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Albistea iruditan

Zubietan eskiatzen

Eguberriak elurrarekin lotu ohi ditugu. Aurten,
ospakizunak amaitu berritan iritsi zaigu elurra.
Eta nola gainera. Gogotik egin zuen aurreko

ostegunean. Urtarrilaren 8ko denboraleak aurreikuspen
guztiak gainditu zituen eta, aspaldi ez bezala, elurra
mara-mara egin zuen. 

Argazki ederrak utzi dizkigu urteko lehen elurteak.
Zubietan, esate baterako, Kerman Errekondok hauxe
jaso zuen: Denis Elortza, gure kronista, Zubietako kax-
koan eskiatzen. Baina elurteak hainbat arazo eragin
zituen, bereziki, errepidean. Autoan ibiltzeko elurra
bera baino ondorengo izotza izan zen arriskutsuena.
Hori dela eta, EuskoTreneko erabiltzaile kopuruak gora
egin zuen nabarmen elurte egunetan. 
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HE R O R R E K E S A N

ARITZ GORRITI

Tripako mina, sukarra, bota gurea... Egun pare bat
zeramatzan lagun batek, erdipurdi. Baina ez zuen

medikutara joan nahi. Guk esaten genion beste erreme-
diorik ez zuela, txorakeriatan ez ibiltzeko, horrela ezin
zuela jarraitu. Berak ezetz. Azkenean ordea, ezin zuen
gehiago jasan eta kasu egin zigun. 

Txanda eskatuta, aurpegi zurbilarekin iritsi zen bere
herriko anbulatoriora. Orain hilabete batzuk egon zen
bertan, ohiko txekeoa egiten. Gaztetxo baten moduan
zegoela esan zion sendagileak. Anbulatorioko itxaron
gelan zela mediku jator hartaz oroitu zen. Oraingoan
ere berehalako sendabideren bat emango ote zion, gal-
detzen zuen bere barrurako. Gutxi barru jakingo zuen.
Inguruan zain zeudenei begiratuta, hipokondriako
samarra izanik, beste inor baino izorratuagoa zegoela
iruditzen zitzaion. Halako pentsamenduetan murgil-
duta zebilen, sendagilearen kontsultako atea ireki
zenean. Gure laguna, bestaldera begira zegoen bere
izena entzun zuenean. Baina ahotsa ezezaguna
zitzaion. Okerren bat behar zuela, bera Mirenekin
egon ohi zela erantzun zion. Medikuak Miren joan
zela eta haren ordez zegoela erantzun. Gure lagunak,
berriro ez! zioen bere golkorako. Orduan oroitu zen,
azken proba orokorrak egin zituenean, jakinarazi zion
medikuak. Beste ezer ez bazuen, urtebete beranduago

joateko, bera egon ez arren. 
Kontsultara sartu zen, medikuak aurrekoa bezala,

profesional ona eta pertsona hobea zirudien. Gaixotzen
den orok beti eskertu izan ohi du, hartu beharreko boti-
ka errezetatzearekin batera, aurrean duen profesionala-
ren partetik tratu atsegina jasotzea. Eta egia esan beti
zortea izan du. Egokitu zaizkion mediku guztiak egoki
jokatu dute. Baina joaten den bakoitzean aurpegi berri
batekin topo egiten du. Eta hemen betikoa; txanpona-
ren bi aldeak. Lanpostua ziurtatua ez duten eta anbula-
torio batetik bestera dabiltzan profesionalen lan egon-
kortasun eza batetik. Bere osasun historiala behin eta
berriz azaldu edota konfiantza eta tratua sarri berritu
behar duen herritarra beste aldean. Osasun zentro asko-
tako kontua da. Pentsa ia hogei urtez anbulatorio bate-
an lanean jardun zuen mediku baten lanpostua plaza
lehiaketa publikora atera zuten iaz. Herritarrek aipatu
profesionala etxekotzat zuten, ezaguna, konfiantzazkoa.
Kexatu eta sinadurak ere bildu zituzten. Baina beste
behin, herritarren nahiari kasu zipitzik ere ez. Mediku
hura joan zen. 

Gure lagunak argi du. Badaezpada, hurrengo batera-
ko, anbulatoriora telefonoz deitzean medikuaren izena
galdetzea erabaki du. Oraingo sendagileak jakinarazi
dio jada; “bi hilabete barru, ni hemendik banoa”.

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

Banoa

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

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

ESKUBIDEA IZANGO DU. NOAUA!k ez du bere gain hartzen IKA MIKA atalean adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik. 
Hurrengo alea: urtarrilak 23.   Idatzia ekartzeko azken eguna: urtarrilak 19.

Zubiaurrenea, 5
Telf: 943 37 10 42
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PI L-P I L E A N

2009ko erronka, 200 odol emailerengana iristea 

153 herritarren borondateari
esker, 297 odol emate izan ziren
iaz. 2007an baino gehiago, odol

emaileen elkartekoek egindako balan-
tzean ageri denez. Halere, odola behar
da, eta gutako edonor bere beharrean
izan liteke, akaso gaur, agian bihar.
Odol emaile elkartekoen helburua, 200
emailetara iristea litzateke.
Gogorarazten dutenez, aipatu kopurua
lortzea, “denon esku dago”. 

Eskatutako osasun baldintzak bete-
tzen dituzten 18-66 urte arteko lau mila
herritarrek eman dezakete odola, baina
aipatu kopuruaren  %3,82a hurbiltzen
da anbulatorioan burutzen diren saioe-
tara. Hala jakinarazi dute Usurbilgo
odol emaileen elkartekoek, iazko balan-
tzea egiterakoan.

Guztira 153 herritarrek eman zuten
odola 2008an antolatu zituzten sei saio-
etan. Bederatzi herritarrentzat iazkoa
estreinako urtea izan zen, odol emateari
dagokionean.  Munduko Osasun
Erakundeak gomendatutako portzenta-
jearen gainetik dago Usurbil. Aipatu
erakundeak mila biztanleko 50 emanal-
di aholkatzen baditu, herria iaz 50,46ko
mailara ailegatu zen.  

Gainera, 2007ko emaitzak hobetu eta
goranzko joerari eutsi zitzaion. Baina
askotan aipatu izan ohi denez, odola
fabrikatzen ez den gauza gutxietako bat
izanik, dagoena partekatzea, beste bide-
rik ez dago. Anbulatoriora joandako
herritar gehienek iaz behin edo bitan
eman zuten odola, emakumezkoek urte-
an hirutan eta gizonezkoek lautan ema-
teko aukera dutenean. Odol emaileak
sexuka bereizita, alde handiegirik ez; 67
emakume eta 86 gizonezkok eman
zuten odola joan berri zaigun urtean. 

Duela sei urteko kopuruak
Aurrera begira, elkartetik jakinarazi

dutenez, odol emaile kopurua gehitu eta
berrehuneko kopurura ailegatzea nahi
lukete, “odola eman dezaketenen herri-
tarren kopurua %5era iristea”, aipatzen
dutenez. Hain zuzen, iazko emaitzak
hobetu dira. Baina duela sei urteko zifre-
tara (329 emanaldietara) itzultzeko tar-
tea dago oraindik. 2003az geroztik urte-
ro hogeinaka gutxitu edo gehitu da odol
emate kopurua. Azken datuak aintzako-
tzat hartuta, goranzko joera nagusitzen
ari dela aipatu behar.

Kontuan hartzeko deialdiak
Emakumezkoek urteko gehienez hiru-

tan eta gizonezkoek lautan eman deza-
kete odola. Hona hemen, aurtengo
hitzorduak:

Odol emate egunak 2009an: martxo-
ak 2, maiatzak 4, uztailak 6, irailak 7,
azaroak 2.

Odol Emaile Eguna 2009: abenduak 8.

Urtean sei baino ez dira izaten

odola emateko deialdiak.

Ipuin ikastaroa antolatu da Udarregi ikastolan

Umearen hasierako bizimoduan
familia du bere mundu osoa.

Hortik jasoko duen hizkuntza izango
du lehen hizkuntza, bere mundu afek-
tiborako hizkuntza. Horretan eragin
nahi du Buruntzaldeko udalek mar-
txan jarri duten ekimen honek, HH
5eko gurasoei zuzenduta dagoen ipuin
ikastaroak.

Euskararen familia bidezko transmi-
sioaren garrantziaz jabetuta, Usurbilgo
Udalak Buruntzaldeko udalekin elkarla-
nean eta HABE eta HPSrekin lankide-
tzan, 2008/2009 ikasturtean familia
bidezko transmisioa indartzeko plana
laugarren ikasturtez jarri du abian. Plan
horren baitan, euskarazko ipuinak kon-
tatzen eta sortzen trebatzeko ikastaro

laburra egingo da Udarregi ikastolan.

HH 5eko gurasoei zuzendua
Nori zuzendua: HH5eko gurasoei. 
Noiz: urtarrilaren 21, 22 eta 23an.
Ordutegia: 14:30-16:30.
Tokia: Udarregi Ikastola (Agerialden).
Izena emateko epea: urtarrilaren 15a

(tutoreari eman izen-emate orria).

ODOL EMATE
MAIZTASUNA
Behin
Bitan 
Hirutan
Lautan

EMAILE
KOPURUA

51
61
38
3

URTEA

2008
2007
2006
2005
2004
2003

EMATE
KOPURUA

297
275
299
276
295
329

DATUTAN

“Azken datuak kontuan
hartuta, goranzko joera

nagusitzen ari da”

ODOL EMAILEAK
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KA L E J I R A N

Kronika hau idatzi nuenean, Usurbil elu-
rrez estalia zegoen. Gabonak bukatu eta

elurra egin!! Beste opari bat gure txikientzat.
Haurrak ikastolatik atera zirenean ez ziren beti
bezala gurasoengana joan, lagunekin elur bola
batzuk botatzera baizik. Gozatu genuen hauek

ikustean. 
Gure auzoan, kostata, baina izan dugu Olentzerorik, oiloak

eta guzti gainera. Esan behar da gabonak, ondo eserita hasi
zituela, baina egunak pasa ahala, nekearengatik edo, joan egin
zela. Orain urte oso bat izango du pilak kargatzeko, eta ahaz-
tu gabe eskerrak eman Luis eta konpainiari, Hajek gabe…

Bestalde, ikastaroek bere horretan jarraitzen dute, beraz
bakoitza bereari eta asmo berriak dituztenei urte honetan,
tutsi goiari, ze dirudienez urte Gomorra datorkigu gaitera.
Batzuk agian lana galdu duzue edo horren beldar Zárate,
baina, aurrera begiratu beharra dago eta elurra egin duenez
urte oparoa ere izan daiteke.

Beste kontu batekin amaitzeko, gure auzoan behintzat,
txotx garaia hasi dela esn behar, gertatzen dena da, ba, krisi
honekin… nik behintzat Martxeli proposamen bat botako
diot: sagardotegi bonoak. Probatzeagatik…

Urte berriarekin Txotx!
SANTUENEA IÑAKI LARRAÑAGA

Urte berri on denoi. Olentzero itzuli
da mendira, eta errege magoak

ekialdera; saltokietako ilerak bukatu dira,
erosketak egiteko antsietatea amaitu da, eta
gure gorputzak janari eta edarien gehiegi-
keriak pairatzen ari dira.

Urtero bezala lagun ikustezinak opari pare bat utzi diz-
kit. Bat liburu bat, “kometak zeruan” izenburua duena.
Istorio hau Afganistanen gertatzen da, eta zehazki
Kabulen. 175. urtea da, eta hamabi urteko ume baten
bidez, hiriko giro bizia eta oparoa azaltzen da.

Noski giro honek ez du zer ikusirik gaur egun guda
giroan murgilduta dagoen Afganistanekin. Beste oparia
berriz mihisea edo lienzo bat izan da. Bota duen elurrak
erraza jarri dit. Mihise zurian elur zuria margotzea dut
onena.

Gaur berriz, jada 2009an gaude. Kanpoan, kalean elu-
rra ari du, eta ez naiz nekatzen hari begira. Gero eta elur-
mataza handiagoak, gero eta gehiago. Emeki emeki estal-
tzen ditu kaleak, teilatuak eta kotxeak, belardiak ere bai.

Esaera batek esaten duen moduan, “elur urtea ondasun
urtea”. Urte berri on denoi!

Urtea hasi da

KALEBERR I BEGOÑA REKONDO

Agur bero bat denoi eta bereziki urte
berri on! Pasa dira jada gehiegikeria

nagusi diren jai hain preziatuak. Bai, prezia-
tuak esaten dut zeren denok ere egun horien
zain egoten gara; lanean dabilenak opor
egun batzuk nahi dituelako, ikasten ari dena

arrazoi beragatik eta haurrak berriz Olentzero eta Erregeak
etortzen direlako… Eta, gehiegikeria zergatik diodan? Ba,
gehiegi jaten dugulako, gehiegi edaten dugulako, gehiegi
erosten dugulako, zenbait momentutan gehiegi faltsutzen
garelako zoriona opatuaz gaur nahiz bihar aurpegira elkarri
begiratuko ez diogula jakin… Dena da gehiegi, dena da lar!

Halere, aurtengo oporraldi amaierak izan du punttu
berezi bat eta hori elurra izan da. Jai guztiak pasa ostean
egin duen elurrak nik uste denok poztu egin gaituela.
Kuriosoa da benetan elurrak sortzen duen fenomenoa.
Denok dakigu, helduok behinik-behin, sekulako kaosa
sortzen duela elurrak bazterretan, baina hala ere gurean
ikusten dugunean poztu egiten gara, alaitu, mendira joate-
ko gogoa sartzen zaigu… Aitzakia polita izan da
Gabonetan hartutako beteka guztiak apur bat arintzeko. 

Kontuak-kontu urte berria estreinatu dugu baina aurten-
goa galdera ikur askotxorekin estreinatu dugulako erreze-
loa hartzen dut. Galdera ikurra baino agian zalantza esan
beharko genuke, urte amaiera ez baita batere xamurra izan,
besteak beste, krisia dela medio. Tira, datorrena hartzea
besterik ez dugula uste dut baina ea ahalik eta xamurrenen
pasatzen den guztiontzat.

Urte berri on!
KALEZAR MAIDER MAKAZAGA
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KA L E J I R A N

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

Gabon eskea
AGINAGA MªANGELES ARRUTI

Urte berri baten hasieran aurkitzen gara
berriro, gabon jaiak eta urte zaharra atze-

an geratu dira beste behin ere eta horrela doaz
urteak, bat joan eta bestea etortzen da ziztu
bizian. Egun hauetan gazte koadrilak ondo
apainduta ikusi ahal izan ditugu Santo

Tomasetan, Olentzero bezperan. Poza ematen du benetan.
Zorionak eta jarraitu horrela. 

Erregeak ere izan genituen eta
ondoren elurrez txurituta izan
ditugu herriko txokoak. Irudi
paregabeak ikusteko aukera izan
dugu, Andatza, Luis Gorritiren
baratza mendiak. Ikuskizun
bikaina benetan. Hala ere auzo-
an nahiko arrisku ere izan dugu
egun hauetan. Aldapatsua iza-

nik auzoak nahiko lanak eman dizkigu istripurik gabe ibiltzen.
Gatza botatzen jardun arren, arreta handiz ibili behar. Ez dugu
aukera maiz izaten eta jolasteko eta barre pixka bat egiteko ondo
etortzen da. Elur bolak bota eta elkarrekin jolasean gozatu dugu.

Urte berri on!
ATXEGALDE MªJESUS URBIETA

Elurra gozo-gozo ari du. Mendia eta
zelaia zurituta. Zerrenda beltz

estuak erakusten du plazarako bidea.
Berde tanta apurrak belarra nagusitzen
denetan. Hotza.

Urrats bakanak erakusten dute ehizta-
riaren ibilera. Egun parea eman dute
inguruko ehiztariek hegabera saldo baten atzetik: orain
Zubietan, hurrena San Estebanen ... Hotzarekin etorri
dira eta eskopetek gora egin dute.

Elurrarekin baina, ezin tiroa bota eta ehiztaria etxe
atarian. Hala ere, hegabera pasatzen ikusita dardarak
astindu du ehiztaria, eta besoak altxa, baina eskopeta
falta du. Senak gidatzen gaitu, norberaren barneko
animaliak. Horren kontra legea ere ahul. Horregatik
tiroak entzuten dira, bai iluntzetan, bai eta elurrare-
kin ere.

Hegoalderago joan beharko dute hegaberek eta
oilagorrek bizirik behar badute. Guk etxe barrura
beste garai batzuen zain. Negua bere minean.

Negu minean
ZUB IETA PELLO ARANBURU

Hau da hau
argazki ederra,

Ainara Aizpuruak
Intxaurretan aterata-
koa, artaldea bere
artzaiarekin, gabon

eskekoa. Taldean ditugu Tenerifeko
lau haur, haiek ere ezagunak dituzte
abesti batzuk eta hor ibili ginen
denok batera.

Goizeko bederatzietan irten eta
bukatu genuenerako laurak baziren.
Nekatuta bukatu genuen eta bidean
baziren bi edo hiru etxe pasa gabe
utzi genituenak. Diru asko bildu
genuen, eta hemendik eskerrak
bidaltzen dizkiet denei. Bitxikeria
polit bat ere izan genuen, atari bate-
ra iritsi ginen eta inor ez zegoen etxe-
an baina, atean sobre bat zegoen eta
bertan “Gabon eskekoentzat” jartzen
zuela ikusi genuen. Hori da gogora-

tzea hori!, mila esker.
Oso ondo pasa genuen eta

Horacio erretoreak izan zuen aukera
Aginaga eta inguruetako baserri, etxe
eta bertako jendea ezagutzeko.

Horrez gain, Aloña trikitilariaren
lana ere aipatu nahiko nuke.

Horrenbeste ordutan trikitixa hartu-
ta hor ibili zen jo eta jo. Beti bezala
muxutruk eta borondate ona eraku-
tsiaz. 

Eskerrak berari eta bildu ginen
guztiei, bestela ezin izango litzateke
horren talde polita bildu.
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ER R E P O R TA J E A

Etxetik hasi behar delako
Mila Alzagaren sendiak autokonpostaje ekimenarekin bat egin du

Udalak abian jarri duen egitas-
moaren bidez, etxeko kon-
postajea egiteko gailua hila-

bete amaierara arte eska daiteke. Jada,
izena eman duten herritarren zerrendan
dago Mila Alzaga eta bere sendia. Baina
dagoeneko denbora daramate presta-
tzen, entrenatzen haien baratzan. Eskuz
egina duten konpostagailutik lurraren-
tzako ongarri dezente atera dute jada.

NOAUA! Konpostagailua eskatu
duten herritarren artean zaudete.
Zergatik erabaki duzue etxean halako
gailu bat jartzea?

Mila Alzaga. Gu geronen aldetik lehen
ere baratzako arbak, baratzan bertan lur-
peratzen genituen. Konposta nola egiten
zen egun batean telebistako erreportaje
batean ikusi nuen, baina ez nintzen hasi,
ez nekien oso ondo nola egin behar zen.
Hitzaldi batera etorri nintzen eta ideia
gustatu egin zitzaidan. Etxeko zati orga-
nikoari irtenbidea emateko orain arte ere
baratzan lurperatzen genuen. Baina are
hobeto aprobetxatzeko arrain, oilasko
hondakinak… konpostagailua eskatzea
erabaki dugu. 

N. Gutxi gorabehera, zenbat organiko
sortzen duzue?

M. A. Bi balde txiki astean, beti ere
etxean gauden jende kopuruaren arabera.
Denok gaudenean, hiru balde txiki ere
bai. Gutxirekin, gehienez jota pare bat. 

N. Aipatu duzun moduan, autokon-
postajea egin izan duzue orain arte?

M. A. Hitzaldiaren ostean, etxean
geure konpostagailua egitea bururatu
zitzaigun. Bidoi bat hartu genuen, oina-
rria moztu genion, zulo batzuk egin, eta
bertan, konposta ikasi dugun bezala egi-
ten hasi gara.  

N. Zuen zakarrontzia ia hustuta
egongo da?

M. A. Bai. Lehen poltsa txiki bat ate-
ratzen genuen egunero. Baina orain bat
betetzeko, poltsa txiki bera betetzeko
astearen erdia edo gehiago behar izaten

dugu. 

N. Gutxiagotan joan behar orain
zakar ontzira?

M. A. Plastikoa, kartoia, beira eta orga-
nikoa kenduz gero, oso hondakin gutxi
geratzen da.

N. Zuen esperientziatik zer esan die-
zaiokezu konpostatzeko aukera dutenei?

M. A. Aukera dutenei animatzeko.
Denak hastera animatzen ditut ez baita
zaila eta ez da denbora asko behar.
Zaborraren gaia oso arazo larria da. Nork
bere kontutik ahal dena kendu eta dese-
gin badezake, ahal dugun guztiok egin
beharko genukeela iruditzen zait. 

N. Kontu berria dirudi, baina aspaldi-
tik egin ohi da?

M. A. Bai. Aitak arba guztiak baratze-
an lurperatzen zituen. Etxeko patata aza-
lak ere orduan baratzera eramaten ziren.
Ez da kontu berria.

N. Sukaldean prestatzen erabilitakoa
eta guzti?

M. A. Hitzaldian aipatzen zen
moduan, ondo konpostatuz gero usai-
nik ezin du egon. Guk geuk ez dugu
nabaritu.

N. Oraingo zeure konpostagailuan,
prozesua nola burutzen duzuen azaldui-
guzu.

M. A. Hitzaldian entzun bezala, belar
berdea bota nuen oinarri bezala, hurri-
tzen orbelez betetako bi zaku, eta oinarri
pixka bat egin genuenean etxeko organi-
koa ateratzen hasi ginen. Ontzi txiki
batera botatzen dugu organikoa. Hura
betetzean bidoira botatzen dugu, baita

beste hainbeste hurritzen orbela ere. Une
honetan dezente dugu.

N. Zer moduz moldatzen zarete?
M. A. Orain denbora pixka bat behar

dugu, gauzak ondo antolatu eta ondo
ikasteko. Beste hitzaldi batzuk antolatzen
badira joango gara, hobetu dezakeguna
ikasteko. 

N. Zaila al da konpostatzea?
M. A. Egia esan, zaborra ateratzea kos-

tatzen zaigun bezain beste kostatzen da
konpostatzea. Zabor poltsa ateratzen
duzun artean, balde txiki bat organiko
jaisten duzu eta denbora berean botatzen
diozu urritzen orbela edo duzuna. Gauza
bat egiten igarotzen duzun denboran,
bestea egin dezakezu, zalantzarik gabe.

N. Konpostaz baliatzen zarete gero.
M. A. Konposta ongarri bezala balia-

tzen dugu baratzera botatzeko. Orain,
gauza berri batean sartu garelako beti
berri poza izaten da. Baratzean duela
gutxi hasi gara, orain arte aita aritzen bai-
tzen. Geronentzat ikaragarria da geuk
landatutako letxuga jatea. Geronek egin-
dako konposta erabiltzeak ere meritu
handia du. Geuk egindakoaren emaitza
hartzen ari gara. Beraz, oso pozik gaude.

MIla Alzaga, etxean duten

konpostagailua erakusten.

“Ondo konpostatuz gero,
usainik ezin du egon. Guk

geuk ez dugu nabaritu”

MILA ALZAGA
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ER R E P O R TA J E A

Javier Arrutiren bizitokian

autokonpostaje komunitarioa egiten dute

Egunkari bidez San Markos
Mankomunitatea konpostagai-
luak banatzekotan zela jakin

zuenean, bere etxeko loretokiko bela-
rrentzat konponbidea aurkitu zuen
Javier Arrutik. Konpostatze prozesuaren
bidez, lortutako ongarria baliagarria bai-
tzaio ordutik. Berari eta baita eraikin
berean bizi diren gainerako senitarteko-
ei ere. Egun, guztiek autokonpostaje
komunitarioa egiten dute. 

NOAUA! Mankomunitatearen bidez
eskuratu zenuen konpostagailua?

Javier Arruti. Telefonotik deitu nuen
eta bat eskatu nuen. Ikastaro bat egin
genuen. Liburu bat irakurrita hasi ginen
konpostajea egiten, lore tokiko belarrak
aprobetxatuz. 

N. Ordutik zenbat denbora igaro da?
J.A. Urtebete inguru. Oraindik behar

bezala hustutzeke dut. Sei hilabete nahi-
koa dela diote, baina denbora gehixeago
behar du. Ongarri bezala aprobetxatuko
dugu.

N. Zerk bultzatu zintuen konposta-
gailua eskuratzera?

J. A. Bai. Lauzpabost zabor poltsa
handi belarrez beteak botatzen genituen
lehen. Mankomunitateko ekimenaren
berri izan nuenean, belarra alferrik gal-
tzea zela ikusi nuen. Horregatik ekarri
genuen konpostagailua. Neure ideia izan
zen, inori komentatu gabe erabaki nuen,
baina orain denok batean egiten dugu.

N. Konpostagailua ekarri ostetik zabor
poltsan aldea nabarituko zenuten?

J. A. Zati organikoan batez ere.
Etxeko denak hasi gara. Eraikineko lau
pisuetako bizilagunak. Lehen zabor pol-
tsara botatzen zena, orain dena txikitu
eta horra sartzen dugu. Orain beste kon-
postagailu bat eskatu dut, gutxitxo gera-
tzen baizitzaigun uda partean. Gainera,
etxeko guztiok senitartekoak garenez…

N. Zuen berezitasuna hori baita,
autokonpostaje komunitarioa egiten
duzue. Nola antolatzen zarete egunero-
kotasunean?

J. A. Organikoa bakoitzak etxean
bereizten du. Norberak botatzen du,
gero neronek nahasten dut. Besteei ira-
katsi behar diet orain. Eroritako hosto
lehorrak sartu eta organikoarekin nahas-
ten dut. Gero azpiko lurra atera eta
lehortzen utzi behar da. Aurten ordea,
dugun giroarekin udaberrira arte itxaron
beharko dugu. Horregatik nahi dugu
bigarren konpostagailua, hartara bat
beteta dagoenean bestera botatzen has-
teko. Bi izanda hobeto moldatuko gara.

N. Aipatu bezala, zuek baratzea ez,
belardia duzue etxe atarian?

J. A. Baratzea zen guztia belardi beza-
la jarri genuen. Baratzea genuenean ez
zegoen beharrik, baina orain nola lore-
toki bezala jarri dugun, belarrak aprobe-
txatzeko modu ona da. 

N. Zenbatek parte hartzen duzue
konpostaje komunitarioan?

J. A. Hemen hamaika-hamabi lagun
bizi gara. Asteburuetan, hamabost-
hamasei. Normalean dozena batena
konpostatzen da. Asko erabiltzen dugu.

N. Konpostaje on baterako giltza-
rriak zeintzuk dira?

J. A. Etxean kontuz ibiltzea. Fruitu
azalak adibidez, oso osorik botatzen
badituzu ongarri bihurtzeko denbora
gehiago behar du. Xehetzen badira tarte
txikiagoa. Hori norberak kontuan hartu
behar du. Haziak aparte uzten ditugu,
lurrera botatzean denborarekin atera

litezke eta.

N. Usainik nabari duzue?
J. A. Ez. Belarra botatzen denean,

umela egonda ere, lehorrarekin nahastean
usain guztia jaten dio.  Eguraldi lehorra
egiten duenean, konpostagailua irekita
utzi eta usaina joaten zaio. Bareak, mos-
kitoak eta halakoak ere oso onak direla
diote.

Bigarren konpostagailu bat

jarri nahian dabiltza Javier

Arruti eta bere bizilagunak.

“Lehen zabor poltsara
botatzen zena, orain dena

txikitu eta konpostagailuan
sartzen dugu” 

JAVIER ARRUTI

Konpostagailaua

doan jasotzeko aukera

Konpostagailua doan lortu nahi
duenak urtarrila amaitu arteko

epea du izena emateko. Udalak aipatu
ahalegina egiteko prest dagoena lagun-
du nahi du. Modu honetan:

1. Konpostagailua doan emango
zaie autokonpostajea egiten hasi nahi
dutenei.

2. Zaborren-tasan %40ko hobaria
izango dute autokonpostatzen hasten
direnek.

3. Ikastaroa doan izango dute kon-
postatzen ikasi nahi dutenek.

4. Urtebetez teknikari baten lagun-
tza izango dute.
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IR U D I TA N

Azken urteotan, maiz hitz
egin da aldaketa klimatiko-
az, ia ez dela udazkenik,

neguak jada ez direla negu... Baina
aurten, ezin antzekorik esan. Negua
bere gorritasunean iritsi baitzaigu.
Hotza eta elurra nagusi izan ziren
aurreko astean. Gogotik egin zuen
elurra bi egunez. Honek hainbat
arazo eragin zituen errepidean eta
baita espaloietan ere. Ondorengo
izotzak ere arriskua areagotu zuen.
Baina irudi ederrak utzi dizkigu aur-
tengo lehen elurteak. Hona hemen
Alaitz Aizpuruak, Kerman
Errekondok eta Aritz Gorritik egu-
notan ateratako erretratuak.

Hotza eta elurra nagusi

Gazteak, Bordatxoko errotondan elurrarekin jolasean.
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IRUDITAN



Saltsa askotan ibilitakoa da
Haritz Zubiaur. Pilota mun-
duan eta futbolean nabarmen-

du izan da gehienbat. Orain, ordea,
futbolean dabil buru-belarri.
Erregional mailako entrenatzailea da.
Iaz, ordea, taldeko jokalaria zen. Baina
ikasturtea entrenatzaile lanetan hasi
du eta gustura gainera. Beste izen
batzuk ere atera ziren baina bera izan
zen hautatua. Bost partida irabazi
zituzten jarraian eta poza nabari
zitzaion aurpegian Haritzi. Pasa den
asteburuan, ordea, galdu egin zuten
Sanpedrotarrak taldearen aurka.
Urtarrilaren 17an hasiko dute bigarren
itzulia Errenterian jokatuz.

NOAUA! Haurrekin aritu izan zara,
nesken taldeko entrenatzaile ere izan
zinen. Azken urteak Usurbil FTko
erregional mailako jokalari lanetan
eman dituzu. Orain, ordea, zu zara
entrenatzailea. Nola izan da hain ohi-
koa ez den bilakaera hori?

Haritz Zubiaur. Azken urteetan
entrenatzaileak kanpokoak izan dira
(Iker Dorronsoro, iazkoa, Igeldokoa
zen). Aurreko denboraldi amaieran,
kluba desagertzekotan egon zen... Lan
talde berria berandu osatu zen, ekaina
bukaeran edo. Entrenatzailerik ez zen
erregional mailan eta nik nire burua
eskaini nuen. Ilusioa banuen, jokalariak
ezagutzen nituen; azkenean, ni hautatu
ninduten.

N. Taldeko kideak zirenak, zure
“aginduetara” daude orain. Tartean,
gertuko lagun asko pentsatzen dut.
Erraza al da pauso hori ematea?

H. Z. Nahiko ondo joan da. Lagun
asko daude tartean, baina beraiek ere
gauzak ondo egiteko borondatea azaldu
dute. 

N. Jokalari izan zara duela gutxi
arte. Ez al duzu zelaira ateratzeko ten-
taziorik izan?

H. Z. Gogoa bai. Kontrakoa gertatu
zen, ordea. Defentsarekin nahiko justu
ibili ginen hainbat astetan, lesioak tar-
teko, jokalari faltan ginen eta, nire arte-
an, “orain jolasten hasi behar al dut?”.
Hori bai izango zela deserosoa, entrena-
tzaile eta jokalari lanetan aritu behar
izatea. Nik oso gustukoa dut jokatzea,
baina bietan aritzea nahiko nahaste-
borrastea iruditzen zitzaidan. Bigarren
taldeko gazte bat igo genuen eta, egia
esan, oso ondo erantzun zuen.

N. Jokalari edo entrenatzaile izan,
zertan aldatu zaizu eguneroko martxa?

H. Z. Jokalaria zarenean, zaindu egin
behar zara. Ostiral gauetan, bereziki.
Beti horrela ibili naiz eta lasaiago bizi-
tzeko gogoa nuen. Orain, larunbat goiz
batean mendira joan naiteke. Lehen
ezin nuen hori egin. Egia da jokatu ezin

dudalako inbidia pasa ohi dudala
batzutan, baina entrenatzaile bezala ere
gustura nabil.

N. Dena den, lehen jardunaldietan
emaitzak ez ziren onak izan. Ez zen
hasiera erraza izan zuretzat.

H. Z. Lehen bost jardunaldietan, 15
puntu jokoan eta 3 bakarrik lortu geni-
tuen. Azken eta azken bigarren ibili
ginen. Teorian, talde polita genuen.
Baina lesioak tarteko, forma hartzea ere
kosta egin zitzaigun, zorte onik ez
genuen izan jokaldi batzuetan…
Emaitzak hasieran txarrak izan ziren,
bai. Baina lanean jarraitu genuen, gure
irizpideei eutsiz eta pixkanaka hobetuz
joan ginen. Bost partida irabazi geni-
tuen jarraian (azken partida, ordea,
galdu egin zuten). Sailkapenean gora
begira gaude.

N. Ze helburu ditu zuk zuzentzen
duzun taldeak?

H. Z. Arriskutsua izaten da helbu-
ruetaz hitz egitea baina lehen seiren
artean egoteko maila badugula uste
dut. Orain ikusi dugu. Jokoan hasiera-
tik ondo ibili ginen arren, azken parti-
detan iritsi dira emaitzak.
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I Z E R D I PAT S E TA N

Haritz Zubiaur, Lehen Erregional taldeko entrenatzailea

“Lehen seiren artean egoteko maila dugu”

Giro ona nagusi da Usurbil FT taldeko aldagelan.

“Gabonetako oporrak baino
lehen, 5 partida irabazi

zituzten jarraian, baina aurreko
larunbatean galdu egin zuten”

ERREGIONAL TALDEA
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I Z E R D I PAT S E TA N

“Zuzendaritza berria ondo ari da lanean”

Kluba desagertzeko zorian izan
zen. Azpiegitura egokia bazuen

Usurbil FT taldeak, baina iaz, denbo-
raldia amaitu zenean, taldea desager-
tzeko zorian izan zen.

Haritz Zubiaurrek eman dizkigu
arrazoiak: “kluba zuzentzeak lan asko
eskatzen du, jende asko mugitu behar
da, dirulaguntzak jasotzen ditugu baina
iturri berriak ere lortu behar dira…”.
Zuzendaritza taldea nekatuta zegoen
eta iaz, ekaina partean, ultimatum
modukoa eman zuten. “Erreleboa
beharrezkoa zen. Azkenean sortu zen
taldetxo berri bat eta ondo ari dira lane-
an. Bultzada berri bat eman diote talde-
ari”, adierazi digu Haritz Zubiaurrek. 

Kadeteak oso ondo hasi dira
Bi erregional talde daude Usurbilen,

horrek esan nahi du astebururo 40
jokalari gazte dabiltzala futbolaren
inguruan, datu pozgarria,
Usurbilgoaren tamainako herri bate-

an. Emaitzak, gainera, aldekoak dira
oraingoz. Bigarren erregional mailako
taldea igoera fasean sartu da. Kadeteak
ere oso ondo dabiltza, igoera fasean
daude. Neskak ez dira igoera fasean
sartu baina Kopa jokatzen hasiko dira
laster.

Haritz Zubiaur ere iritzi berekoa da:
“oso denboraldi ona osatzen ari gara.
Herriko jendea sartu gara eta orain
arte emaitza onak lortu ditugu. Beti ez
da horrela izaten”. 2009an ere, hala
izan dadila. 

Lehen Erregional Taldea
Entrenatzailea: Haritz Zubiaur.

2. Mailako Erregional Taldea
Entrenatzailea: Juan Carlos Galan.
Laguntzaileak: Joseba Portularrume,

Lolo Sanchez (masajista).

Nesken Futbol Taldea
Entrenatzaileak: Aritz

Arrizabalaga, Dani Hernandez.

Kadeteak (mutilak)
Entrenatzaileak: Agustin

Dominguez, Mikel Irastorza. 

Lau talde ditu bere baitan
Usurbil FT taldeak: 

bi erregionalak, nesken 
taldea eta kadeteak.

“Ikuslego isila dugu, oso zuzena!”
NOAUA! Zelai berriak eta taber-

na irekita egoteak giroa suspertzen
lagunduko zuen, ezta?

Haritz Zubiaur. Tabernarena oso
positiboa izan da. Jendea hurbiltzen
da, giro pixka bat sortzen da, musi-
ka jartzen dugu partida aurretik…
Hori bai, oso publiko isila dugu! 

Oso zuzena! Eta futbolak zalapar-
ta pixka bat ere eskatzen du, ezta?
Jende dezente hurbiltzen da baina
denak isil-isilik…

N. Horrelako toki egokirik ba al
da Gipuzkoan, entrenamenduak
egin eta futbolean aritzeko?

H. Z. Herrialde osoan horrelako
zelai asko zabaldu dituzte, belar arti-
fizialekoak. Zentzu horretan, insta-
lazio aldetik, azken hamar urteotan
aldaketa izugarria eman da. 

Futbolean aritzeko baldintza onak
daude gaur egun. Harane zelaia ere
zoragarria da, entrenatzeko eta joka-
tzeko.

Eguberrietan, Joko Garbiko txa-
pelketa jokatu zen Zubietan,

herriko pilotarien artean: buruz-buru
10 pilotari, bi multzotan banaturik.
Garailea, Jon Huizi izan zen. 30-20
irabazi zion Josu Alkortari.

Jon Huizi txapeldun
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NO A U A! TX I K I

Azaroaren 27an DBH 2ko ikas-
leok Aralar mendira irteera bat

egin genuen. Goizeko 9:00etan atera
ginen Oiardo kiroldegitik. Bidaia
luzea izan zen, ez aspertzeko autobu-
sean kantari joan ginen. Aralarrera
iritsitakoan 30 zm inguruko elur
geruzak zeuden. 

Denbora bat ibili ondoren lautada
zabal eta egoki batera iritsi ginen. Han
elurretan jolasten eta hamaiketakoa
egin genuen. Ordu eta erdi inguru
egon ondoren autobusera itzuli ginen
aterpetxera joaterako asmoz. 

Mendukilo kobazuloetan
Aterpetxean arropa bustia aldatu eta

lasai bazkaldu genuen. Bertan tximi-
nia bat zegoen eta hau pizten asko
saiatu ondoren ez genuen lortu.
Ondoren San Miguel baseliza bisitatu
genuen. Irakasle batek bertan gertatu-
tako istorioak kontatu zizkigun.
Nahiko ezaguna den garai
Erromanikoko erretaula ere ikusteko
aukera eduki genuen. Gero
Mendukilo kobazuloetara iritsi gine-
nean Aralar mendiko dokumental bat
ikusi eta kobetara sartu ginen. Bertan
gizon batek esplikazioak eman zizki-
gun. Koba horrek 6 sala ditu baina
guk 3 bakarrik ikusteko aukera eduki
genuen. Hor barruan bizi diren fau-
nak errespetatzeko. Kanpora atera
ginenean autobusean sartu eta berriro
kantu kantari Usurbilera buelta egin
genuen. Oso ondo pasa genuen irtee-
ra hartan, errepikatzeko moduan.

Aralarren gustura ibili ginen

Txileko ikasleak Lanbide Eskolan

Txileko Lanbide Heziketako
ikasle talde bat Usurbilgo

Lanbide Eskolan izan da Energia
Berriztagarrien graduatze ondorengo
ikastaro bat egiten.

Azaroaren 28an hasi ziren ikastaroa

egiten eta Usurbilgo Lanbide Eskolan
izango dira ekainaren 30era bitartean.

Formazio zabala jasoko dute hilabe-
te hauetan eta euren herrialdera itzul-
tzean, energia berriztagarrien instala-
kuntzan guztiz trebatuta egongo dira. 

Aralarreko inguruetan ibili ziren elurretan DBH2ko ikasleak.
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I Z E R D I PAT S E TA N

Igorre lehen aurkaria,
Berria pilota txapelketan

Euskal Herriko 24 pilota
talde aurrez aurre lehia
bizian jarriko dituen Berria

pilota txapelketaren seigarren edi-
zioa hasi berri da. Lehen kanporake-
tari dagozkion neurketak hil bukaera
arte luzatuko dira. Urtarrileko azken
asteburuan hain zuzen, txapelketan
parte hartuko duen Usurbilgo pilo-
tari ordezkaritzaren txanda izango
da. Kadete, jubenil eta nagusi maile-
tako bina pilotarik Igorrekoen aurka
jokatuko dute estreinako partida.

Sei pilotariz osatutako herriko
ordezkaritza prest eta gogotsu dago
jada, urtarrileko azken asteburuan
Berriako pilota txapelketan jokatzen
hasteko prest. Kadete eta jubenil mai-
lako kirolariek, nagusiekin batera
estraineko jardunaldian Igorrekoen
aurka jokatu beharko dute.
Egokitutako aurkariekin gustura dira
etxekoak, ez baitira ohiko lehiakide-
ak. “Ondo dago jende berria ezagu-
tzea”, adierazi du Enrike Huizik.

Kanporaketetan oinarritzen den
txapelketa izanik, saio bakoitzean
jokatuko dituzten hiru norgehiago-
kak hurrengo fasera igarotzeko txarte-
la eskuratu edota lehiatik at geratzeko
balioko dute. Hasi berri den edizioari
ikusgarritasunik ez zaiola faltako
ondoriozta daiteke, Huiziren iragar-
penen arabera. “Lehia aldetik maila
paretsuko taldeak izango ote garen”,
adierazi du kirolariak.

Erronka nagusia, orain 
arteko joera haustea
Usurbildarrek orain arte antolatu

diren edizio guztietan parte hartu
dute. Aurtengoa aipatu txapelketara
aurkezten diren seigarren aldia izango
da beraz. Aurreko urteetan beti lehen
jardunaldian kanporatu izan dituzte
aurkariek. Urtarrila amaierako nor-
gehiagokan joera hori eteteko gai
diren ikusi beharko da, nahiz Enrike
Huizik aipatu bezala, “guretzat joka-

tzeko aukera izatea saritzea izan,
Euskal Herriko 24 elkarte onenek
parte hartzen baitute txapelketan”.

Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa
eta Iparraldekoek hain zuzen.  

Elkarte bakoitzak etxeko harrobia-
rekin taldea osatzen ez badu, beste
elkarteren batera jo eta bi pilotari
ekartzeko eskubidea du.
Usurbildarrek Astigarragako pare bat
kirolari hautatu dituzte kadete maila-
ko taldea osatzeko. 

Igorrekoei irabaziz gero, finalera
ailegatzeko bidea ez zaie errazagoa
izango usurbildarrei, bizkaitarrak
garaituz gero, hurrengo lehiakidea
Hernani izango baitute. “Aurkari zai-
lagoa”, Huizik gogorarazten duenez. 

Usurbilgo ordezkaritza
Aipatu bezala maila desberdinetako

hiru pilotari bikotek parte hartuko
dute lehiaketan. Astigarragako bi

kirolarik tartean:
Kadeteak: Barandiaran-Sanchez

(Astigarraga).
Jubenilak: Xabi Sancho-Josu

Ostolaza.
Nagusiak: Enrike Huizi-Aitzol

Txapartegi.

Parte hartzaile zerrenda
-Zortzi gipuzkoar: Zazpi Iturri,

Añorga, Ilunpe, Usurbil, Arrasate,
Gazteleku, Aurrera Saiaz eta Hernani.

-Nafarroako zazpi: Zugarralde,
Irurtzun, Aldabide, Txaruta, Erreka,
Huarte eta San Miguel.

-Bizkaiko sei: Adiskide,
Txumulutxueta, Arkupe, Igorre,
Markina eta Danok Lagunak.

-Arabako bi: Txukun Lakua eta
Zaramaga.

-Iparraldeko bat: selekzioa.

Finalerako bidea
-Lehen kanporaketa: urtarrilak 30,

31. Usurbil-Igorre. 
-Bigarren kanporaketa: otsailak 27-

martxoak 1. Hernaniren aurka.
-Hirugarren kanporaketa:

Martxoak 13-15. 
-Finalerdiak: martxoak 20-22. 
-Finala: Hernanin, martxoak 27-29

artean.

“Berria txapelketa jokatzeko
aukera izatea bada nahikoa

saria guretzat”

ENRIKE HUIZI

Igorreren aurka lehiatuko dira urtarrilaren 30eko asteburuan.

Argazkia, ikasturte hasierakoa da.
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INGO AL DEU?

Urtarrilak 15, osteguna
Urbistondo, San Frantzisko 1, Lasarte

Urtarrilak 16, ostirala
Orue, Jaizkibel plaza 2, Lasarte

Urtarrilak 17, larunbata
Urbistondo, San Frantzisko 1, Lasarte
Oa, Kontseju Zarra 11, Usurbil *

Urtarrilak 18, igandea
Urbistondo, San Frantzisko 1, Lasarte

Urtarrilak 19, astelehena
De Miguel, Kale Nagusia 32, Lasarte

Urtarrilak 20, asteartea
Rodriguez, Kale Nagusia 32 atz.,Lasarte

Urtarrilak 21, asteazkena
Gil, Nagusia 24, Lasarte

Urtarrilak 22, osteguna
Acha-Orbea, Hipodromoa 6, Lasarte

Urtarrilak 23, ostirala
Urbistondo, San Frantzisko 1, Lasarte

Urtarrilak 24, larunbata
Orue, Jaizkibel plaza 2, Lasarte
Iturralde, Borda Berri 1, Usurbil*

Urtarrilak 25, igandea
Orue, Jaizkibel plaza 2, Lasarte

GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZ
Castilla Farmazia (22:00-09:00),
Urbieta kalea, 7 Hernani 
Telefono zenbakia: 943 552 941
*Usurbilen, soilik eguerdira arte

Eguneko goardiako farmaziak
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INGO AL DEU?

Agenda

Sahararen aldeko euskal kara-
bana martxan da. Hilabete
honen amaiera bitarte, gure

elkartasuna elikagaiak eskainiz bide-
ratu dezakegu. 

Kanpaina honen helburu nagusia
herri sahararrari ahalik eta elikagai
gehien eramatea da. Tindufeko
(Aljeria) basamortuan dira errefuxia-
tuen kanpamenduak. Horregatik,
baldintza klimatikoak tarteko, elika-
gai premian izaten dira. 

Udarregin, Aliprox eta Dia-n
Usurbilen, saltoki hauetan jarri

dira elikagak biltzeko guneak:
Udarregi ikastola, Aliprox eta Dia
janari dendetan. 

Bilketa gune horietan hauek dira
utzi behar diren osagaiak:

Arroza, lekak, pasta, hegaluzea
oliotan, sardinak oliotan, azukrea eta
konpresak.

Osagai hauek biltzeko epea urtarri-

laren 31n amaituko da. Eta otsailean,
Euskal Herrian biltzen dituzten gai-
nontzeko osagaiekin batera, Tindouf
aldera abiatuko da Sahararen aldeko
euskal karabana.

Martxan da 

Sahararen aldeko kanpaina
Urtarrilak 15 osteguna
- Batzarra, 19:00etan Sutegin.

Ezker Abertzaleak deituta. Gaiak:
hauteskundeak eta aurrekontuak.

Urtarrilak 16 ostirala
- Dantza ikastaroa antolatzeko

bilera Kalezarren. 18:30ean, Harane
futbol zelai ondoko parkingeko loka-
lean.

-“Querida Bamako” pelikula,
22:00etan Sutegin. Sarrera doan. 

Urtarrilak 18 igandea
- Rh+ Sevillako banpiroa, filma

euskaraz. 17:00etan Sutegin. 8-14
urteko haurrei zuzendua. Sarrera,
egunean bertan, 2 euro.

Urtarrilak 20 asteartea
- Masaje mukolitikoen tailerra,

16:30-17:30ean, praktika 0-1 urteko
haurrak. 17:30-18:30era, praktika 1-
2 eta 2-3 urteko haurrak.

KzGunea
Urtarrilak 20 asteartea
Sinadura elektronikoa. 18:00-20:00.
Telefono zenbakia: 943 36 14 12.

Tindoufen bizi diren

errefuxiatuek gure

laguntzaren beharra dute.

Dantza ikastaroa antolatu dute Kalezarren

Belmonte auzo elkarteak dantza
ikastaroa antolatu nahi du. 10

urtetik gorakoen artean animatzen
diren herritarrek, fandangoa eta arin-
arina ikasteko aukera aparta dute.
Urtarrilaren 16an bilera bat egingo da
Harane futbol zelai ondoko lokalean.
Ikastaroaren berri eman eta ordute-

giak zehaztu nahi dira interesatuta
dauden guztien artean. 

Bilera datorren astean egingo da,
urtarrilaren 16an ostirala, arratsaldeko
18:30ean Harane futbol zelai ondoko
parkingaren aldamenean dagoen loka-
lean. Ezin duenak azaldu edo infor-
mazio gehiago bildu nahi duenak,

telefono zenbaki hau du eskura: 676
45 31 75. 

Arratsalde partean, umeak ikastolan
dauden garaia egokia izan daiteke
ikastaroa aurrera eramateko, baina
antolatzaileek nahiago dute izena
ematen duten guztien iritzia jaso eta
horren arabera ordutegiak zehaztu.  
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GAZI, GOZO, GEZA

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

ETXEBIZITZA

-Zubietan alokairuan pisu bat hartuko nuke urte
osorako. 675709894

- Bikote batek logela alokatzen dio bakarrik dago-
en pertsona bati. Prezioa 280 euro gehi gas-
tuak. 943575788 / 609901734.

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

- 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 kon-
partitzeko. 620431108.

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

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

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

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

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

- Pisu bat salgai Kaxkoan, 3 logela, igogailua, bal-
koi 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, gan-
bara. Kaxkoan. 607 924 407.

- Usurbilen etxebizitza salgai. Sukaldea, jangela,
egongela, bi logela eta komuna. Dena amue-
blatua eta egoera onean. Agentziarik ez.
600645629

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

- Apartamentu-duplex rustikoa salgai. Zubietan
Elizaren ondoan. 197.000 euro. 678084020.

- Usurbilen alokairuan bizitzeko logela edo pisu
baten bila nabil. 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,
komuna,... eta trasteroarekin. 685731792.

Logela bat alokatu nahi da etxe konpartitu bate-
an. 671800275.

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 aloka-
tzen dut. Garaje edo almazen moduan ibil-
tzeko sarrera 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 modu-
koa izan behar du. 647299299.

- Volswagen California bat daukagu salgai. 92.
urtekoa, 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
egondakoa. 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
- Antxeta jatetxean kamarera behar da, astelehe-

netik 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
-Emakume bat garbitzaile bezala edo orduka lan

egiteko prest dago: 608 83 50 33.
- Gizonezko batek lana bilatzen du, baserrian

lan egiteko edo jende heldua zaintzeko: 
608 83 50 33.

- Emakume gazte bat lan bila dabil, orduka
edota plantxan aritzeko: 630 438 571.

-Pintore edo burdinlari gisa lan egiteko prest
nago. 654 217 752.

-Goizez haurrak zaindu edo etxeko lanak egite-
ko prest nago. 616 376 591.

- Etxeko lanak egiteko edo pertsona helduak
zein  haurrak zaintzeko emakume bat eskain-
tzen 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 gazte esperientziaduna eta usurbildarra,
arratsaldetan 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 dispo-
nibilitatea. 679742413..

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

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

-Ezkontza zein ekitaldietan abesteko kantari liri-
koa. Interesatua bazaude maketa bat entzun-
gai daukat. 690784113

- Haurren geletako hormetan mota eta tamaina
guztietako marrazki eta irudiak margotzen
dira. Tamainaren araberako kostua. Azkar eta
modu onean. Enkargu berezietarako (tamai-
nu handiak edo irudi asko) prezio bereziak.
607 42 44 97

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

- Arrue markako kotxe kapota bat salgai dauka-
gu 250 eurotan. 6-8 hilabete arteko umeen-
tzat egokia. 616586851.

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

- Etxebizitzen erreforma orokorrak egiteko zer-
bitzua. Jon 672 173466.

- Pottokak salgai, kalifikatuak eta subentzioa
jasotzen ari direnak beraien moxal jaioberrie-
kin 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

Urte askoan
Jon!
Datorren
urtarrilaren
21ean hiru
urte  beteko
dituzu. Muxu
handi bat Aginaga eskolako
lagunen partetik.

Zorionak 
hirukote!
Naroak 14an eta
Malenek eta
Unaxek 17an 5
urte bete dituzte.
Zorionak eta
Txokolatezko muxuak lagun eta 
etxekoen partez.

HILDAKOAK
Santos Iruretagoiena
Urtarrilaren 11n hil zen 
72 urterekin, San Esteban



Bazkide egin zBazkide egin zaitez!aitez!

36 euro urte osorako

Izena:
1.Abizena:
2.Abizena:
Helbidea:
Herria:
Telefonoa:
E-posta: 
Kontu korrontea:

Orrialdea bete eta NOAUA!ra ekarri edo telefonoz deitu: 943 360 321. 

ASKO DUGU ESATEKO 

NOAUA! astekaria, tren eta autobusen

ordutegia, noaua.com,  kultur ekitaldien

sustapena,  euskararen normalizazioa, urte-

ko egutegia, beka deialdiak, NOAUA!

Txiki, “Gipuzkoan zehar” liburua,... 

Asko dugu esateko. Baina zure laguntza

ere premiazkoa da. 




