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Albistea iruditan

Urriaren 12an, euskal jaia Zubietan

U

rriaren 12an, Euskal Jaia ospatuko
dute Zubietan. Goizez, errebote partida, haurrentzat ekitaldiak eta kantu-poteoa antolatu dute. Herri bazkaria, ordea,
Araeta jatetxean egingo da. Txartelak
Barazarren jarri dira salgai. Baina kontuan
izan bazkarirako txartela erosteko azken
eguna igande hau izango dela, urriak 4.
Txartela, helduentzat, 20 euro eta umeentzat 12 euro. Helduentzako menua hau da:
aperitiboa; odolki-gutizia, aza, perretxiko,
foie eta muturrekin; bakailao-hostopila,
ajoarriero eta barazkiekin; txerri izter errea,
sagar saltsarekin; menbrilo-flana, Idiazabal
izozkiarekin. Ardoa edo sagardoa, ura eta
kafea. Eta umeentzakoa, berriz, hauxe: aperitiboa, frijituak, oilasko errea patatekin,
esne-gain eta txokolatezko tarta.

ARGAZKIAN, IAZKO EUSKAL JAIA. HERRI BAZKARIRAKO TXARTELAK ALDEZ AURRETIK
EROSI BEHAR DIRA URRIAREN 4A BAINO LEHEN. BARAZARREN DAUDE SALGAI.
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ESAN

Salda bero-beroa

MAIALEN UNANUE

G

raba dezagun azken minutura arte A gripeaz hiltzen
ari den norbait; errege txit gorenaren familia gaixoak krisiaren ondorioz izan dituen opor pobreen irudia hartuko dugu; langileen protestak ere enfokatuko ditugu, gainera datorkizuena nolakoa izango den ikus dezazuen.
Nahas dezagun guztia eta jarrai dezagun diskurtso berarekin pare bat hilabetez.
Bota diezaiogun gatz pixka bat: poliziaren irudiak ere
gehituko dizkiegu, azkenaldian euskal parajeetan duten
mugimenduarekin inoiz baino gehiago lan egiten baitute.
Haien borondate eta zerbitzu ona justifikatuko dugu irudi
eder batzuekin, non erradikal ero batzuek probokatuta,
istiluak sortu diren. Bost segunduko bideo bat izanen da,
non ez dizugun erakutsiko haiek iritsi aurretik manifestazioaren giro baketsua. Zertarako? Horrek asperdura sortzen
du. Bide batez, eskubideak aldarrikatzea zein gauza arriskutsua izan daitekeen irudikatuko dugu, noizbait horrelako
zerbait bururatzen bazaizu ere.
Beldurtuta zaude, ezta? Badakit, bai. Nire ere egongo

nintzatekeen. Ez larritu, ni zu banintz, ez nintzateke etxetik aterako. Gera zaitez telebistari begira eta ikus ezazu
munduan zenbat desgrazia, gose, tiroketa eta delinkuentzia
dagoen. Nik beti izango dut soldata finko bat, nire bizkarra ongi babestuko duen polizia, A gripearen aurkako txertoa zuzenean hartzeko aukera eta opor eder batzuk izateko
adina diru eta denbora.
Ez da oso zaila jendea engainatzea. Ez, behintzat, komunikabideetako mikrofonoetatik entzuten den ahotsa zurea soilik denean. Astakeria bat diozula? Ez dio axola, zuri begira
dauden horiek men egingo dizute eta. Hedabideek ez diote
inori gehiago kasurik egingo. Beno, oposizioa beti dago hor,
baina polita da, ezta? Badirudi benetan badutela zer eginik.
Zein dibertigarria den agintaria izatea! Ederra da zernahi
egin eta gainera legearen izenean jardutea. Ahoa ireki orduko komunikabide guztiek nire hitzak hasieratik bukaeraraino errepikatzeak sentsazio gozo eta lasaigarria sortzen du.
Zertarako arduratu nik esandakoak zalantzak jartzen ez
badira?

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

Ika-mika

Elkarrizketarako eskubidea! (II)

A

skotan bi aldeek egia esan dezakete, beraz bi iritziak dira benetakoak, baina desadostasunak dauzkate.
Zuzendaritzaren erabakiak hartzeko
moduarekin, ados ez egon arren, jubenil mutilen taldea zuzentzeko hutsunerik sortuz gero, prest nengoen ardura
hori hartzeko. “Hi izatea denontzako
egokiena izango huke. Hitz egingo
diagu!” esan bai baina hori ez da gertatu, zaila baita hain beharrezkoa eta
oinarrizkoa den komunikazioa; baina
erabakia bai, hartu egin da.
Dena den, nire helburua ez da behin
ere izan, gai nagusia ni izatea. Hona
hemen
berriz
izenburua,

“Elkarrizketarako eskubidea!”, hau da
eta, nire ustez arazoaren mamia:
1) Pertsonal arazoak daudenean, erabakiak hartu baino lehen, bi aldeak
entzun behar dira, iritzi guztiak dira
zilegi eta.
2) Nire kasuan ere “Aurten jai”, nork
proposatu zuen galdetu nuenean,
“Direktibaren erabakia izan da!” esan
zidaten eta kito. Elkarrizketarik ez.
3) Jubenil mutilei iazko entrenatzaileak aurten ez zirela jarriko esan
zitzaien. Iazko bat zela jakin zutenean,
ez zutela bera izatea nahi jakinarazi
zioten. Elkarrizketarik ez.
Harritzekoa al da baten batzuk gal-

detzen badute “Nola da posible zuzendaritzak Jota bezalako pertsona bat
Klubetik bidaltzea?”.
Pena dut, ez dut ukatuko.
Eskubaloiak Usurbilen asko eman dit,
ibili horretan asko jaso dut, baina tristea
horrela bukatu behar izana. Pertsonok
arrazoitzeko eta hitz egiteko gaitasuna
omen dugun arren, zein gutxi baliatzen
dugun! Pentsa, egindako lanagatik eskerrak ere, paperean Noaua!n eman dizkidate, ez aurrez aurre, gure herri txiki
honetan ia egunero kalean topo egin
arren. Pena bat, zer egingo dugu ba...
Jon Gallego (Jota)

IKA MIKA ATALERAKO IDATZIAK GEHIENEZ 2.000 KARAKTERE IZANGO DITU. ALE BAKOITZEAN EZ DIRA BI IKA-MIKA BAINO GEHIAGO
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: urriak 9. Idatzia ekartzeko azken eguna: urriak 5.

ARGITARATUKO.
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BTK eta Mendeku ItXua,
igandean Kilometroak jaialdian

U

rriaren 4an Donostian
ospatuko den Kilometroak
jaialdian herriko bi talde
hauek parte hartuko dute: BTK
batukada taldeak eta Mendeku ItXua
musika taldeak. Azken hauek ibilbideko bigarren gunean eskainiko dute
kontzertua, 16:00etatik aurrera.
Bestela, sei gune izango ditu Grosen
inguruko ibilbideak eta horietako
bakoitzean denetariko ekitaldiak izango dira. Musika eskaintza zabala, haur
ikuskizunak, Mikel Laboari omenaldia… Goizeko 9:30ean zirkuitua irekitzen den unetik hasi eta iluntzera
arte.
Donostiara joateko EuskoTrenek

BTK TALDEKOAK KALEJIRAN

IBILIKO DIRA

IGANDEAN

DONOSTIAN.

indartu egingo ditu urriko lehen igandeko joan-etorri zerbitzuak; trenak
ordu erdiro pasako dira Usurbildik
hiriburura eta ordu erdiro irtengo dira
Donostiatik. Grosen kokatua dagoen
Zurriola ikastolarentzat jaso nahi da
laguntza.

Kantu Taldearen bilera

U

surbilgo Kantu Taldea martxan
dugu berriz ere. Urriaren 1ean,
ostegunarekin, Udarregi Ikastolan
biltzeko deialdia egin dute. 19:30ean
hasiko den bilera hori irekia da, beraz,
lehen aldiz Kantu Taldera bildu nahi

dutenek ateak zabalik dituzte.
Urriaren 3an Gernikan egingo den
topaketan izango da Usurbilgo Kantu
Taldea.
Bidaiaren xehetasunak ostegun
honetako bileran emango dira.

5

Txerriki taldearen
entseguak, larunbatero

L

ehen Topa Eszenika igaro
eta Amorebietan kale animazioa egin ondoren, ikasturte
berriari ekin diote Txerriki antzerki taldekoek. Entsegu egunak
zehaztuak
dituzte
jada.
Larunbatero bilduko dira, goizeko
hamaiketatik aurrera Etxealdiako
lokalean.

Zumartek logotipo
lehiaketa antolatu du

2

5. urteurrena dela eta, logotipo lehiaketa antolatu dute
Musika Eskolako ikasleen artean.
Baldintzak hauek dira:
- "Zumarte Musika Eskola 25
urte" testua agertu behar du.
- Parte hartzeko Musika Eskolan
matrikulatuta egon behar da.
- Saria: hurrengo urteko matrikula eta hileko kuotak doan.
- Epea: urriak 23 (egun hau
barne).
- Lan originalak sobre baten
barruan sartuta Zumarteko bulegoan entregatuko dira astearte,
ostegun edo ostiral arratsaldetan.
Datu gehiago: 943 371 594.

Ika-mika

Agiña piperrak

D

enok ezagutzen dugun enpresa
honetan, azken aste hauetan
gertaturikoaren larritasunaren aurrean
herrian jakinaraztea erabaki dugu bertako langileok.
Bertako langileok egoera prekario
batean lan egiten dugu eta gure lan baldintzak hobetzeko asmoz izandako
elkarrizketak, patroienganako harrema-

nak asko tenkatu ditu. Gure jarrera beti
izan da elkarrizketaren aldekoa.
Egoera honetan, bertako patroiek
denboraldirako kontrataturiko langile
bat kaleratu dute, jarrera guztiz autoritario eta txuloan eta gainontzekoak
mehatxatu asmoz.
Langileok gure aldarrikapenekin
jarraituko dugu:

- Despidorik ez!!
- 9 hilabeteko lana urte osokoa izatea.
- Gure lan hitzarmena Gipuzkoako
jakien industriakoa izatea eta ez
Espaniako barazki kontserbena.
Langileok, lana behar dugu, lanean
jarraitu nahi dugu, baina egoera duin
batean eta errespetuzko baldintzetan.
Bertako langileak*

* NOAUA! ko Ika-mika araudiaren arabera, “ezizena ere onar daiteke, baina idatziaren egile den gizabanakoaren
edo elkartearen IFK edo baliokidea egiaztatu eta gero”.
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Etiopiara ailegatu da
Usurbilgo elkartasun keinua

A

na Urdangarin eta Larraitz
Izagirre herritarren eskutik
ailegatu da Etiopiara, duela
18 urtetik bertan bizi eta haur behartsuen alde lanean diharduen Anjel
Hernaniko
Aita
Olaran
Zuriarengana, gure artean igaro den
ekainean zabaldutako artelanen erakusketan jaso zen laguntza. Wukro
izeneko zonaldean egon dira bi usurbildarrak, beraiek adierazi bezala,
“maitasuna atez ate zabaltzen”.
Hainbat lanetan, bertakoak laguntzen aritu ziren pasa den uztailean.
Gure artera itzulita, bertara berriz
joateko asmoa dute.
NOAUA! Bizi irauteko gabezi bat
baino gehiago dituzte etiopiarrek.
Adibidez…
Ana Urdangarin. Ur faltarekin batera, elikagaiak eta osasuna. Asko ez dira
iristen familia guztia mantentzera.
Anjelen proiektua familia behartsuenei zuzendua dago. Lehentasunak
zehazteko azterketa egiten dute.
Gehienei janaria eta lehen mailako
beharrei aurre egiteko diru kopuru bat
ematen zaie. Ihesa ere oso zabaldua
dago. Gehienek medikazioa behar
dute. Anjel beti aritzen da lanean,
falta zaien osasun zerbitzu aldetik
gutxieneko horiek eduki ditzaten.
Oso xumeak dira. Oherik ere ez dute.
Esponjazko “koltxoneta” batean bost
pertsonek lo egiten dute, ahal duten
moduan. Haurrak umezurtzak dira
kasu askotan.
N. Aipatu gabeziei bertako klima
eta egoera politikoa erantsi behar;
lehorteak eta gerrateak. Zein da une
honetako egoera?
A. U. Gerra aldetik une honetan
nahiko lasai dagoela dirudi. Ez dugu
sumatu gatazka bizi bizian dagoenik.
Baina urte askotako gerra izan da eta
bertakoek ez dute ahazten. Gainera,

“ETIOPIAN,

HAUR ASKOK EUREN GURASOAK GERRAN GALDU DITUZTE”.

haur askok euren gurasoak gerran
galdu dituzte.

UMORE ONEAN
“Etiopian haurrekin
kantari aritzen ginen. Euskal
abesti pila bat ikasi dituzte”
N. Anjelek 18 urte daramatza bertan. Ingurune hark izan duen eboluzioari dagokionez, zer ikuspegi du
berak?
A. U. Berak dio, okerrera doala egoera. Euren oinarrizko elikagaien prezioak hirukoiztu egin dira kasu
batzuetan. Gauza gehienak han ereiten dira, baina betikoa gertatzen da.
Prezioak atzerrian markatzen dituzte
baina hirukoiztu egiten zaizkie gaiak
eurei ailegatzen zaizkienerako.
N. Arrasto handia utzi du Anjelek
lanean diharduen zonaldean.
A. U. Anjelen itzala handia da eta
izango da. Bertan bizitzeak, horrek
emango dio, ziur aurrera jarraitzeko

indarra. Beti umoretsu dago. Berak
eskola du eta lanbide heziketako
gunea eta lurra lantzeko eskola.
Handik lanbide bat ikasita irteten
dira. Azpiegitura handiak dira.
Larraitz Izagirre. 72 urte ditu eta
sasoia… Indar handikoa da. Anjel oso
maitagarria da, beti animuak ematen,
hangoak laguntzen, haiekin hitz egiten...
N. Zuen egunerokoa nolakoa zen,
eta nolakoa etiopiarrena?
L. I. Goizean, 6:30etan jaikitzen
ginen. Hortik aurrera, lan desberdinetan jarduten genuen; zuhaitzak landatu edo ureztatzen, uraren kanalizazio
lanetan... Anjelek 60 bat haur zituen
eskola bat du. Goiz eta arratsalde klaseak izaten dituzte. Askotan klaseak
bertako gaztetxoek ematen dituzte.
Adibidez, 14 urteko neska bat haur
txikien irakasle lanetan jarduten da.
Gu ere han haurrekin kantari aritzen
ginen. Euskal abesti pila bat ikasi
dituzte. Haurrak txaboletan bizi dira.
Neska gaztetxo batek adibidez, bost
haur txikien ardura du. Diru kopuru
bat jasotzen dute hilero. Laguntza

Noaua! - 2009ko urriaren 2an
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“Eskuzabalik hartzen zaituzte”
horrekin haien artean moldatzen dira.
Elkarri laguntzen diote eta elkar izugarri maite dute. Oso arduratsuak
dira. Ez dute ezer, baina duten gutxia
ematen dute.
A. U. Odoleko anai arrebak bezala
defendatzen dira. Bestalde, ohitura
gisa, haientzat oso garrantzitsua da
kafearen ordua, tertuliarako unea.
N. Anjelek laguntzaile gehiago
izango ditu inguruan?
A. U. Beste lau apaiz daude. Ardura
gehiena berak du, elizaren gainetik.
Berak elkarte desberdinetako dirusarrerak lortzen ditu. Elizaren oniritzia izan ez arren, berak aurrera egiten
du. Gu bezala beste 24 boluntario
aritu gara. Bakoitza proiektu batekin
zetorren. Donostiako lagun bat adibidez, ur putzuak egiteko proiektuarekin. Telefonica-ko langile batzuk
informatika klaseak ematera joan
ziren… Une oro jendea dabil han.
I. L. Baita oftalmologoak ere.
Egunero 15 ebakuntza egiten zituzten. Kontaktu asko ditu Anjelek, oso
ezaguna da eta.
N. Bertakoek zer diote, bizi garen
geure mundu honi buruz?
L. I. Iruditzen zaie, gu munduko
herri aberatsenean bizi garela.
Kristoren dirutza dugula, lan asko...
Hona etorri nahi dutela diote, baina
esaten diezu ez dela hain erraza.
Desberdina da. Han egunean egunekoa bizitzen dute. Han lasaiago bizi
dira, egunean egunekoa salbatzen dute.
A. U. Beraiek uste dute hau paradisua dela, hemengoa izateagatik iruditzen zaie aberatsa zarela. Eta haiek ez
dituzten mila aukera dituzula.
N. Zer esan dezakezue zuekin elkar
bizi diren etiopiarrei buruz?
A. U. Beraien bizitza besteentzat
ematera bideratua dago. Gizatasun
handia dute, jada hemen sentitzen ez
dena. Beraiei naturalki ateratzen zaizkie balore horiek. Eskuzabalik hartzen
zaituzte.

“Maitasuna ematera zoaz haurrei, baina zuk gehiago jasotzen duzu”.

L. I. Haurrak beti irribarre batekin,
beti pozik daude. Kalera atera eta
hogei haur elkartzen zitzaizkigun.
Eskolarako bidea bakarrik sekula ez
genuen egiten. Oso maitagarriak dira
eta horrek izugarri asebetetzen zaitu.
N. Hartu emana mantentzen segitzeko asmoa duzue?
L. I. Argi dugu, berriro bertara
goaz, haurrei hitz eman diegu. Agurra
oso gogorra izan zen.

N. Aldi berean, bertara joan nahi
lukeen horren erreferentzi bihurtu
zaitezkete?
L. I. Nahi duenak kontaktuan jar
dadila gurekin. Laguntza behar da.
Gauza bat guk kontatutakoa da, bestea bertan egon eta bizitzea, oso ondo
sentitzen zara.
Gu hara maitasuna ematera joan
gara; “maitasuna atez ate”. Maitasuna
ematera zoaz haurrei, baina zuk gehiago jasotzen duzu.

Anjel Olaran,
Etiopiako “aingeruen” zaindaria

E

tiopian daramatzan 18 urteotan, eskola, lanbide heziketa
eta lurra lantzeko gune bana sortu
ditu Anjel Olaranek. Egunez egun,
behartsuenak osasun eta elikadura
alorretan laguntzen jardun da. Jende
asko erakarri du Etiopiara, bere
proiektuak bultzatzera. Eta idazteko
tartea ere izan du. Bere egitasmoen
nondik norakoak, mundu honi
buruz duen ikuspegia edota bertako
haurren istorioak Olaranek idatzitako liburu batean jasoak ditu jada:
“Los ángeles de Wukro” izenekoan
hain zuzen.

18

URTE DARAMATZA

ETIOPIAN,

ELKARTASUN PROIEKTUAK BIDERATZEN.

8

Noaua! - 2009ko urriaren 2an
KONTZEJU TXIKIA

Udala, Kontseiluarekin lankidetzan

E

uskararen
Gizarte
Erakundeen
Kontseiluak,
hainbat udalekin lankidetza
hitzarmena sinatu du. Lehengo astean
Donostian egindako ekitaldiaren
bitartez, udalen inplikazioa erdietsi
nahi da. Usurbilgoa izan da hitzarmen
honekin bat egin duen udaletako bat.
Kontseiluaren eginkizuna, sortu
zenetik hona, Euskal Herrian euskararen normalizazioa edo berreskurapen
osoa lortzea dela aipatu zuen prentsaurrekoan Xabier Mendigurenek,
Kontseiluko idazkari nagusiak.

Hizkuntza-politika egokia
Kontseiluaren lan ildoetako bat,
hain juxtu, udalen hizkuntza-politikan eragitea da. Ildo horretan aritu da
lanean azken urteotan eta hainbat
ekarpen egin ditu. Besteak beste: udalen hizkuntza-politika neurgailu bat
sortu eta 100 herritan hizkuntza-politika
ebaluatu
du,
Akordio
Soziopolitikoa osatzen duten alderdi
eta sindikatuekin adosturik, euskararen ordenantza eredugarriak araumarkoaren proposamena sortu du.
Orain sinatu den hitzarmenaren
helburua herrietan hizkuntza-politika

Berdintasunerako Udal Plana
diseinatzeko garaia iritsi da

I

azko udazkenean abiatu zen
diagnosi prozesua amaituta,
Berdintasunerako Udal Plana
diseinatzea izango da, Elhuyar
Aholkularitza Udalarekin batera
elkarlanean aurrera ateratzen ari
diren egitasmoaren hurrengo urratsa.
Herritarren txanda da orain. Pasa
den neguan bezala, herritarrei zuzendutako parte hartze prozesua abiatzera doa. Egunotan zehaztuko
dituzte antolatu dituzten hiru bilkura irekien hitzorduak.
Eguneroko bizitzan emakume zein
gizonezkoen aukera berdintasuna sustatu asmoz udal plana diseinatzeko
lanetan murgilduta daude Udala eta
Elhuyar Aholkularitza. Baina herritarren iritzia kontuan hartu nahi dute.
Horregatik, hiru bilera irekiez osatutako parte hartze prozesua zabalduko
dute laster. Elhuyar Aholkularitzatik
ekitaldietara agertzeko gonbita luzatzen dute, “izan ere, herritar guztiek
daukate zer esana; Usurbilen bizi direnek inork baino hobeto ezagutzen
baitituzte beraien beharrak, herriko
hutsune nagusiak eta hobetu beharrekoak”.

Iazko udazkenean diagnosi fasean,
adin tarteka antolatu ziren bilkurak.
Oraingoak aldiz, gaika. Egungo egoera zertan den erakusteko, egina dagoen diagnosiko emaitzak aurkeztuko
dira. Jarraian, bilkurako parte hartzaileen artean, aurrera begira zer egin
zehaztea da asmoa. Hona hemen hiru
bilkuretan jorratuko diren gaiak:
1. KULTURA ETA KIROLA
-Herrian antolatzen diren ekitaldietan gizonezko eta emakumezkoek
protagonismo bera izateko zer egin.
-Emakumeen parte hartzea bultzatu
behar da?
-Ekintzak antolatzerakoan emakumeen interes eta beharrak kontuan
hartzen dira?

DONOSTIAKO MIRAMAR JAUREGIAN SINATU
ZEN HITZARMENA. ESKUBITARA, NEREA
ERAUNTZETAMURGIL EUSKARA ZINEGOTZIA.

egokia gauzatzea da. Helburu hori
komuna da bai Kontseiluarentzat eta
baita hitzarmena sinatu duten udalentzat ere.

Kultura Aholku
Batzordearen bilera

A

steazken honetan, Kultura
Aholku Batzordearen bilera
egitekoa zen udaletxean.
Batzar hau 2008an sortu zen.
Aholku Batzarraren helburu nagusia Usurbilgo kultur elkarteen
arteko koordinazio eta komunikazioa bideratzea da. Datorren alean
emango dugu bileraren berri.

Autorik gabeko eguna

A

utorik Gabeko Eguna ez zen
oharkabean pasa. Irailaren
22a da eguna, baina herrian ospakizunak irailaren 25ean egin ziren.
Arratsalde partean, txokolatea
banatu zuten Udarregiko ikasleek.
Bi bizikleta ere zozketatu ziren.

2. HEZKUNTZA
-Nola hezi neska-mutilak berdintasunean?
3. ONGIZATEA
ETA GIZARTE ZERBITZUAK
-Zer hobetu emakume, etorkin,
guraso bakar, adineko edota bazterketa egoeran daudenen behar eta aukerei erantzuteko?

ILARA

LUZEA OSATU ZEN

TXOKOLATEA HARTZEKO GARAIAN.
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Aginagako oilasko biltzaileak, prest

A

ginagan tradizio luzea du
oilasko biltzera irteteko
ohiturak. San Praixku
hauetan ere ez du hutsik egingo.
Lehenbizi indarrak hartu, goizeko
seiretan. Ordu erdian bapo gosaldu
eta ibilaldiari ekiteko prest egon
beharko dute oilasko biltzaileek larunbat honetan. Etxez etxeko buelta ordu
dezentez egin ondoren, jateko ere bilduko dira. Aurten, oilasko biltzaileei
lotutako eguna gauera arte luzatzeko
asmoa dute antolatzaileek. Bazkaria
izan ordez, afaritarako bilduko dira
eta, Etxebesten.

AGINAGAN, BELAUNALDIZ BELAUNALDI TRANSMITITU DEN OHITURARI EUSTEN DIOTE.
AURTENGO OILASKO BILTZAILE EGUNA, LARUNBAT HONETAN OSPATUKO DUTE.

Aingirari buruzko dokumental interesgarria

E

gitarauak ekartzen ez badu ere,
San Praixkuko Jai Batzordeak
ikus-entzunezko interesgarri bat
antolatu du. “Aingiraren bidaia”
izena duen dokumentalean, espezie
honek pairatzen duen egoera kritikoa
aztertzen da. Jose Luis Castro eta
Patrick Luzeux adituek egindako
dokumental honek 52 minutuko
iraupena du. Larunbat honetan,
Aginagako ludotekan eskainiko da
ikus-entzunezko hau, arratsaldeko
19:00etatik aurrera.
Eta besteak beste, aingiren biziraupena arriskuan jartzen dituzten faktoreak nabarmentzen dira. Adituez gain,
arrantzale gipuzkoarrek nahiz bizkaitarrek eta Aginagako angula industriako ordezkariek ere beren ikuspuntua
adierazten dute ikus-entzunezko
honetan.

AGINAGAKO

LUDOTEKAN ESKAINIKO DA DOKUMENTALA, LARUNBATEAN

Ludotekan emango da
Aginagako ludotekan ikus ahal izango dugun dokumental honek helburu
hezitzailea du; informazio interesga-

19:00ETAN.

rria modu argi eta atseginean ematen
baitu, irudi ederrak baliatuz. Urriaren
3an
larunbata,
arratsaldeko
19:00etan, Aginagako ludotekan.
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Aginagan, Hotzikara eragiten

S

an Praixkuei musika estilo
gogorren doinupean ekingo
zaie aurten. Eliza zaharreko
atea zabalik egongo da urriaren 2an,
kontzertu gauaz gozatu nahi duenarentzat. Odolaren Mintzoa eta 3gabe2 taldeekin batera joko dute iazko udan
sortu zen Hotzikara herriko taldekoek
ere. Harane futbol zelai ondoan duten
lokalean harrapatu ditugu, entsegu
saioetako baten amaieran.
NOAUA! Emanaldien lehen uda izan
duzue aurtengoa. Zer moduz moldatu
zarete?
Mikel Olasagasti. Gustura. Jendea
motibatua agertu da, baita zalantzekin
ere.
David Illarramendi. Guretzat publikoarekiko izan dugun kontaktua polita
izan da. Lehen beste musika taldeetan
parte hartutakoak izan arren, guretzat
ere nobedadea zen.
Antton Aranburu. Jendea gogoarekin
zegoen, jakinminez ia zer ari ginen egiten. Orain arteko emanaldiek harrera
beroa izan dute. Ia hurrengoek ere hala
izaten jarraitzen duten.
N. Emanaldi horietako bat
Txokoaldeko Akerra Gaztetxean eskaini zenuten. Baina gehiago ere izan
dira?
D. I. Txokoalden, Atxegaldeko festetan eta Getarian.
N. Getariako kontzertuan herrikoetan baino lasaiago aritu zarete, edota
etxean erosoago?
M. O. Herriko jendearekin konplitu
egin behar da. Kanpoan hanka sartzeak
onar ditzakezu.
Beñat Arteaga. Halere, Getarian zeuden guztiak usurbildarrak ziren. Beraz,
etxean bezala.
A. A. Mendeku ItXua taldearekin
batera eskaini genuen kontzertua.
Mendeku eta gure jendearekin giroa
sortu zen, etxean bezala.
N. Lehendik ere musika kontuetan
ibiliak zarete. Talde desberdinetatik

TALDEKIDEAK: DAVID ILLARRAMENDI (AHOTSA), ANTTON ARANBURU (GITARRA),
BEÑAT ARTEAGA (BAXUA) ETA MIKEL OLASAGASTI (BATERIA). ARGAZKIA: IBAI ARRIETA.

etorri izanak, musika estilo desberdinen nahasketa ere suposatu du
Hotzikararentzat?
D. I. Talde hau sortzerako jada gutxi
gorabehera argi genuen, zer egin nahi
genuen. Musika estilo zerbait gogorragoa.
A. A. Zerbait desberdina. Musika estilo hau jotzen ez zuten taldeetatik gatoz.
Bildu gara eta hau atera zaigu.

ESTILO BEREZIA
“Musika estilo hau ez da
oso entzuna. Horregatik
jendea harrituta geratzen da”
N. Ideia bat bazegoen eta hori gauzatzen saiatu zaretela esan liteke?
M. O. Lehenik ni hasi nintzen halako
zerbait egiteko ideiarekin. Illarra beti
ibiltzen zen hemendik halako abestiak
kantatzen. Zerbait egin behar genuela
beti esaten genuen. Momentua ailegatu
zen, Anttonekin hitz egin eta baietz.
Hirurok hasi ginen.
A. A. Gitarra bakarrarekin geunden,
baxu jolea falta zitzaigun. Beñati proposatu genion.

N. Taldeari musika estiloren baten
zigilurik jar diezaiokezue?
A. A. Zaila da. Jendeak galdetzen
digunean, gai hauetan adituak ez garenez hitzik gabe geratzen gara. Dakienak
“trash core” gisa etiketatu digu. Hala
omen da, ez dakit. Halere hori esan
duenak bi abesti entzunda bakarrik esan
digu. Musika estilo hau ez da oso entzuna. Horregatik jendea harrituta geratzen
da. Gehiengoa ez dago ohitua estilo
horretara.
M. O. Barietatea dago, zaila da etiketatzea.
N. Futbol zelai ondoko lokaletan
herriko musika talde gehiagorekin
elkarbizi zarete. Gainerako taldeen
aldetik aholkurik jaso edo eskatu izan
duzue?
M. O. Batez ere Ixak eta Anderren
partetik, lagun handiak gara. Iritziak
behintzat badaude.
D. I. Kanpotik gauzak beste modu
batean ikusten dira. Hau eginez gero,
hura aldatuz gero… Horrek bururatu ez
zaizun zerbait esanda, lagundu egiten
dizu.
A. A. Gainerako taldeen babesa sentitu dugu.
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“Epe luzera, diskoa kaleratzeko asmoa dugu”
N. Aginagan hurrengo emanaldia.
Aurreratzerik bai zer eskainiko duzuen
kontzertu horretan?
D. I. Showa, eta egurra.
M. O. Indarra.
N. Eliza Zaharra, leku berezia da
askorentzat?
A. A. Kutsu ilun bat ematen dio.
Hotzikara. Gustukoa dugu.
N. Aurrera begira jorratu nahiko
zenuketen bidean pentsatzen duzue?
M. O. Abestiak sortu nahi ditugu eta
kontzertuak eskaini. Herrian eta ia kanpoan gehiago mugitzen garen.
A. A. Aurrera begira, diskoren bat grabatzeko asmoa badugu, nahiz eta neurri
xumean izan, azken finean, horrek guztiak dirua suposatzen du eta. Epe luzera
begira, diskoa kaleratzeko asmoa badugu,
baina etorriko da etorri behar badu.

Oraingoz ez behintzat.
N. Sarean zaudete. Abantaila izango
da hasi berri duzuen bidearentzat?
A. A. Denek dute Myspace-a eta
denak daude sarean. Horri esker, gure
estiloko musika talde gehiago ezagutzen
ditugu eta haiekin harremana dugu.
D. I. Bide ona da; kantak zabaltzeko,
jendearentzat…
M.O. Grabatutako bi abesti bertan
entzun daitezke.
N. Kantak sortu eta prestatzeko
lekua izatea ere ezinbestekoa da zuentzat. Haranen ondo moldatzen zarete?
A. A. Beste herri askotan Udalak
eskainitako doako aukera hau ez dute.
Gu eskertuta gaude. Baina egun, bi
lokal daude eta talde asko. Geroz eta
gazte gehiago dago. Ez dago denentzat
tokirik.

HOTZIKARAKOEK HARANEN
ENTSEATZEN DUTE. ARGAZKIA: IBAI ARRIETA.

Bi asteburutan ospatuko dira San Praixkuak
Urriak 1, osteguna
19:00 Pilota partidak. Ezinduen
erakustaldia, Emakume pilotari
erakustaldia, Aginagako
VII. Txapelketako pala finala.
Urriak 2, ostirala
18:00 Jaien hasiera etxaferu eta
buruhandiekin.
22:00 Aginagako VII. Txapelketako
esku pilotako finalak.
00:00 Kontzertua Eliza zaharrean.
Odolaren mintzoa, Hotzikara,
3gabe2.
Urriak 3, larunbata
Oilasko biltzaileen eguna
6:00 Oilasko biltzaileen gosaria.
6:30 Oilasko biltzaileen irteera.
16:30 Estropadak.
18:30 Gorritiren showa.
21:00 Oilasko biltzaileen afaria
Etxebeste tabernan.
24:00 Laiotz taldearekin dantzaldia.
Atsedenaldian: Maleta karrera.

Urriak 4, igandea
San Praixku eguna
9:00 Tiro platoa.
11:00 Meza nagusia bi bertsolariz
alaitua. Ondoren, hamaiketakoa
herriko jubilatuentzat Aginaga
sagardotegian.
18:00 Aginaga eta oriotarren
arteko lehia herri kiroletan.
Ondoren, sardin eta sagardo
dastaketa. Aldi berean,
XXVII. Toka Txapelketa.
Urriak 9, ostirala
Haurren eguna
10:00 Haurren jokoak.
13:00 Umeentzat bazkaria Arrate
egoitzan. Bazkalostean, jokoen
jarraipena eta sari banaketa.
17:00 Txan magoa. Ondoren, txokolatada denentzat eta buruhandiak.
19:30 “Mendizaleak aurrera...”
Koke Lasa mendizalearen eskutik
ikus-entzunezkoa ludotekan.
21:00 Kostillada eliza zaharrean.

23:00 Aloña eta Maitane trikitilarien
saioa eliza zaharrean.
Urriak 10, larunbata
16:00 XXIX. Mus Txapelketa
herrikoia (izen ematea 15:30ean).
18:00 Buruhandiak.
19:30 Bertso saioa: Amets Arzallus,
Iker Zubeldia, Angel Mari
Peñagarikano, Iosu Oiartzabal.
24:00 Abiba diskojaia.
Urriak 11, igandea
12:00 Landarbaso abesbatzaren
kantaldia elizan.
13:00 Herri poteoa Kuxkuxtu
txarangarekin.
14:00 Herri bazkaria.
18:00 Herri antzerkia.
24:00 Tximeleta taldearekin
dantzaldia.
Atsedenaldian, BTK taldearen
eskutik batukada.
Ondoren, DJ Büru eliza zaharrean
eguna argitu arte.
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Zinemaldian izan gara

U

rtero bezala, Udarregi
ikastolako
Lehen
Hezkuntzako
ikasleak
Donostiako belodromoan izan gara.
Areto hau, 3.000 ikusle hartzeko
tokia duen zinema-areto handian
bihurtzen da. Aurten, pantaila erraldoian, “Ponyo” filma ikusteko aukera izan dugu. Filmaren zuzendaria
Hayao Miyazaki japoniarra izan da
eta marrazki bizidunak dira.
Sosuke, itsasora begira dagoen labar
batean bizi da.

UR AZPIKO KONTUAK...
“Ponyo koloretako arrainak
haur izan nahi du
eta ihes egingo du”

UDARREGI

IKASTOLAKOAK URTERO JOATEN DIRA

AURTEN, “PONYO”

Goiz batean, burua marmeladazko
pote batean sartuta duen koloretako
arrain batekin egingo du topo.
Sosukek askatzen lagunduko dio eta
elkarren arteko lilura sortuko da.

Hala ere, arrainaren aitak, garai
batean gizaki izan zen aztiak, berarekin itsasora itzultzera behartuko du.
Ponyo koloretako arrainak haur izan
nahi du eta ihes egingo du. Kaosa

ZINEMALDIRA.

PELIKULA IKUSI DUTE.

nagusituko da eta Ponyoren ahizpak
maremoto erraldoi bihurtuko dira
Sosukeren itzulera eragiteko.
Ur azpiko munduaren eromenak
Sosuke nahastuko du.

LH 5 eta 6ko ikasleen hainbat iritzi
“Nik nahiago ditut
akziozko pelikulak”
“Asteazkenean, belodromoan pelikula bat ikusi nuen. Ez zitzaidan gustatu umeentzako zelako eta marrazki
bizidunak zirelako. Nik nahiago ditut
akziozko pelikulak eta beldurrezkoak.
Baina garrantzitsuena da goiza oso
ondo pasatu nuela. Autobusean adibidez, oso ondo pasatu genuen hitz egiten eta barrezka. Hala ere, gauzarik
txarrena Eneko ez zela etorri gaixo
zegoelako”.

“Bukaera polita zen”
“Pelikula ez zait asko gustatu baina
bukaera polita zen, itsasontziarena
esan nahi dut. Bestela, aspergarria izan
da. Itsasontziarena, abentura on bat
ikusi dudalako gustatu zait”.

“Polita”
“Polita. Uraren ingurukoa izan delako, abenturazkoa, eta jolasteko itsasontzia, magiaz handia bihurtu delako. Ponyo gizakia bihurtu da eta bere
ahalmenak galtzen ditu”.

“Marrazkiak, ondo eginak”
“Marrazkiak ondo eginak zeudela
iruditu zait. Zatiren batean, barregarria izan da eta abenturazkoa ere.
Baina galdera bat, nolatan eraldatzen
da Ponyo eta bere ahizpak ez?”.

I ZERDI
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Igande honetan jokatuko da
Endika Abril txapelketako finala
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Aginagako
pilota txapelketa,
azken txanpan

A

I

ginagako eskuzko pilota
txapelketako finala ostiralean jokatuko da. Astearte honetan, hilak 29, nagusien arteko
finalerdiak jokatzekoak ziren
(astekari honen erredakzio lana
ixterakoan). Bitxikeria moduan,
Santxo aita semeek elkarren aurka
jokatu dute finalerdietako bat.
Finalak, gazte zein helduenak,
ostiral honetan jokatuko dira,
urriaren 2an gaueko 22:00etan,
Aginagako Ariztitxo pilotalekuan.
Lehenbizi gazteen finala, nagusiena ondoren.

gande honetan, eguerdiko
11:00etatik aurrera, Endika
Abril errebote txapelketako finala jokatuko da Zubietan. Ustaritze eta
Oiartzungo errebote taldeak izan dira
sailkapen fasean ondoen aritu direnak
eta, horri esker, iritsi dira igande honetako finalera.
Zubietako jokalariek lan txukuna
egin dute Endika Abril txapelketan,
baina ez dira finalerako sailkatu. Pasa
den igandean, 13 eta 5 galdu zuten
Oiartzunen aurka. Mikel Bengoetxeak,
Zubietako taldearen izenean adierazi
digunez, "hasieratik joan zitzaizkigun
markagailuan eta egoerari ezin izan
genion buelta eman".
Beraz, igande honetan Zubietan jokatuko den finalean, Ustaritzeko "Kapito
Harri" eta Oiartzungo "Oiarpe" arituko dira aurrez aurre.

PATSETAN

IRUDIAN LUZAZ GAZTE TALDEKO KIDE
FINALEAN, ORDEA, KAPITO HARRI
ETA OIARPE ARITUKO DIRA.

BAT.

Pala Txapelketako
finala jokatuko da
ostegun honetan

O

Herri kirol lehia Aginagan

stegun honetan, urriak 1,
Pala Txapelketako finala
jokatuko da Aginagan, arratsaldeko 18:00etatik aurrera. Finala
baino lehen, ezinduen adiskidantzazko pala partida bat eta emakumeen adiskidantzazko pala partida
bat jokatuko dira.
Pala Txapelketako finalean, bi
bikote hauek arituko dira aurrez
aurre: Aritz Urdanpilleta - Manuel
Galarraga eta Imanol Esnaola Xabier Errasti.

Gipuzkoako
Txapelketa 09
URRIAK 2 OSTIRALA AGINAGAN, 20:00
PALETA GOMA 1.MAILA
USURBIL - AÑORGA
(Iñigo Huegun – Aritz Urdanpilleta)

URRIAK 4 IGANDEA USURBILEN, 11:00
NAGUSIAK BANAKA
USURBIL - AÑORGA
(Ibon Aranalde)

NAGUSIAK 1.MAILA
USURBIL 2 - LAPKE
IGANDE
JAIEN

HONETAN, HERRI KIROL LEHIA IKUSGARRIA IRAGARRI DUTE

AITZAKIAN,

AGINAGA

ETA

ORIO

ARITUKO DIRA LEHIAN,

AGINAGAN.
18:00ETATIK AURRERA.

(Jabier Santxo – Asier Katalina) (Lazkao)
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Esne makina jarri dute kiroldegi ondoan
Egunero, Iarbe baserriko esnea erosi ahal izango dugu bertan

I

arbe baserriak 26 urte egin ditu
esnea saltzen. “Bordatxo” izenarekin banatzen duten esnea
denda ezberdinetan eta Alkartasuna
kooperatiban erosi daiteke. Herriko
taberna eta kafetegi askotan ere, esne
hori bera kontsumitzen da.
Iarbekoak, orain, ekimen berri bat
jarri dute martxan. Kiroldegi ondoan
jarri duten makinari esker, etxerako
esnea erosi dezakegu. Baserritik etxera, bitartekorik gabe.
Damaso Lizasok azaldu digunez,
horrelako makinak “Frantzian azaldu
ziren lehen aldiz. Nafarroan hurrena
eta gero Ordizian. Oiartzunen eta
Errenterian ere jartzekoak dira”.
Datorren astetik aurrera, Usurbilen
bertan izango dugu makina hauetako
bat eskura. Funtsean, freskagarrien
makinen pareko lana egiten du.
Txanponak makinan sartu eta, trukean, esne freskoa ematen du. Hori bai,
kasu honetan, ontzia guk eraman
behar dugu. Toki jakinetan jarriko
dira ontziak eskuragai. Berreralbigarriak dira, beraz, bat erostearekin,
nahikoa.
Makinak aukera ezberdinak eskainiko dizkigu, litro bat, litro erdi bat…
Prezioa ere, aukeratutako kantitatearen araberakoa izango da.

26 urtez, esnea partitzen
Bordatxoko esnea toki askotan
banatzen da. Damaso Lizasok esan
digun moduan, “esnea partitzen hasi
ginela 26 urte kunplitu ditugu maiatzean. Usurbilen, taberna eta kafetegi
askotan banatzen dugu. Baita dendetan, kooperatiban…”. Usurbilen eta
Usurbildik kanpo ere. “Goizean goiz
hasten gara Zarautzen, jatetxe batzuetan partitzen”.
Getarian ere banatzen dute esnea,
eta Donostiako hainbat jatetxe eta
kafetegietan. Gaur egun, mila litrotik
gora banatzen dituzte egunero.

IARBE

BASERRIKOA DA

DAMASO LIZASO,

ETA BERTAKOA KIROLDEGIKO

MAKINAN SALGAI JARRIKO DEN ESNEA.

Sektorea, krisian beti
Esnearen prezioarengatik maiz kexu
azaldu dira ekoizleak. Egun hauetan
ikusi ditugu Baionako esne saltzaileak,
protestan.

“Esne makinak
ondo dabiltza
beste herrietan”

DAMASO LIZASO
“Inbertsio bat egin behar
izan dugun aldetik, beldur
pixka bat ere badugu”
Gainontzekoak bezala, Iarbe baserriak ere pairatzen ditu ekonomiaren
gorabeherak. “Badirudi nekazaritza
kondenatuta dagoela beti krisi baten
barruan egotera”, aitortu digu Lizasok.
“Esne prezioa ez da igotzen, pentsua
gora doa, inork ez du babesten”. Eta
esne litro bakoitzaren atzean, lan asko
dago. “Lan orduak? Ez dago kontatzerik. Kontatzen hasiz gero, itxi egin
beharko lirateke denak. Hor segitzen
dugun bakarrak buru gogor batzuk
gara. Lan hau gustuko dugulako”.

E

snea banatzeko makina
hau
jartzeko
ideia
Behemendiren bitartez iritsi
zitzaien. Animatuta daude Iarbe
baserrikoak, baina jendearen
erantzuna zein izango den jakin
minez. “Inbertsio bat egin behar
izan dugun aldetik, beldur pixka
bat ere badugu. Amortizatuko
ote dugu, jendeak ondo hartuko
al du… Baina Behemendikoek
diote beste herrietan ondo dabiltzala, Elizondon (Nafarroa)
hirugarrena jartzera doazela, eta
animatu egin gara. Udalak ere
ondo ikusten zuen, leku polit
bat jarriko zigula eta horregatik
animatu gara”.
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Kalitatezko esne freskoa

K

iroldegiko atari ondoan ikusiko duzue egurrezko aterpe
ederra. Bertan jarriko da laster esnea saltzeko makina. Kotxea
aparkatzeko arazorik ez; kiroldegia eta
ikastolaren ondoan. Beraz, esne zaleak
erraza izango du bidea.

ainbat eskariei erantzunez,
Udalak herrian nekazaritza
ekologikoa sustatzeko dauden aukerak aztertu nahi ditu. Horretarako
proiektua martxan jarriko da.
Kontsumo kooperatiba sortzeko
edota nekazaritzarako herri lurrak
prestatzeko zer nolako aukerak dauden aztertu nahi dira. Nondik norakoak azaltzeko, bilera irekia deituko
du laster Udalak.

ESNEA

EROSTEKO ONTZI BEREZI BATZUK

BEHAR DIRA.

Ez da irakin behar
Behin ontzia eskuratu dugunean,
makinako txorrotaren azpian ontzia
jarri, zenbat esne nahi dugun aukeratu, dirua bota eta erosleak berehalakoan jasoko du esnea; hartzeko moduan,
gainera. Esnea pasteurizatuta salduko
da. Erosi eta edateko moduan. Ez dela
irakin behar, alegia. Erosten den
momentutik edateko moduan.

Iraungitzea,
bost egunekoa
Bost eguneko iraupena du esne
honek. Hortik aurrera, ez da komenigarria, txartu egin daiteke.
Esnea osoa da, Iarbekoek ez diote

Nekazaritza
ekologikoa
sustatuko du Udalak

H

Litro bat, litro erdi…
Makina honek aukera ezberdinak
eskainiko ditu. Nahi den neurria
aukeratu ahal izango da, litro bat, litro
erdi…. Hori bai, ontzia eraman behar
da. Ez edozein ontzi. Horretarako
baliagarri dena. Toki ezberdinetan
jarriko dira eskura eta berrerabilgarriak izango dira.
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UDALAK,

ESKOLETAN

BANATUKO DITU ONTZI HORIEK.

ezer kentzen: esnea jezten dute, egosi
egiten dute gero, garbitzeko prozesuak
ere pasatzen ditu esne honek. Baina
osoa izanik, koipe gehiago du.

Osasun kontrol ugari
Eusko Jaurlaritzako osasun sailetik,
kontrol asko pasa behar izaten dituzte.
Damaso Lizasok adierazi digunez,
noiznahi joaten dira Iarbe baserrira.
Iarbe baserrikoek ere, laborategira
esne-laginak eraman ohi dituzte, maiz,
esnearen kalitatea ona dela ziurtatzeko. Beraz, naturala eta freskoa izateaz
aparte, kalitatekoa ere bada.

31 urtez
Udalarentzat lanean

S

ocorro Sanchezek 31 urte egin
ditu udaletxean lanean. Orain
jubilatu da eta horregatik, Xabier
Mikel Errekondo alkateak, oroigarri
bat eta lore sorta bat eman dio
Udalaren izenean. Era honetan, egindako lana eskertu nahi izan zaio.
Socorro Sanchez Santueneko eskoletan hasi zen lehendabizi, garbitzaile
lanetan. Ondoren, Zumarte Musika
Eskolan 20 urtez aritu zen, baina
azken bost urteak udaletxean bertan
pasa ditu lanean.
Urte hauetan guztietan, gustura
aritu da bai lankideekin zein “nagusiekin”. Bost alkate ezagutu ditu:
Andres Bruño, Martin Larrañaga,
Joxe Antonio Altuna, Luismari
Ormaetxea eta Xabier Mikel
Errekondo.

Aste garrantzitsua,
Ingemarreko langileentzat

A

ldez aurretik iragarritako
greba mugagabeari ekin dioten arren, negoziazio prozesuan murgilduta daude Ingemarreko langileak. Astearte honetan, irailaren 29an,
langileen batzordea enpresako zuzendaritzarekin biltzekoa zen; batzuk
zein besteek euren eskaintzak aurkez-

tekoak ziren. Azken asteotan aldarrikatu izan duten moduan, nagusiki
udan kaleratutako hogei langileak
berronartzea eskatzen dute langileen
batzordetik. Aste hasieran jakinarazi
zutenez, eurentzat negoziazio prozesuari dagokionez, aste hau giltzarria
izango da.

SOCORRO SANCHEZEK UDALAREN
ESKER ONA JASO BERRI DU.

16

I NGO

AL DEU ?

Noaua! - 2009ko urriaren 2an

*Tren-bus zerbitzu berrituak, 2009ko irailaren 14an eguneratuak
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Agenda
Urriak 1 osteguna
- Kantu taldearen ikasturte hasiera,
19:30ean Udarregi ikastolan. Irakaslea:
Susi Elosegi.
- Pilota partidak Aginagan. 19:00etatik aurrera, ezinduen erakustaldia, emakume pilotarien erakustaldia, Pala
Txapelketako finala.

Urriak 4 igandea
- 11:30ean meza eta eguerdian bazkaria Atxegan, Gure Pakeak antolatuta.

Eguneko goardiako farmaziak
Urriak 1, osteguna
Acha-Orbea, Hipodromoa 6, Lasarte
Urriak 2, ostirala
Urbistondo, San Francisco 1, Lasarte
Urriak 3, larunbata
Urbistondo, San Francisco 1, Lasarte
Iturralde, Borda Berri 1, Usurbil*
Urriak 4, igandea
Urbistondo, San Francisco 1, Lasarte
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Duo Jade eta Pirritx eta Porrotx,

Irrien Lagunen Kantaldian

P

irritx eta Porrotx disko
berria ari dira grabatzen:
Irrien
Lagunak.
Lan
berrian, lagun askoren artean,
Kubatik etorritako bi neskek hartuko dute parte: Duo Jade taldeko
kantariak. Euskal Herrian direla
aprobetxatuz, kantaldia eskainiko
dute urriaren 10ean, Usurbilgo
frontoian.
Euskal doinuak munduko beste
hainbat doinuekin nahastuta entzuteko aukera izango da datorren astean, frontoian egingo den ekitaldian.

Pirritx eta Porrotx frontoian

LARUNBATEAN ESKAINIKO DUEN
19:00ETAN HASIKO DA.

KANTALDIA

parte eta baita Oskar Estanga,
Ondarruko Senegaldarrak, bertsolariak...

IRRIEN LAGUNEN KANTALDIA

“Irrien lagunen” kantaldian,
Kubako Duo Jaderekin batera, Pirritx
eta Porrotx pailazoek hartuko dute

Noiz: Urriak 10 larunbata.
Non: Frontoian, 19:00etan.
Antolatzailea: Usurbilgo Udala.
Sarrera: doan.

1983 kinto afaria

Datorren astean ipuin

Urriak 5, astelehena
Orue, Jaizkibel plaza 2, Lasarte
Urriak 6, asteartea
De Miguel, Kale Nagusia 32, Lasarte
Urriak 7, asteazkena
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte
Urriak 8, osteguna
Gil, Kale Nagusia 24, Lasarte
Urriak 9, ostirala
Acha-Orbea, Hipodromoa 6, Lasarte
Urriak 10, larunbata
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte
Oa, Kontseju Zarra 11, Usurbil*
Urriak 11, igandea
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte
GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZ
Castilla Farmazia (22:00-09:00),
Urbieta kalea, 7 Hernani (943 552 941)
*Usurbilen, soilik eguerdira arte

A

faria Aginaga sagardotegian
izango da, urriaren 10ean. Bi
hitzordu jarri dira; lehenengoa,
19:30ean
Irratin.
Bigarrena,
21:00etan Aginaga sagardotegian.
Izen-ematea zabalik Ardi Beltz garagardotegian.

1955 kinto afaria

U

rriaren 10ean bilduko dira.
Afaria Antxetan izango da.
Dena den, izena aldez aurretik eman
behar da, urriaren 7a baino lehen.
943 363 927 (Marisol)
943 372 952 / 655 731 915
(Mari Karmen).

kontalaria liburutegian

U

rriaren 8an, arratsaldeko
18:00etan, ipuin kontalari bat
hurbilduko da Udal Liburutegira.
Haur Hezkuntza 4ko haurrei zuzendutako saioa eskainiko du Miriam
Mendoza zarauztarrak.
Adin horretan hasten dira lehen
ipuin kontaketa saioak entzuten eta
horregatik egun berezia izaten da
beraientzat. Miraim Mendozak badu
eskarmentua ipuin kontaketak eta
irakurketak egiten. Datorren astean,
urriaren 8an osteguna, 18:00etan
Udal Liburutegian, Sutegin.

MASAJE LEKUA
Kirol masajea eta masaje terapeutikoa

Kale nagusia, 44- behea
LASARTE-ORIA

TEL. 36 61 97
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ETXEBIZITZA
Muna Lurra kalea 16, 3.C salgai. Eguzkitsua eta
berritua. Interesatuak deitu: 637225620.
- Pisu bila nabil Usurbilen. Alokairuan nahi nuke.
664 885 737.
- 95 metro karratuko etxebizitza salgai Kaxkoan.
Erreforma behar du baina aldaketak egiteko
aukera asko. 135.500 euro. 671417240.
- Orion babes ofizialeko etxe bat daukat eta
Usurbilen babes ofizialeko etxeren bat daukan
norbaitekin aldatuko nuke. Interesatuak deitu
663600020.
- 230 metro karratuko etxea salgai, 2 solairuko bordarekin. 2800 metro karratuko lursailean.
Kalezarreko eremu urbanoan. 665720913.
- Bordaberri 3 kalean etxe bat daukagu salgai.
676910638.
- 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.
- Apartamentu-duplex rustikoa salgai. Zubietan
Elizaren ondoan. 197.000 euro. 678084020.
- Usurbilen bi logelako etxe bat daukagu salgai.
666 539284.
- Etxe berria salgai kaxkoan. 3 logela, bainua,
komuna,... eta trasteroarekin. 685731792.
- Logela bat alokatu nahi da etxe konpartitu batean. 671800275.
Lasarten apartamentu bat salgai, egoera onean.
Erdigunean. Toki lasaia eta berritu berria.
Bitote batentzat egokia. 657708866
SALEROSKETAK / GARAJEAK
- Mendiko terrenoak erosiko nituzke. Basoa ateratzeko edo basorik gabea ere bai. 943362237.
-Atxegalden 33 metro karratu dituen lokal bat alokatzen da. Sarrera egokia. 943373414. 280
euro hilean.
- Motorra salgai. Peugeot Speedfight 3, 50 c.c.
2009ko maiatzekoa. Estrenatu gabe eta matrikulatu gabe. 1.800 euro. 655724125.
- Garaje bat alokatzen da Bizkarre kalean. Neurriak
2,5m x 5m eta 2,1 metrotako altuera.
Interesatuak deitu 943361265.
- Peugeot 307a salgai. XS 2.0 HDI bersioa. 90 cv,
5 ate. 2002ko maiatzean matrikulatua, 149000
km ditu. Oso egoera onean dago. Korrea eta
alternadore berriak ditu. Gris metalizatua,
Parrot markako telefonorako esku-librearekin.
6000 euro negoziagarriak. 685725639.
- Usurbilgo industrialde batean 220 metro karratuko pabiloi bat alokatzen da. 616926027.
- Mitsubishi Montero DI-D 3.2 GLS motza salgai.
148000Km, 6 urte. Tel.: 678636965
-50cc-ko motorra daukat salgai. Aukera paregabea.
2 urte eta oso kilometro gutxi. Beti garajean,
ondo zaindua. 622369646.
- Sotano komertzial bat alokatzen da 600 eurotan.
650938489

- Txoko polit bat alokatzen da. 650943847
- Atxegalden Aristitxo kalean 90 metro karratu (bi
solairutan) dituen lokal bat alokatzen da.
658716970.
- Etxebeste kalean 44 m2-ko lokala alokatzen da.
Interesatuak deitu: 943 36 12 19.
LANPOSTUAK
Lan-eskaerak
- Astebukaeratan lan egiteko, parrilarako pertsona
bat eta beste bat zerbitzari moduan aritzeko
behar ditugu. 943 36 67 10.
Lan-eskaintzak
- Pertsona helduak zaintzeko neska bat eskaintzen
da. Esperientziduna. 606 800 837.
-Mekanikari gisa, baserrian, edota helduak zaintzeko prest nago. 648 785 026.
-Emakumea interna edo goiz zein arratsaldez orduka lan egiteko prest. 648 785 026.
-Emakumea interna edo goiz zein arratsaldez orduka lan egiteko prest. 943 368 574.
-Emakumea interna moduan lan egiteko eskaintzen da. 608 098 941.
- Neska arduratsua etxeko lanak, haurrak zein pertsona helduak zaintzeko eskaintzen da.
699207750
- Zerbitzari, sukaldari laguntzaile edo garbitasun
lanak egiteko neska bat eskaintzen da.
664048228
- Emakume bat haurrak zaindu edota orduka etxeko lanak egiteko prest. 943 575 788.
- Mendian edo abeltzaintzan lan egiteko prest
nago. 666 38 26 97.
-Emakume bat orduka edo interna moduan lanean
aritzeko eskaintzen da. 608835033
- Matematika eta estatistika klaseak ematen ditut,
edozein mailan, esperientzia handia.
646717676.
-Autoen mekanikari gisa lan egingo nuke.
943368574.
-Emakumea adineko pertsonak zaintzeko prest,
interna moduan. 608 098 941.
- Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da.
620185927.
-Arratsaldetan umeak zaintzeko neska euskaldun
bat eskaintzen da. 685716774.
-Etxeko lanak egiteko neska bat eskaintzen da.
630768325.
- Neska bat eskaintzen da haurrak edo pertsona helduak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 620
364 176.
- 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 egiteko
prest nago. 616 376 591.
- 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 gazte esperientziaduna eta usurbildarra,
arratsaldetan haurrak zaintzeko prest. 661 626

500 // 943 371 348.
-Fisika eta matematikako klase partikularrak emateko prest, neska gazte esperientziaduna. Lehen
Hezkuntzatik Batxilergo mailara arte. 685 772
602 // 943 371 277.
- Etxeko lanak egiteko edo haur zein pertsona helduak zaintzeko eskaintzen da pertsona bat.
671884360.
- Neska bat eskaintzen da umeak zaintzeko zein
etxekolanak egiteko. 679742413.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK
- Ostalaritzako makinaria, kafetegiko altzariak salgai; aulkiak, mahaiak, kafe-makina, ontziteria,
kaxa erregistratzailea, irabiagailua, zuku-makina, ontzi-garbigailua, harraskak, altzairu herdoiltezinezko gainekoa... 607 389 570
(Mireia).
E-posta: istergo@hotmail.com
-Atxegalden 30 metro karratuko lokal bat alokatzen da (lehen Truke denda zena). 943 373 414.
- Abuztuaren 9an, Elizan ingurutik San Inazio kale
aldera urrezko eraztun (selloa) bat galdu
genuen, MA jartzen duelarik. 657 71 13 35.
- Poltsa bat galdu da haurren arropa barruan zuela,
Laurok kanpoan. Topatu baduzu, deitu mesedez: 943 373 117.
- Informatikoa naiz. Ordenagailuen edo informatikari buruz edozein zerbitzu behar izanez gero,
deitu: Oskar: 609 46 87 59 / oskarsm@hotmail.com
- Maiatzak 8an Kodak markako kamara digital bat
galdu genuen Kaxkoan. 678177129
- Ezkontzetan abesteko talde bokal bat nahi baduzu, deitu 665745071 (Iñaki)
- Artzabal inguruan maleta txiki bat, kotzeko bi
DVDrekin aurkitu dugu. 656774127.
-Frantseseko klaseak ematen ditut Usurbilen.
Astelehen eta asteartetan. Klaseak maiatzean
hasita daude baina oraindik plazak daude.
Informazio gehiago Laurok liburudendan.
- Belardiak behar dira belarra ontzeko: Usurbil,
Lasarte edo Donostia inguruan. Danitaz galdetu. 607 457 004 / 943 36 60 40.
- Ohea egiten den 3 plazako sofa bat daukat salgai
125 euro. Kolore argia, txuri-beig kolorekoa.
655731915
-Ezkontza zein ekitaldietan abesteko kantari lirikoa. Interesatua bazaude maketa bat entzungai
daukat. 690784113
- Arrue markako kotxe kapota bat salgai daukagu
250 eurotan. 6-8 hilabete arteko umeentzat
egokia. 616586851.
- Etxebizitzen erreforma orokorrak egiteko zerbitzua. Jon 672 173466.
- Pottokak salgai, kalifikatuak eta subentzioa jasotzen ari direnak beraien moxal jaioberriekin eta
urtebeteko behorra. 626 220925
- Argazki zaharrak txukuntzen dira. Baita bideoak
617
242
660/
editatu
ere.
zapore@euskalnet.net

