpainaren bigarren saria Hernanira joan da

Urria hasieran, San Markos
mankomunitateak ogia
erosteko poltsa banatu

zuen doan, okindegietan. Eta egune-
ro poltsa erabiltzen zutenek, Arzaken
birentzat afaria irabazteko zozketan
parte hartzeko aukera zuten. Azaroko
sariak Oiartzun aldera joan ziren.
Abendukoak, aldiz, Hernani aldera.
Maria Pilar Retegi Retegi hernaniarra
izan da saritua izan den bezeroa. Eta
Hernaniko Zikuñaga auzoko
“Autoservicio Laura” dendaria, sari-
tua izan den saltokia. Ez da zozketa
gehiago egingo.

San Markos mankomunitateak adi-
tzera eman duenez, "oso harrera ona
egin diote kanpainari ogia saltzen
duten establezimenduek zein bezero-
ek, eta erosleen parte-hartzea oso han-
dia izan da. Izan ere, 192.000 partai-

detza-txartel baino gehiago jaso dira".
San Markos Mankomunitatea osa-

tzen duten 10 udalerrietan ogia saltzen
duten dendetan egon da kanpaina
martxan: Astigarraga, Donostia,
Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria,
Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta eta
Usurbil.

Donostiako Arzak jatetxean bi lagu-
nentzako afaria zen saria. 

Plastikozko poltsak murriztu
Azaroan egin zen lehen zozketa eta

sariak Oiartzun aldera joan ziren.
Abendukoak, aldiz, Hernanira. Akabo
zozketak, akabo sariak. Baina ez deza-
gun ahaztu helburu nagusia plastikoz-
ko poltsen kontsumoa murriztea dela.
Beraz, lehen bezain egokia izango da
aurrerantzean ere, San Markosek urria
hasieran oparitu zuen poltsa erabiltzea,
ogia erosten dugun bakoitzean.

San markos mankomunitateko

ordezkariak, abenduan

jasotako txartelen aurrean.

TEL. 36 61 97

MASAJE LEKUA

Kale nagusia, 44- behea
LASARTE-ORIA

Kirol masajea eta masaje terapeutikoa
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KO N T Z E J U TX I K I A

Atez ateko proposamena, 
partehartze prozesuaren emaitza

Aurreko ostegunean, Udalak
eta San Markos mankomu-
nitateak atez ateko udal pro-

posamena aurkeztu zuten hedabideen
aurrean.  Herritarrekin izandako par-
tehartze prozesuaren ondorioz osatu
den proposamena dela nabarmendu
zuen Xabier Mikel Errekondok.

Herritarren aurrean esandako berbe-
ra aipatu zitzaien hedabideei. Bilketa
egunez egingo dela, 06:30etik
08:30era; bi ordu horietan jendeak
hondakinak ateratzeko aukera izango
duela. Hondakin mota bakoitza egun
jakin batean atera ahal izango da, ere-
muaren arabera -hirigunea, landa ere-
mua...- egun desberdinetan. Bakoitza
zein egunetan atera behar den jakiteko,
Udalak egutegi bat banatuko die bizila-

gunei, hondakin organikoa jasotzeko
ontzi batekin eta birziklatzeko gidare-
kin batera. 

Etxean konpostatzeko aukera
Gaikako bilketa ez ezik, norberak

bere etxean konposta egitearen aldeko
apustua egin nahi du Udalak. Lorategia
duten etxeei edota landa eremuetan
bizi diren bizilagunei udalak konposta-
gailua utziko die. Eta honekin batera,
konposta egiteko doako ikastaroa jaso-
tzeko aukera izango dute interesatuek. 

Udal tasa, merkeago
Konposta egiten duten herritarrek,

hobariak izango dituzte. Hondakinen
udal tasan, %40ko beherapena izango
dute. 

Helburua etxeko gaikako bilketa

%80ra iristea dela aipatu zuen Xabier
Mikel Errekondo alkateak, baina
%90era ere irits daitekeela adierazi
zuen. 

Hiri hondakinen arazoari aurre egite-
ko benetako irtenbidea hau dela aipatu
zuen alkateak, eta zentzu horretan,
hondakinak errausteak “inolako zen-
tzurik ez” duela azpimarratu zuen.

Aurreko ostegunean egin zen

prentsaurrekoa udaletxean.
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ER R E P O R TA J E A

Gauza bakoitza bere tokian

Eguneroko martxan, etxean
nahiz lantokian,  badira ia
etengabe sortu ohi diren

materialak: hondakin organikoak,
papera/kartoia, ontziak, pixoihalak,
erreusa... Ohikoak bezala izendatzen
direnak. Baina badira noizbehinka
sortzen diren hondakinak ere: sukal-
datzeko olioa, etxekotresnak, pilak,
boluminosoak... Ohikoak atez ate
bilduko dira. Baina noizbehinka sor-
tzen diren horiek, Garbigunera era-
man beharko dira. Garbigunea mar-
txan jarri bitartean, San Markosen
ibilgailua eta Atallun prestatuko den
gune bat izango dira behin behineko
alternatibak.

Ohikoak atez ate bilduko dira
edota bilketa guneetan. Noizbehinka
sortzen diren hondakinak, aldiz,
Garbigunearen bidez kudeatu behar-
ko ditugu. Garbigunea martxan ez
dagoen bitartean, alternatiba hauek
eskainiko ditu Udalak: 

Etxeko hondakin arriskutsuak
(sukaldatzeko erabilitako olioa, disol-
benteak eta pintura poteak, pilak,
erradiografiak) San Markoseko
kamioira eraman beharko dira. 

Bolumen handiko trasteak (kol-
txoiak, altzariak, etxekotresnak...) eta
eskonbroak (obra txikietako sobera-
kinak)  Atallun prestatutako gune
batera eraman beharko dira.  

Aurrerantzean, ontzi honetan
jaso beharko dira hondakin

organikoak.

Barazki zein animali janari soberakinak, gordinak nahiz
sukaldatuak. 
Fruitu lehorren, arraultzen eta mariskoaren azalak. 
Materia organikoz zikindutako paperezko eskuzapi 
eta mahaizapiak, eta sukaldeko papera.
Loreak eta landareak, belarra kopuru txikian.
Infusio poltsatxoak eta kafe hondarrak.
Barnizarik gabe errautsak.

Usain txarra ekiditeko: 
1. Poteko tapakina zabalik eduki
gehiegizko hezetasunak alde egiteko
eta ez usteltzeko. 
2. Arrainak sukaldeko paperez bildu.

Organikoa Trukoak

Hondakin organikorik gabeko paper garbia beti, bulegoetako
papera, aldizkariak, egunkariak, kartoia. 

Paperezko kaxarik edo poltsarik ez
baduzu, sokatxo batez lotu daiteke.

Papera, kartoia Trukoak

Beirazko ontziak, botilak, kontserba poteak, roll-on 
desodoranteak, eta abar. Keramikarik ez. 

Tapak eta tapoiak ontzi arinetan jarri-
ta utzi.

Beira Trukoak

Freskagarri eta kontserba latak, plastikozko botilak, tetra
brikak, aerosolak, paper plastifikatua, hortz pasta eta krema
poteak (botika poterik ez), aluminio papera eta bandejak.

Bolumena txikiagotzeko edateko
ontzi eta ur botilak konpaktatu.

Ontzi arinak Trukoak

Birzikla ezin daitezkeen hondakin ez-organikoak, etxeko hautsa, keramika 
hondakinak, hautsitako ispiluak, zigarro muturrak, barnizadun errautsak.
Pixoihalak eta konpresak.

Pixa-oihal eta konpresentzako egune-
ro bilketa estra bat dago.

Erreusa Trukoak
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ER R E P O R TA J E A

Autokonpostatzearen berri emateko

hitzaldi didaktikoa egingo da datorren astean

Hondakin organikoak kon-
post bidez birziklatu dai-
tezke. Horretarako, espa-

zioa behar da. Landa eremuan erra-
zagoa da, baina  kaxko inguruan ere
badira belazea edo lorategia duten
etxeak.  Lorategia duenak, bere
borondatez, organikoa autokonpos-
ta dezake. Horregatik, erraztasun
guztiak eman nahi ditu Udalak.
Autokonpostajea zer den gertutik
ezagutzeko, hitzaldi didaktiko bat
egingo da datorren astean Sutegin.

Udala autokonpostatzearen aldeko
apustu sendoa egiten ari dela esan
daiteke. Konpostagailua utzi eta
autokonpostatzeko doako ikastaroa
emango die interesatuei. Ez hori
bakarrik. Hobariak ere izango dituz-

te. Etxeko hondakinen tasan %40ko
beherapena egingo zaie autokonpos-
tajea egiten dutenei. 

Abenduaren 16an Sutegin
Autokonpostajeari buruz informa-

zio gehiago jasotzeko aukera aparta
izango da abenduaren 16an. Egun
horretan, Albert Piqué adituak hitzal-
dia emango du Sutegin. Kataluniarra
da Albert Piqué, Asepma enpresako
kidea eta Usurbilen atez ateko bilke-
taren inguruan autokonpostajea bul-
tzatuko duten hezitzaileak formatuko
ditu. Urteak daramatza autokonpos-
tajearen munduan lanean eta forma-
ziorako bidaia aprobetxatuz, ongi
autokonpostatzeko hitzaldi didakti-
koa emango die Sutegira bertaratzen
diren guztiei. Bidaia aprobetxatuz,

Lasarte-Oria eta Oiartzun ere bisita-
tuko ditu Piquék.

Usurbilen, hitzaldi didaktikoa
abenduaren  16an izango da, astear-
tea, arratsaldeko 19:00etan Sutegin. 

Konpostagailua utzi eta
konpost egiten ikasteko doako

ikastaroa jasoko dute
interesatuek.

Sukaldatzeko erabilitako olioa, disolbenteak,
eta pintura poteak, pilak, erradiografiak.

Garbiguneak funtzionatzen ez duen bitartean San
Markoseko kamioiaren zerbitzuak jarraituko du.

Etxeko hondakin arriskutsuak Behin behineko funtzionamendua

Koltxoiak, altzariak, etxekotresnak.
Inausketak

Garbiguneak funtzionatzen ez duen bitartean
Atallun prestatutako gune bat egongo da frakzio
hauek uzteko.

Boluminosoak Behin behineko funtzionamendua

Obra txikietako soberakinak. Garbiguneak funtzionatzen ez duen bitartean
Atallun prestatutako gune bat egongo da frakzio
hauek uzteko.

Eskonbroak Behin behineko funtzionamendua
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EL K A R R I Z K E TA

Igandeko lehia ikusgarria izango da
Herriko aizkolari beteranoak eta gazteak aurrez aurre arituko dira

Abenduak 14, igande eguerdia.
NOAUA!k antolatutako San
Tomas azoka. Bi aizkolari

belaunaldi aurrez aurre; Inaxio Pagola
“Iruntxo”, Juantxo Esnal “Arrilla I”,
Urtzi Olasagasti, Xabi Dorronsoro eta
Aritz Esnal “Arrilla II”. Dema plazan,
eguraldi txarra egiten badu, Askatasuna
plazan. Burutu beharreko proba; bana-
ka, 45 hontzako bi enbor eta kana-erdi-
ko lau. Aitzaga Kultur Elkarteak antola-
tuta, sarrera doan. Galdu ezin den
lehia. Gerturatu eta ikusi.  

NOAUA! Nondik dator proba anto-
latzeko ideia?

Troia. Santixabeletan
Peñagarikanoren omenaldian herriko bi
gazte aritu izan eta herrian lau badirela
ikusita, plaza jarri behar geniela pentsatu
genuen, motibazio bat izan eta duten
zaletasunari eusteko.

Hortik sortu zen guztia. Lehen aizko-
ran ibili eta oraindik zaletu bezala ari-
tzen diren beteranoak izanda eta lau gaz-
terekin txapelketa motz samar ikusten
genuenez, haiei komentatu genien.
Topera ari dira orain.

N. Tartean, beteranoak zaudete,
duela 20 urte antzeko txapelketa batean
parte hartu zenutenak?

Arrilla I. Duela hogei urte herri mai-
lako txapelketa bat antolatu zen. Oso
ona izan zen, lan dezenterekin gainera.
Beteranoak baziren; Auzmendi... Alde
horretatik, denak animatuta ginen. Oso
umore ona jarri genuen eta lana oso
ona izan zen. Hartatik giroa oso bero
geratu zen. Batzuk ordutik aurrera segi
dugu, zaletasun moduan. Igandero
saioak eginez, geure hamaiketakoak
dastatuz. Oraindik ez dugu erabat utzi,

baina segitzeko ere ez da batere samu-
rra. Zaila izan eta lana ondo egiteko
asko sufritu behar da. Lotura handia
eskatzen du. Orain, txapelketa hau
antolatu da eta gustura ari gara.

N. Prestatzen zabiltzate, gogor?
A. Lau bat hilabete entrenatzen, serio

samar azken hilabete eta erdi inguruan.
Semea ere hor dabil, gustura, animatuta.
Elkarren borroka txiki bat egingo ote
dugun. 

N. Herriko bi aizkolari belaunaldi,
aurrez aurre ikusiko ditugu?

T. Berez, hiru beteranok parte hartu
behar zuten; Juantxo Esnalek, Iruntxok,
eta Juanito Alkortak. Bestetik lau gazte-
ek; batek lan arazoengatik utzi behar
izan du. Hiru gazte geratu ziren. Seiko
taldea osatua genuen; hiru adineko eta
hiru gazte. Baina Juanito Alkorta lesio-
natu da eta azkenean, bostekin jokatuko
da proba. Gazteek beren koadrila era-
mango dute, giro ederra sortuko da.
Beteranoen alde ere jendeak egingo du.
Bestalde, beti Aitzaga Kultur Elkarteak
zerbait berezia antolatu izan du azaroa-
ren 1eko arratsaldeetan; herri kirolekin
lotuta. 

N. Gazteak erakarri dituzue. Zure
kasuan, semea?

A. Duela bizpahiru urtetik biok ibil-
tzen gara, beste lagun batekin.
Igandero. Orain, semea tartean dela,
berari laguntzen. Serioa da gaia.

N. Proba egunean ere serio arituko
zarete?

A. Han, bakoitza bere lanetara joan-
go da. Etxekoak gara, baina une horre-
tan ez dago lagunik. Semeak motiba-
zioa badu hori egiteko. Kirola oso
gogorra da, teknika handikoa eta jarrai-
pena behar du. Bera gustura dabil egin-
dako lanekin. Aspaldi zebilen, aukera
etorri zaio azkenean, baliatu du eta ia
orain zer ateratzen den.

N. Lehen, aizkolari gaztearen pape-
rean, eta orain beteranoarenean egon-
da, probari aurre egiteko ikuspegia zer
modutan aldatzen da?

A. Gu adinean aurrera goaz. Nahi
dugu baina ezin. Urduritasun maila ere
jaitsi egiten da. Nekea hor dago. Duela
hogei urte ere, zaharrenak 45 urte ingu-
ru izango zituen. Nik orduan 27 urte
nituen, gaur gazteek duten adina. Zer
aldaketa dagoen.

“Juanito Alkorta lesionatu
da eta azkenean bostekin

jokatuko da proba”

3 GAZTE, 2 BETERANO

Ezker eskuin, Arrilla I eta iruntxo, igande honetan aizkolari

txapelketako proban arituko diren “beteranoak”.
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ELKARRIZKETA

NOAUA! Proba nolakoa izango da?
Troia. Proba indibiduala izango da,

laguntzailerik gabe. 45 ontzako egur
batekin hasi, lau kana erdikoekin segi,
eta 45 ontzako batekin bukatuko da. Ez
da lan luze bat, baina bai gogorra, pla-
zara aterata lanak bukatu egin behar
baitira, ez dago amaitu gabe uzterik. 

N. Egin apustua…
A. Zer pasako den eta guk zer maila

emango dugun esatea zaila da. Egun
berean ikusi beharko da. Indartsu hasi
arren, gero segi egin behar da. Erritmoa
markatzea oso zaila da. Aurrera sama-
rrean gazteek joan beharko lukete.
Santixabeletan egindako lana ikusita,
gazteak berea egingo du. Mutila handia
da. Guk ere geure maila egiten badugu,
estutuko ditugu. Guk gerra eman?
Gustura emango dugu. Gazteek ere
hori pentsatzen dute, beteranoek zer
egingo dugun. Kezka hori izatea oso
polita da. 

N. Duela hogei urte, zer nolako
emaitzak eskuratu zenituzten?

A. Orduan, txapela lortu nuen. Lan
handia zen. Baina adina hor zegoen eta
ondo entrenatu genuen. Lehenbizi ni
geratu nintzen, bigarren Juan
Auzmendi, hirugarren Joxe Luis
Alkorta, eta laugarren, Juanito Alkorta.
Lehia estua izan zen. Lehen bien artean,
segundoetako tartea zegoen.  

T. Ordukoa gaur egun, Gipuzkoako
txapelketan egiten den lan ofiziala litza-
teke.

N. Giro ederra sortuko zen?
A. Garai hartako txapelketaren aurre-

tik elkarren arteko joko batzuk izan
ziren. Txapelketaren ideia sortu zen
gero. Antolatuko ote genuen pentsatze-
ko elkartean bildu ginen. Geuk egin

genuen guztia; dirua jarri, kontratuak
prestatu, gastuei aurre egin… 

T. Orduko filosofi bera mantendu
nahi izan da egun, orduko lan maila jai-
tsita eta sarrerak kenduta. Herritarrak
erakarri eta ondo pasa dezaten. Lehen
jendea aizkolariak ikustera joaten zen.
Orain aldiz, aizkolariak gerturatu behar
dira herritarrengana. Igandeko proba
erosoagoa da aizkolarientzat. Guk jarri-
ko dizkiegu egurrak, aldagelak hobea-
goak dira, gastuak ordainduta, seguruak
eginda... 

N. Urduritasuna handitzen doa
proba eguna gerturatu ahala?

A. Behar du. Urduritasuna badago,
gorputzean motibazioa duzun seinale.
Aldiz, urduritasunak lotzen bazaitu,
kontuz. Urduri arituko gara igandean.
Oihu dezente izango da. Jendea anima-
tuta joango da. 

N. Zergatik joan aizkolari proba
ikustera?

T. Azkeneko hogei urteetan ez baita
izan eta akaso beste hogei urteetan ez
baita izango. 1988an egin zen txapelke-
ta hartatik jende batek segi duelako aiz-
koran. Eta gazte batzuk daudelako hor.
Merezi du joatea. Polita geldituko da,
txistorra jan, baserrietako sagardoa das-
tatu eta aizkolariak ikustea, goiza osa-
tua. Jai giroa ziurtatua dago.

A. Geure familientzat sorpresa handia

izan da, oso polita. Jendeak ikusiko du.
Giroa berotzen ari da. Denok gozatu
dezagun egun horretan. Giro ona izan
eta festak inor minik hartu gabe buka
dezala. 

“Proba indibiduala izango da”

Urtzi Olasagasti, Xabi Dorronsoro eta Aritz Esnal Arrilla II,

Txapelketako lehiakide gazteak.

“Aurtengoa 
polita ateratzen bada...”
NOAUA! Aurrera begira, proba

hau antolatzen jarraitzeko ohitura
sortu nahiko zenukete?

Troia. Lehen pilotako txapelketa
antolatzen zen. Badakigu ez dela ber-
dina. Pilotan edonork joka dezake,
bakoitzak bere mailan, eta aizkoran
norberak egin behar du. Gazte hauek
aurrera jarraitzen duten ikusiko dugu.
Aurten hiru dira, laugarren bat ani-
matzen bada eta urtean behin plazara
ateratzea nahiko balute, aukera eman-
go diegu.

Arrilla I. Gazteen nahia ikusi behar
da. Aurtengoa polita ateratzen bada,
berotuko dira gazteak. Akaso beste
bakarren bat ere animatuko da. Gastu
handiak dira, laguntzarik ez dago.
Norberak egin behar izaten du guztia.
Entrenamenduak oso gogorrak dira;
egurra prestatu, ebaki… Gaur erabili-
tako egurra bihar ez dago. Halere,
gustukoa izanez gero, norberak bila-
tuko ditu jarraitzeko bideak.

“Geure familientzat sorpresa
handia izan da, oso polita,

giroa berotzen ari da...”

ARRILLA I



Eguberriak erosketen sinoni-
mo izan ohi dira, besteak
beste, gaztetxoenentzako

opariak egiteari dagokionean. Baina
zertarako erosi produktu berriak,
erabilitakoak baliatu ditzakegunean?
Galdera horren erantzuna badute,
Hitz Aho Guraso Elkartekoek:
“Nirea zuretzat, zurea niretzat…
aizu tori eta ekarri hori!”. Bigarren
aldiz, trukaketan oinarritutako jos-
tailu erabilien azoka antolatu dute
abenduaren 13rako, frontoian.
Egunotan material bilketa lanak egi-
ten ari dira Sutegin. Beharrik izan ez
eta etxean egon ohi diren jostailu,
liburu eta bestelakoak kultur etxean
uztera, Hitz Aho-ren ekimenean
parte hartzera deitzen dute antola-
tzaileek.

Gaztetxoenen urteroko oporrik
gustukoenetakoak gerturatzen ari
dira, eguberriak. Aisialdiaz gozatzeko
tarte zabalagoa izango dute,
Olentzerok ekarritako opari estreina-
tu gabeekin, edo zergatik ez, erabilie-
kin jolasteko. Gaztetxoentzako pro-
duktu berriak nonahi aurki ditzake-
gu, ez da hain erraza ordea, beste nor-
baitek erabilia izan eta behar ez duen
jostailu edo ipuin bat eskuratzea. 

Berrerabilpena bultzatu, erabilpena
jabegoaren gainetik jarri eta gehiegiz-
ko kontsumoaz ohartarazi nahian,
Hitz Aho Guraso Elkartekoek iaz
proposamen berritzaile bat antolatu
zuten; goiz batez, aldez aurretik herri-
tarrek etxean baliatu edo behar ez
zituzten jostailu, ipuin, liburu edota
CD-ak bilduta, elkartrukea bultzatu

zuen azoka egitea.
Ekimenaren lehen edizioan, pilota-

lekuan kokatutako mahai luze bat,
mota guztietako jostailuz bete ahal
izan zuten. Azoka haren bezperatan
etxean izan, erabiltzeko beharrik
eduki ez eta beste edonori baliagarria
suertatuko zitzaiolakoan, herritar bat
baino gehiago hurbildu zen Sutegiko
erakusketa aretora jostailuak eta bes-
telakoak uztera.

Jostailu bilketa, Sutegin
Aurten, iazko esperientzia errepika-

tzea erabaki dute antolatzaileek.
Duela urtebetekoaren haritik joango
da. Ostiralera bitarte Hitz Aho-koek
jostailu bilketa lanak egingo dituzte
Sutegin. Jasotakoa erakusgai jarriko
dute larunbat goizean frontoian.       

Elkartrukea, oinarri
Jostailuek baldintza onetan egon

behar dute, osorik, norberak hartzea
nahiko lukeen moduan. CD Rom-ak,
DVD-ak edo antzekoak uzten badira,
jatorrizkoak izan behar dute. Bilketa
egunetan Sutegira eramandakoaren
truke nahi duenak txartel bat jasoko

du, norberak eramandako jostailua
beste batengatik aldatzeko baliagarria
izango zaiona azoka egunean. 

Azoka amaituta, hartu gabe, bertan
geratzen diren jostailuak Gobernuz
Kanpoko Erakunderen bati emango
dizkiote antolatzaileek. 
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PI L-P I L E A N

Elkartrukean 

“Berrerabilpena bultzatu
eta gehiegizko kontsumoaz

ohartarazi nahi du Hitz Aho
Guraso Elkarteak”

JOSTAILU AZOKA

Iaz ere egin zen jostailu erabilien azoka. Egunotan, materiala
biltzen ari dira Sutegin.

ABENDUAK 13 LARUNBATA

JOSTAILU ERABILIEN AZOKA
Ordutegia: 12:00-13:30.
Tokia: frontoia.

JOSTAILUEN BILKETA
Noiz: abenduak 10-12.
Ordutegia: 17:00-18:30.
Tokia: Sutegi.

Antolatzaileak: Hitz Aho Guraso 
Elkartea eta Udala.

Jostailu Erabilien Azoka egingo da larunbatean frontoian
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PI L-P I L E A N

Komedia, “Ate Joka” 

Joxemai eta Andrex, Andrex eta
Joxemai. Bat dibortziatua, bestea
dibortziatzeko asmotan. Bi per-

tsonaiak, oholtza gainean berriz topo
egingo duten bi aktore ezagunek hezur-
mamitzen dituzte; Joseba Usabiagak eta
Iker Galarzak. Eta haiekin batera Sara
Cozar. Haien arteko tira-birak, egoera
komiko zein tristeak biltzen ditu Txalo
konpainiaren lan berrienak. Ostiral
honetan, abenduak 12, 22:00etik aurre-
ra Sutegin izango dira. 

Antzeko egoerak bizi dituzten bi lagu-
nen arteko elkarbizitza da “Ate joka” osti-
ral honetan, Sutegiko auditorioan ikusi
ahal izango den antzezlanaren muina.
Dibortziatuta egon eta bakarrik bizi den
Joxemai eta orain arte ezkondua zegoen
baina dibortziatzekotan den Andrexen
istorioa dakar Txalo konpainiaren ekoiz-
pen berriak. Joxemai bizizalea eta bizio
askokoa dugu; Andrex aldiz, garbitasu-
nak itsutzen diola bizi da. 

Komedia kutsukoa
Bien arteko elkarbizitzaren gorabehe-

rak biltzen dira, Sara Cozar aktore ezagu-
nak hezurmamitutako pertsonaiarekin
batera; egoera komikoak, barre eragiten
duten horietakoak, baina baita bizipen
mingarri zein tristeak ere. 

Gene Sacks-en “The Odd Couple”
komedian oinarritua, Ritxi Lizartzak egin
ditu itzulpen eta egokitze lanak. Duela bi
hilabete estreinatu zen Gipuzkoa mailako
aretoetan. 

Aurpegi ospetsuak
“Ate joka”-ko hiru aktore protagonis-

tak ezagunak ditugu telebistako hainbat
saioetan, filmetan edota antzezlanetan

parte hartu baitute. “Goenkale” telesail
ezagunean elkarrekin lan egindakoak
dira. Galarza “Vaya Semanita” telebista
saioan eta Usabiagarekin batera, baita
“Erreleboa” eta “Bota patsa!” antzezlan
arrakastatsuetan ere. Cozarrek ere zenbait
antzezlanetan, “Amelingo Txirularia”,
“Susie”, “Las mujeres de verdad tienen
curvas” edo “Kutxidazu bidea Ixabel” fil-
mean parte hartu du. Hirurak igoko dira
Sutegiko oholtza gainera, Begoña
Bilbaoren zuzendaritzapean.

Duela bi hilabete egin zen antzezlan honen estreinaldia.

Ostiralean, Sutegin ikus ahal izango dugu.

ABENDUAK 12 OSTIRALA

“ATE JOKA” ANTZEZLANA

22:00etan, Sutegin.
Zuzendaria: Begoña Bilbao.
Antzezleak: Iker Galarza, 
Sara Cozar eta Joseba Usabiaga.
Sarrerak 5 eurotan kiroldegian. 
Egunean bertan, 8 euro takilan.

Txerrikiren deialdia

Gabonetako ekintzak prestatzeko,
bilera bat egingo da abenduaren

16an asteartea Sutegin, arratsaldeko
17:30ean.

Abenduaren 23an eta 30ean, astear-
tez biak, goizeko 11:00etatik 13:00era
herriko kaleetatik kalejira egin nahi da.
Dendaz denda bi “ekintza-ibiltari” egi-
teko asmoa dute Txerri Antzerki
Taldekoek.

Euskaraz antzezteko prest dagoen eta
16 urtetik gorakoa den edonork har
dezake parte.

Argibide gehiago nahi duenak
NOAUA! Kultur Elkartearen egoitzan
galde dezala edo Txerrikin parte hartu
ohi dutenei galde diezaiola.

E-mail bidez ere jasoko duzue infor-
mazio gehiago: txerriki@gmail.com

Joseba Usabiaga, Iker Galarza eta Sara Cozar aktoreak, ostiralean Sutegin
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NO A U A! TX I K I

Pirritx eta Porrotx 

saiorako sarrerak jada salgai

Piratak ikuskizuna eta diskoa
aurkeztu berri dituzte Pirritx
eta Porrotx pailazoek. Beste

askoren artean, Mari Motots eta
Aitor Gorosabelek antzeztutako
Patakon piratak hartuko dute parte
Euskal Herri osoan zehar egingo
duten biran.

Hogei kantu eta hogei ipuintxo bil-
tzen ditu lan honek. Hitzak bi pailazo-
ek idatzi dituzte eta musika Xabier
Zabalak egin du. Prentsaurrekoan
esan zuenez, “jende askoren lankide-
tzari esker osatu dugu diskoa”. 

Andoaingo Garate estudioetan
Haritz Harreguy usurbildarraren esku-
tik grabatutako disko honetan kolabo-
ratzaile ugari izan dituzte. Tartean,
Labrit usurbildar kantaria, Celtas

Cortoseko kantaria, Sutagar taldeko
Aitor Gorosabel...  

Kiroldegian arituko dira
Abenduaren 20an izango dira gure

artean eta bi saio eskainiko dituzte:
16:00etan eta 18:30ean. Sarrerak
aldez aurretik Mahukan eta
Bordatxon daude salgai, 5 eurotan.
Egun berean, 6 euro. 12 hilabete arte-
ko haurrentzat, sarrera doan.

Amodiozko gutun
lehiaketa Santuenean

Lehiaketa honetan 15-25 urte
bitarteko  usurbildar gazteek

parte har dezakete. Lan guztiak jato-
rrizkoak, argitaragabeak eta euskaraz
idatziak izan beharko dute.

Santuenea Kultur Elkartearen
lokalean  aurkeztu beharko dira
lanak abenduaren  12an,  arratsalde-
ko 17:00etatik 19:00ak bitartean.
Lanek gutun forma izan beharko
dute eta DIN A-4 orritan eskuz zein
ordenagailuz idatzita aurkeztu ahal
izango dira. 

Saria, abenduaren 20an
Egilearen datuak (izena, adina,

telefonoa eta helbidea) kartazal itxi
batean sartuko dira, ondoren karta-
zal txiki hau eta gutuna kartazal han-
diago batean sartu eta aurkeztuko
dira.

Irabazlearen izena abenduaren
20an jakingo da. Saria: 100 euro.

Gabonetako postalen
lehiaketa martxan

Usurbildar haur eta gaztetxoek
har dezakete parte lehiaketa

honetan. Gabonetako ohituren ingu-
ruan osatu beharko dira postalak eta
folio erdiko tamainan marraztu
beharko dira. Edozein paper mota
edo teknika erabil daiteke.

Lanak izenik gabeko eta itxitako
gutunazalean aurkeztuko dira,
barruan beste gutunazal bat egongo
da egilearen identifikazio datu haue-
kin: izena, adina, helbidea, telefonoa.

Kategoria bakoitzeko irabazleari 30
euroko bono bat emango zaio liburu
denda batean materiala eros dezan.

Abenduak 12, azken eguna
Santuenea Kultur Elkarteak duen

lokalean  aurkeztu beharko dira pos-
talak abenduaren  12an,  arratsaldeko
17:00etatik 19:00ak bitartean.

Mahuka dendan esan

digutenez, dagoeneko sarrera

ugari saldu dira. 

Igande honetan, 

txotxongilo ikuskizuna Sutegin

Txotxongilo ikuskizun honetan,
herrialde ezberdinetako ipuin

tradizionalak uztartu ditu Gorakada
Teatroak.  Udal iturriek aipatu dute-
nez, igande honetako saioa bost eta
zortzi urte bitarteko haurrei zuzendua
dago.  “Irudimendeko Hiria” ikuski-
zunerako sarrera aldez aurretik eros
daiteke kiroldegian. Egunean bertan
ere, Sutegiko takilan, 3 eurotan.
17:00etan hasiko da emanaldia. 

5 eta 8 urte arteko gazteei

zuzendutako obra da.

“Abenduaren 20an arituko
dira kiroldegian. Mahuka

dendan eta Bordatxon
daude sarrerak salgai”

BI SAIO ESKAINIKO DITUZTE
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I Z E R D I PAT S E TA N

Mendi Astea ari da ospatzen egunotan Andatza Mendi Elkartea 

2009an, zazpi herrialdeetan barrena

Mendi Astea

Hasi da Mendi Astea.
Aurtengo lehiaketan aur-
keztu diren bideo eta

argazki muntaiak ikusgai dira egun
hauetan Sutegin. Asteburuan jarrai-
pena izango du Mendi Asteak. Heldu
nahiz gaztetxoentzako mendi irteerak
prestatu dira. Eta ohiturari jarraituz,
Mendi Astearen aitzakiarekin urteko
bazkaria egingo dute Mendi
Elkarteko kideek. Datorren urteko
plangintza ere egina du Andatza
Mendi Elkarteak. Eta gauzak ondo
bidean, zazpi herrialdeak bisitatuko
dituzte 2009an. 

Urtarrilan ez da mendi irteerarik izan-
go. Baina otsailean Bizkaia aldean ibili-
ko dira. Anbotoko mendilerroa bisitatu-
ko dute.

Martxoan, Behe Nafarroako mendie-
tan ibiliko dira eta, apirilean, Gipuzkoa
izango da herrialde aukeratua. Maiatza

Andatza Eguna prestatzen pasako dute
eta ekainean Zuberoan egingo dute
asteburu pasa.

Uztailean Pirinioetan ibiliko dira eta
irailean Nafarroako bardeak bisitatuko
dituzte, baina bizikletaz. Eta urrian,
Araba izango da Andatzakoen helmuga.

ABENDUAK 9, 10 ETA 11
BIDEO EMANALDIAK SUTEGIN

- Bideo eta argazki muntaien
lehiaketako lanak Sutegin,
20:00etan. 

- 19:00etatik aurrera, mendiko
txartela ateratzeko aukera Sutegin.

- Abenduaren 13ko helduen ibilal-
dirako eta bazkarirako txartelak eros-
teko aukera Sutegin bertan. 

ABENDUAK 13 LARUNBATA
HELDUEN IBILALDIA ETA BAZKARIA

Zumaia-Aia/Orio arteko ibilaldia.
1. EuskoTrenaren bitartez, Usurbil-

dik Zumaiaraino joango dira eta han-
dik oinez Aia/Orioraino itzuli.

2. Bazkaria Santio auzoko Sega
jatetxean izango da eta  urtero bezala
“babarrun jana” izango da.

3. Txartelak salgai Sutegin aben-
duaren 11 arte. Salneurria: 10 euro
(gainontzekoa egunean bertan).

4. Irteera: Goizeko 8:00etan,
Andatzako lokalean.

ABENDUAK 14, IGANDEA
UMEEN IBILALDIA

Usurbil/Andatza inguruan 2-3
orduko ibilaldia. Ondoren opariak
parte hartzaileen artean banatzeko.

Iaz, Oiartzun-Arantza bidea osatu zuten mendi Asteko ibilaldian.

Andatzak egingo dituen irteerak 2009an

Otsaila: Bizkaia, Anboto mendilerroa
Anboto (1331 m), Untzilaitz (934 m),
Alluitz (1040 m).

Martxoa: Behe Nafarroa
Urkulu (1419 m), Okabe (1466 m)

Apirila: Gipuzkoa, mendi  ibilaldia

Maiatza: Andatza Eguna, Usurbil

Ekaina: Zuberoa, Holtzarte eta
Kakueta inguruak (asteburuko irteera)

Uztaila: Pirinioetara
edo Europako Haitzetara 
(asteburuko irteera)

Iraila: Nafarroa, Bardeak
Bizikleta irteera (asteburuko irteera)

Urria: Araba, Valderejo 

Azaroa: Lapurdi Donibane Lohitzune
- Hendaia, kostako bidetik

Abendua: Mendi Astea, Usurbil

Spining ikastaroa

Spining ikastaroak arrakasta han-
dia izan du. Itxaron zerrenda

handia denez, ikastaro berri bat anto-
latuko da kiroldegian, beti ere taldea
osatzeko gutxiengo kopurua anima-
tzen bada. 

Ikastaroa astelehenetan eta asteaz-
kenetan egingo da: 15:00-15:50.

Informazio gehiago kiroldegian.

Amador Granadoren 
omenezko bazkaria

Lagunen omenaldia jasoko du
Amador Granado txirrindulariak

larunbat honetan. Bizikleta martxa
9:00etan aterako da, kiroldegi aurretik.
Segidan, Udalak harrera egingo dio eta
azkenik bazkaria egingo da Saizarren.
Txartelak Laurok dendan daude salgai. 
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INGO AL DEU?

Abenduak 11, osteguna
Acha-Orbea, Hipodromoa 6, Lasarte

Abenduak 12, ostirala
Urbistondo, San Frantzisko 1, Lasarte

Abenduak 13, larunbata
Urbistondo, San Frantzisko 1, Lasarte
Oa, Kontseju Zarra 11, Usurbil*

Abenduak 14, igandea
Urbistondo, San Frantzisko 1, Lasarte

Abenduak 15, astelehena
Orue, Jaizkibel plaza 2, Lasarte

Abenduak 16, asteartea
De Miguel, Kale Nagusia 32, Lasarte

Abenduak 17, asteazkena
Orue, Jaizkibel plaza 2, Lasarte

Abenduak 18, osteguna
Gil, Kale Nagusia 24, Lasarte

Abenduak 19, ostirala
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Abenduak 20, larunbata
De Miguel, Kale Nagusia 32, Lasarte
Oa, Kontseju Zarra 11, Usurbil*

Abenduak 21, igandea
De Miguel, Kale Nagusia 32, 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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GAZI, GOZO, GEZA

Agenda

Azaroaren bukaeran, Gure
Pakeako bazkideek Artzabal
berritua ezagutzeko aukera

izan zuten. Ostiral honetan, abenduak
12, Udalak zahar etxe berriaren inau-
gurazioa egingo du. Arratsaldeko
18:00etan hasiko da ekitaldia. 

Azaroaren bukaeran ireki ziren
Artzabal baserriko ateak.
Inaugurazioa, dena den, ostiral hone-

tan egingo du Udalak. 
Artzabal berrituan, taberna eta jate-

txea beheko solairuan daude.
Abenduaren 1etik martxan da.  Lehen
solairuan, erabilera anitzeko gela
handi bat jarri da. Baita administrazio
gela eta ileapaindegia ere, besteak
beste. Bigarren eta azken solairuan,
egongela ederra. 

Aurrerantzean, Gure Pakearen egoi-
tza izango da Artzabal baserria.

Ostiral honetan egingo da

Artzabal zahar etxearen inaugurazioaAbenduak 12 ostirala
“Ate joka”, antzerkia, 22:00etan

Sutegin. Sarrerak aldez aurretik kirol-
degian salgai, 5 eurotan. Egunean
bertan, 8 euro. Antzezleak: Iker
Galarza, Sara Cozar eta Joseba
Usabiaga. 

Abenduak 13 larunbata
Jostailu erabilien merkatua fron-

toian, 12:00etatik 13:30era.
Jostailuak jasotzeko egunak: aben-
duaren 10etik 12ra, 17:00etatik
19:00etara Sutegiko sarreran.

Abenduak 14 igandea
- San Tomas azoka. Goizean, fron-

toian eta Dema plazan. Sagardo eta
babarrun lehiaketak eta Usurbilgo
Aizkora Txapelketa.

- Txotxongilo ikuskizuna. “Irudi-
mendeko hiria”, Gorakada Teatroa.
17:00etan, Sutegin. 5-8 urte arteko
haurrentzat. Sarrerak aldez aurretik
kiroldegian, 2 eurotan. Egunean ber-
tan, Sutegin, 3 euro.

Abenduak 18 osteguna
- “Txertoei buruzko informazioa”,

17:00etan Sutegin.
- www.usurbil.net webgunearen

eta Usurbil Zenbakitan lanaren aur-
kezpena, 19:00etan Sutegin.

Abenduak 19 ostirala
- Lore eta Ikatzek

Olentzerorentzako gutunak jasoko
dituzte, eguerdian kaxkoan.

- Pello Añorga ipuin kontalaria,
18:00etan udal liburutegian. HH3ko
ikasleentzat.

- San Tomas Santuenean,
19:00etatik aurrera, txorizo dastake-
ta, jaiotzak eta lehiaketako postalak
ikusgai.

- Go!Azen film musikala,
22:00etan Sutegin. Iraupena: 90
minutu. Gazteentzat, sarrera doan.

Arratsaldeko 18:00etan hasiko da inaugurazio ekitaldia.

Ostiral honetan hasiko da

Aitzagako Mus Txapelketa

Aitzaga Mus Txapelketa zazpi
jardunalditan jokatuko da.

Lehena, ostiral honetan,
Mahaspildegi elkartean. Gaueko
22:00etan hasiko da mus saioa.
Bikoteak 20 euro ordaindu beharko
ditu.

Aitzaga Kultur Elkartearen egoitzak
itxita jarraitzen du. Baina oztopoak
oztopo, Aitzagakoek ekitaldiak antola-
tzen jarraitzen dute.  Ostiral honetan
hasiko da Aitzagako Mus Txapelketa.

Zazpi jardunaldi jokatuko dira guzti-
ra; azkena, ekainean. Jardunaldi
bakoitzean puntuak banatuko dira eta
amaieran lehenengo lau bikoteek sari
bereziak eskuratuko dituzte. 

Lehen saria: bi arkume, mariskoa
eta txanpaina.

Bigarren saria: lau koneju, txangu-
rroak eta txanpaina.

Hirugarren saria: bi koneju eta
txangurroak.

Laugarren saria: bi koneju eta txan-
gurroak. 
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GAZI, GOZO, GEZA

Oharra: Merkatu Txikirako mezuak, zorion
agurrak, hildakoen edota jaioberrien aipame-
nak orri honetan ikusi nahi badituzu, deitu
bulego orduetan telefono zenbaki honetara: 
943 360 321. 
E-posta: erredakzioa@noaua.com

ETXEBIZITZA

- Bikote batek logela alokatzen dio bakarrik dagoen
pertsona bati. Prezioa 280 euro gehi gastuak.
943575788 / 609901734.

- Pisua salgai Usurbilen (Txaramunto; 2 urte). 97
m2 - erabilgarri. Egongela-sukaldea (35 m2), 3
logela, 2 bainugela, balkoia, arropak esekitzeko
toki itxia, garajea, trastelekua eta igogailua.
Eguzkitsua. 375.000 euro. 616443507.

- Kaxkoan pisu bat alokatzen dugu, garajea eta tras-
teroa dauka. Abala eskatuko da. Deitu 18:00tatik
21:00etara 649 261 704 telefono zenbakira.

- 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
osorako. 675709894

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

- Santuenea auzoan hirugarren pisua salgai, guztiz
amueblatua, 50m ditu. Gela bakarrekoa, sukal-
de, 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. 45.000.000 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,
egongela, bi logela eta komuna. Dena amuebla-
tua 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 salgai. Zubietan
Elizaren ondoan. 220.000 euro. 678084020.

- Usurbilen alokairuan bizitzeko logela edo pisu
baten bila nabil. Bakarrik edo konpartitua.
625706912.

- 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

-Garaje bat salgai Kale Nagusian, 200 m2. Oso
merke. 657 700 408.

- Bost ateko Nissan Micra daukat salgai. Matrikula
4545DNN. 666894283 (Ana).

- Atxegalden 32 metro karratuko garajea alokatzen
dut. Garaje edo almazen moduan ibiltzeko sarre-
ra egokia. 943373481 / 943 37 34 14.

- 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
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 egon-
dakoa. 620625823.

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

- Galtzaragainan 14 metro karratuko garaje itxi bat
daukat salgai. 617972350

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

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

ostiralera lan egiteko.
- Astean bi egunetan etxeko lanak egin eta umea

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

astebukaeratan lan egiteko. 943 366 710.

Lan-eskaerak
- Matematika eta estatistika klaseak ematen ditut,

edozein mailan, 646717676
-Mekanikari lanak egiteko edo baserriko lanak egi-

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

rrak zaintzeko edo tabernari lanak egiteko ere
prest nago. 608835033

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

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

- Neska euskaldun bat behar da Kinkildegian lan
egiteko. 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
zaindu edota ikastolara eramateko, astelehene-
tik ostiralera. 647 742 893.

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

-Fisika eta matematikako klase partikularrak ema-
teko 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 hel-
duak zaintzeko eskaintzen da pertsona bat.
671884360.

- Neska bat eskaintzen da umeak zaintzeko zein
etxekolanak egiteko. Egun osoko disponibilita-
tea. 679742413.

- Portalak eta eskailerak garbitzeko neska bat
eskaintzen da, esperientziaduna. 690 784 113.

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

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Haurren geletako hormetan mota eta tamainu guz-
tietako marrazki eta irudiak margotzen dira.
Tamainuaren araberako kostua. Azkar eta modu
onean. Enkargu berezietarako (tamainu handiak
edo irudi asko) prezio bereziak. 607 42 44 97

- Talde bat osatzeko gitarrajole eta baxujole bila
gabiltza: 620 431108 / 666 062312

- Azaroaren 18an giltzak galdu nituen
Eguzkitzaldean. 635 701 374.

- Ostegun iluntzean, errealeko jertsea galdu nuen
frontoian. 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 zerbi-
tzua. Jon 672 173466.

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

- Pottokak salgai, kalifikatuak eta subentzioa jaso-
tzen ari direnak beraien moxal jaioberriekin eta
urtebeteko behorra. Tf: 626 220925

- 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/ 
zapore@euskalnet.net

Neguko hotza eta
ehunka kilometro
ez dira gure berotasuna 
helarazteko
oztopo izango. 
Zorionak Xomorro!
Zorionak Pana!






