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Albistea iruditan

Presoen Eskubideen Aldeko Egunak,
parte hartzeari dagokionean, herriko

gazteak izan zituen protagonista nagusi
larunbat arratsaldean burutu zen herri kiro-
len saioan. Patxi, Olatz, Ximio, Ramon,
Jokin eta Xomorro, preso dauden sei herri-
tarren izenekin, beste hainbeste talde osatu
eta soka-tiran, aulki eta zapi jokoetan, zaku
lasterketan edota lokotxak biltzen jardun
zuten. Lagun koadrila desberdinek inda-
rrak neurtu zituzten, eta ahalegindu ere,
serio aritu ziren jokoan, nork puntu gehia-
go lortuko. Amaieran, herriko sei presoek
eginiko lanak jaso zituzten oroigarri
moduan. 

Aldarrikapena eta giro ederra, Elkartasun Egunean

Argazkian, herri kiroletako partehartzaileak eta antolatzaileak.
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HE R O R R E K E S A N

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: urriak 8.   Idatzia ekartzeko azken eguna: urriak 4.

ARITZ GORRITI

Bi lagun denboraldi baterako urruneko herrialde batera
doaz egunotan. Agurtzeko garaia heldu zaigu, azken

afari eta solasaldiekin. Hegazkina hartu eta badoaz abentura
berri bila. Paisaia, bizimodu eta ohitura desberdinak ezagu-
tzera, bizimodu berri bat hastera… Jakinmina piztuko zaie,
eta zaigu, bizitzear duten esperientziaren inguruan.  

Jakinmina egoera berri bat delako, eta berria den neu-
rrian, ezezaguna, pixkanaka, pausoz pauso deskubritzen
joan beharrekoa. Jakinminak zalantzak eta argitzeke dau-
den galderak dakartza eta galderek erantzunak bilatzea hel-
muga duen lasterketa edo ibilaldia abiatzen dute.
Lasterketa malkartsua, gorabeherak izango dituena. Nekea
ekarri ohi duten aldapak, arnas eta indar berritu eta abia-
dura hartzeko aukera emango duten jaitsierak, baita ibilbi-
de alboetan-gertuago, urrunago-, une gazi-gozoetan aurre-
ra jarraitzeko indarra emango dieten laguntzaileak. Hori
guztia bukaera, helmuga ezagutu gabe.

Tarte horretan, lasterkari edo ibiltariak, erronka argia du
aurrean; helmugan finkatutako helburua. Eta aurre egiten
saiatu nahi du, helmuga baino bidea baita garrantzitsuena.
Mugimenduak esperientzia edota heldutasuna emango diz-
kio, ibilerak ikasgaia baitakar; abiadura eta denbora kon-
trolatzen ikastea, urratuak zaintzea,  ibilbide zati bakoitza

egoki osatzea, osasuna edo lehia lehenestea, okerretatik
ikasi eta bide zuzena argiago ikusten laguntzea... 

Bidean emandako pausoek, mugimendua diren neurrian,
aldaketaren bidea zabalik uzten dute. Bideak, prozesuak,
batzuetan espero gabeko, irudikatu gabeko panorama
dakar. Helmuga argi izanda, bideak hartzen du indarra,
eguneroko urratsek. Hasierako galdera eta zalantza nagusi
edo nagusien barruan, sortzen diren eguneroko beste galde-
ra txikiek. Erantzunak bilatzeko, bidea jorratzeko, nahi iza-
tea, gogoa, borondatea behar da. 

Mugimendua badabil gure herrian, gatazka konpontzeko
bide bila. Borondate argia erakutsi dute hainbat eragilek.
Pausoz pauso, urratsez urrats, galderaz galdera, erantzun
bila doaz, aurrera, baiezkoarekin, gogotsu. Bada ordea,
beste alde bat, galdera, adierazpen, pauso eta bestelakoen
aurrean, entzungorrarena egiten ari dena. Inork ezer adie-
razi edo galdetu aurretik, erantzuna badutena, ezezkoan
daude. Hala noiz arte ordea? Mugimenduak aldaketa
dakar, pausoak pauso berri bat eskatzen duen moduan,
xakea edo antzeko jokoetako fitxa bat mugitzeak inguruko-
ak ere mugitzera bultzatzen duen tankeran. Aldakaitza
aldagarri bihurtuko ote da? Baietzak ezetzari irabaziko dio?
Ibilaldia hasi da. 

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

???????

Elkartrukean oinarritutako azoka egin zen Txokoalden

Animaliak, barazkiak, edaria, arro-
pa, jostailuak, liburuak...

Denetarik aurki zitekeen Txokoaldeko
Erroizpe elkarte pareko plazaren bueltan
joan den igandean jarrita zeuden postue-
tan. Guztia, salerosteko ez, trukatu eta
berrerabiltzeko baizik. Trukean oinarritu-
tako azoka baitzen Txokoaldekoa, beraz,
bertan euroek ez zuten lekurik. Bertso
eskolako bertsolariek alaitu zuten goiza,
eta girotu, trukatzera nahiz azoka ezagu-
tzera bertaratutako herritarrek. Postuei
dagokienean, Alkartasuna Nekazal
Kooperatibaren, Usurbiltzen Elkartearen
edota Gipuzkoa Zero Zabor mugimen-
duaren parte hartzea azpimarratu behar
da. Baina baita, etxetik eramandako

objektuekin zenbait herritarrek jarritako
postuak ere. Bazkari herrikoi batekin
borobildu zuten, Gipuzkoako Deshaz-
kunde Taldeak antolatutako ekimena.
Azoka ezagutzera joandako herritar bat
baino gehiago trukatzeko gogoz geratu eta
ganbaran gordeta izan eta erabiltzen ez
dituen hainbat objektuez ere oroitu zen.

"Gutxiagorekin bizi, 
hobeto bizitzeko" 
Nazioartean geroz eta oihartzun han-

diagoa duen deshazkunde kontzeptuaren
inguruan antolatu dute estreinakoz,
Txokoaldeko truke azoka. Antolatzaileek
honela laburbiltzen zuten deshazkunde
hitzaren esanahia: "Gizartearen neurriko

gizarte berri bat sortzea helburu duen
mugimendu soziala da. Laburbilduz,
gutxiagorekin bizi hobeto bizitzeko.
Gutxiago kontsumitu, hobeto bizitzeko.
Bizi maila hobetu, gutxiago kontsumi-
tzen". Guztia, elkartrukea eta berrerabil-
pena bultzatuta. 

Deshazkunde taldeak
antolatu zuen azoka. 
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PI L-P I L E A N

Igande honetan, 

adinekoak omentzeko bazkaria

80 urte betetzen dituzten bazki-
deei, omenaldia eskainiko die
Gure Pakea elkarteak. Aurten,

19 dira omenduko dituzten bazkideak.
Igande honetan, “Atxega jauregian
ospatuko dugun bazkari baten bitartez.
Bertan omendutako pertsona bakoitza-
ri oroigarri bat helaraziko diegu”, hala
esan digute Gure Pakeako kideek.
Bazkaria 14:00etan hasiko da baina,
urtero bezala, aurretik meza izango da
eguerdiko 12:00etan.

Gure Pakeako Ikastaroak
Memoria lantzeko ikastaroa prestatu

du Gure Pakeak. Irailaren 30era arte dago
izena emateko epea, eta 17:00etan bilera
bat egingo da, taldeak osatzeko.

Pintura ikastaroa, aldiz, urriaren 6an
hasiko da eta ekainera arte iraungo du.
Helduei zuzendutako ikastaro honetan
oleoa, akrilikoa, akuarela, marrazketa,
collage... tekniken bidez, paisaiak, erre-
tratuak eta bestelakoak landuko dituzte,
ikaslearen nahiaren arabera beti ere. 

Gudariak gogoan

izan zituzten

irailaren 27an

Irailaren 27an, Gudari
Eguneko ekitaldiak ez ziren

oharkabean pasa. Ezker
Abertzaleak prentsa-ohar bidez
adierazi duenez, “Euskal
Herriaren alde bizitza eman
duten gure gudariak gogoan izan
ditugu; Joxe Martin Sagardia
Usurbil, Jose Luis Segurola
Nazkaz eta Joxe Mari
Aranzazistroke Arrantzale.
Udaletxe aurrean, Ugaldea indus-
trialdean eta Kalezarren aurres-
kua dantzatu eta lore sorta bana
utzi dira”.

Udaletxe aurrean

egindako ekitaldia. 
Argazkian, iaz omendu zituzten bazkideak.

Urriaren 12an, Euskal Jaia ospatuko dute Zubietan

Abere azoka, trikitilariak, kantu-
jira, herri bazkaria, erromeria...

Egun ederra igarotzeko ekitaldi ugari
prestatu dituzte Zubieta aldean. Herri
bazkarirako txartelak urriaren 3a baino
lehen erosi behar dira.

“Prestatu baserritar jantziak eta anima-
tu zure ingurukoak festa honekin goza-
tzera”. Hala diote Euskal Jaia antolatu

duten herritarrek. Goizetik izango da jai-
giroa Zubietan. Euskal Herriko abere
arrazen erakusketa egingo den bitartean,
hamaiketakoa banatuko da. 12:00etan
kantu jira egingo da eta, eguerdian, baz-
karia.  Oraindik astebete falta da baina
bazkarirako txartelak lehenbailehen
hartu behar dira. Barazar tabernan jarri
dituzte salgai, eta urriaren 3a baino lehen
erosi behar dira. 

Barazar jatetxean daude
bazkarirako txartelak salgai. 
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KA L E J I R A N

Ia konturatu gabe udara joan zaigu.
Lehenengo hotzak hasi dira baina
lasai, hona hemen berriro San

Praixkuak gorputza berotzeko. Bueltan
datoz eta udazkena heltzearekin batera,
Aginagako jaiak.

Astebukaera honetan hasteko, ostegun arratsaldeko
18:00tan Ariztitxo pilotalekuan badugu zer ikusia. Alde
batetik, Emakume Pilotari, ezinduen erakustaldia eta
Aginagako VIII. Txapelketako pala finala.

Hurrengo egunean txikienak prestatu daitezela etxe-
ferua bota ondoren buruhandiak aterako direlako.
Gaueko 22:00tan esku pilota finalak eta ondoren kon-
tzertua eliza zaharrean. Larunbatean, oilasko biltzaileen
eguna izango da, goizeko 6:00etatik oilasko biltzen
aritu ostean, ez dakit gorputzik izango duten gero arra-
tsaldeko 16:00tan musean aritzeko. Seguru, baten bat
animatuko da. 

Igandean berriz tiro-platoa goizean eta arratsaldean
urtero bezala frontoia betetzen duen ekitaldia, herrita-
rren arteko herri kirolak. Aurpegi ezagunak, aurrez

aurre, gure artean tradizionalak diren jokoak norgehia-
gokarako; txingak, zaku eramatea, sagar bilketa, zaku
altxatzea... 

Hau, San Praixkuen hasiera baino ez da izango.
Festek urriaren 4ko egun nagusiarekin eta bigarren
asteburuko ekitaldiekin jarraituko baitute. Jendea ez da
konturatzen hau dena antolatzeak zer nolako lana ema-
ten dien jai batzordekoei. Horregatik hemendik mila
esker.

San Praixkuak badatoz
AGINAGA AITOR HELETA

Kuriosoa da benetan ohartzea ezagutzen
ez duzun pertsona batek zure mires-
men osoa bereganatzen duela! Horixe

hain zuzen ere niretzat betirako Arantzazuko
Frantziskotarra izango den Joxe Arregirekin ger-
tatu zaidana. 

Munilla Jauna Gotzain izendatu aurretik, eta
ondoren, iskanbila besterik ez da izan bere inguruan, edo hori
da behinik behin guregana iritsi dena. Bere izendapenaren berri
jakin zenean, oihartzun handia izango zuten hainbat eta hain-
bat kontrako iritziren berri izan genuen eta milaka pertsonek
sinatu genuen idatzi bateratu bat helarazi zitzaion. Hein bate-
an, herriaren zati handi bat berarekin ados ez zegoela jakin arazi
zitzaion. Eta bapatean… ixiltasuna, erabateko ixiltasuna leku
guztietan. Sumisioa ote? Beldurra agian? Edo obedientzia?
Niretzat ulertezina erabat, edo ulertu nahi eza, hainbeste adie-
razpen hasieran eta batere ez gero. Eta horretan, Joxe Arregi
frantziskotarraren erabakiaren berri egunkari guztietan. Agian
ez da erabakirik zuzenena izango utzi eta joatea, ez, baina bene-
tan, nire miresmen osoa lortu du. Ez joan egin delako, ez, bai-
zik eta, bere printzipioen alde egin duela uste dudalako.
Eredugarria, nire uste apalean.

Joxe Arregiri babesa
KALEZAR MAIDER MAKAZAGA

Irailak 20, astelehena, goizean goiz
autobusaren zain dago jendea, lanera
nahiz eskolara joateko. Denek dituz-

te begizuloak, festan aritzeagatik edota lo
egin ezinagatik. Santueneko festak ziztu
bizian pasa dira baina lorratz handia utzi
dute auzotarrengan. 

Batzuen ustez urterokoa da, baina urterokoa gustokoa
bada... jarraitu dezagun usadioarekin! Globo gerra fres-
kagarriarekin hasi ziren festak, txokolatada eta sardin-
janarekin goseari eutsi eta gauean Black absenthe,
Despervicio eta Odolaren Mintzoarekin kontzertua,
Joxparen dantzaldiarekin jarraituta; hurrengo egunean
haurren jolasak eta hauentzako bazkaria, mus txapelke-
ta gogorra, Josunerekin  kantu-afaria eztarria utzi arte
eta eguna ederki amaitzeko DJ Larra! 

Igandean berriz, toka eta hamaiketakoa, eguna ondo
hasteko, eta herri bazkaria eguerdian. Arratsaldez, dan-
tzariak, berbena “Hobaneuke”-koekin eta ilunabarrean
piper-dastaketa eta txaranga. Eta noski, auzoko festei
amaiera emateko, traka! Zer gehiago nahi dugu, santue-
nearrok?

Zer gehiago nahi dugu?

SANTUENEA JON ETXABE

Aurrerantzean, Kalejiran ataleko 7 kronikak txandaka argitaratuko ditugu. Urdaiagako kronika hurrengo batean bilduko dugu.
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KA L E J I R A N 7
Ke beltzaren mamua
ATXEGALDE UNAI AIZPURUA

Atentzioa deitu zidan, lehengo batean, autobu-
sean, liburu elektronikoa irakur-tzen ari zen

neska batek. Atzeko eserlekuan andre bat egunkaria
irakurtzen. Bata tresna berri batekin eta bestea pape-
rean. Bata ohiko eran, bestea berrian. Liburutegira
joan nintzen, ea zer esaten zidaten bertako adituek
liburu elekronikoari buruz. Esan zidaten oraingoz ez

dituztela halako libururik, jendeak ez dituela eskatzen eta hauen
etorkizuna oso airean omen dago. Beraiek emandako informazioa-
ren arabera, hau izango litzateke une honetan liburu elektronikoa-
ren egoera: alde batetik euskarri bat behar da liburu hauek irakur-
tzeko, oso garestia dena. Bestalde, hau dena bultzatzen duten baka-
rrak argitaletxe garrantzitsuenak dira. Kritika gogorrak jaso dituzte.
Badirudi ez dutela interes gehiegi merkatu honetan eta zailtasun
ugari jar-tzen dizkiote bezeroei. Idazleek berriz, etekin handiagoa
aterako lukete era honetako liburuekin, %40tik gora liburu bakoi-
tzeko. Paperean idatzitako liburuetatik %10-15 jasotzen dute libu-
ru bakoitzeko. Hemengo merkatua horrela badago, ez da berdina
AEBean, non liburu merkatuen %10 liburu elektronikoena da.
Alde tekniko eta ekonomikoa alde batera utzirik ez nuke imajinatu
nahi liburutegi bat, edo liburudenda bat paperezko libururik gabe,
hauek duten xarmarekin, paper ezberdinekin egindakoak, ilustrazio
koloretsuekin, tapa deigarriekin...

e.liburuak
KALEBERR I BEGOÑA REKONDO

Urtero bezala iritsi da egun hau.
Egunak luzatzen hasiak dira,
eguzkiak ere gutxiago berotzen

du eta jadanik hotza nabari da. Uda amai-
tzear dago. Umeak hasi dira ikastolan; goiz
esnatu beharra, etxeko lanak egin... Hasi
da betiko errutina haurrentzat, baina baita gurasoentzat
ere. Umeak ikastolatik jaso, kiroletara eraman, motxilak
aldatu, berriro kiroletara umeen bila joan... Baina dena ez
da txarra. Denok batera afaltzeko aukera, haurrekin hitz
egiteko denbora gehiago, udan galdutako komunikazio
haria berriro eskuratzeko aukera ere izaten da. Eguraldia
ere moteltzen hasia da. Egunak laburragoak dira, euria ere
maizago egiten du, tenperatura beheraka doa. Jadanik
hasiak gara udako zapatilak alde batera uzten eta neguko-
ak janzten. Aterkia esku artean dugula ibiltzera ohitzeko
ordua ere iritsi da. Eta hau dela eta gehiena nabaritzen
dena baratzetako berde kolorea marroi bihurtzen hasi dela
da. Baratzak gero eta hutsago ikusten ditugu. Amaituak
dira letxugak, azelgak... eta amaitzear daude piperrak ere.
Basoetako zuhaitzen hostoak ere ari dira nabarmentzen
baratzetako lur sailetan. Badator beraz, aurten ere, iaz bisi-
tatu zigun udazkena. Udazken koloretsua.

Badator berriro ere
ZUB IETA GARAZI ITURRALDE

3:00 AM. Astegun buruzuria.  Gaur
ere mamu beltza segika daukat.
Mamu beltza inoiz baino gertuago

nabari dut gainera. Inoiz baino hurbilago
dut.

Mamu beltzak ito egin nahi nau. Itotzen
ari naiz, itotzen ari naiz... Kopeta izardi hotzez blai
dudala iratzarri naiz. Amets gaizto hau darabilkit azken
aldian. Ez naiz gure auzo honetan lo egin ezin duen
bizilagun bakarra.

Atxegaldetarron amets gaiztoa, errealitate bilakatu
zaigu azken aldi luze honetan. Osinalde industrialdetik
datorren ke beltza urtez urte, hilabetez hilabete, astez
aste, egunez egun, orduz ordu, minutuz minutu, segun-
duz segundu, gure osasunaren etsai bilakatu zaigu. A ze
nolako etsai bortitza gainera. Ikara egoera batera ez gara
iritsi, baino zer egin behar dugu hau guztia geldi-
tzeko??? 

Salaketak hor daude, ebidentziak ere. Hemendik
hamar urtera, estadistikak ikusi eta atxegaldetarron
heriotz tasaren kausa garranzitsuena minbizia dela ikus-
tera ailegatu behar al dugu neurriak hartzeko?

Ez zait gustatzen alarmista izatea, baina gure osasuna
jokoan jartzea, (galduta dugun partida batean), ez zait
bidezkoa iruditzen. Herri honetan, herri lan haundiare-
kin, errauskailua ez jartzeko ari garen ahalegin haundia-
rekin, nola da posible muturren aurrean hau gerta-tzea?
Ez dugu kutsaduraren gatibu jarraitu nahi. Osasuna
atez ate, osasuna auzoz auzo! Errauskailurik ez, ez
Zubietan ez Atxegalden, ezta inon ere!
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EL K A R R I Z K E TA

Olatz Urdanpilleta, Etumeta-AEK euskaltegiko arduraduna

“Garrantzitsua da orain izena ematea” 

Datorren astelehenean, urriak
4, hasiko dute ikasturte
berria Etumeta-AEK euskal-

tegian. Matrikulazio epeak zabalik
jarraitzen du. Aurtengo eskaintzako
berrikuntza nagusia, autoikaskuntza
ikastaroa izango da. Euskaltegiko ardu-
radun Olatz Urdanpilletak dakartza
xehetasunak lerrootan.

NOAUA! Aurtengo matrikulazio kan-
painaren leloa borondateari lotutakoa
da; “Euskara, bai nahi dut”. Gogoa ezin-
besteko baldintza baita euskara ikasteko?

Olatz Urdanpilleta. Euskara beti esan
da zaila dela. Ez dugu esango erraza
denik, baina gure artean denok ezagutu-
ko dugu lor daitekeela erakusten duen
adibideren bat. Euskara ikasten duenak
berak irabazten du. Kulturan murgiltze-
ko, hizkuntzak beste perspektiba izuga-
rria ematen du. Alde horretatik, garran-
tzitsua da bai euskalduntzea eta baita alfa-
betatzea ere. Dena da lorgarria. Lortzen
duenak bakarrik daki. 

N. Matrikulazio epea zabalik dago eta
hala jarraituko du urte osoan.

O. U. Garrantzitsua da orain izena
ematea, orain hasita aprobetxamendua
handiagoa ateratzen delako. Gainera,
HABE-k, gutxieneko ordu kopuru bat
eskatzen du. Bestalde, beranduago izena
emanda, talderik ez dago, edo talderik
sortzerik balego ere agian ez da sortuko,
horretarako ikasle gutxieneko kopurua
behar baita. Halere, edozein arrazoigatik
bada jendea orain izen eman ezin duena,
edo ez dakiena. Aukera gero ere badute. 

N. Zertan datza zuen metodologiak?
O. U. Helburua, ikaslea euskalduntzea

da. Horretarako, gramatikako azalpenak

garrantzitsuak dira. Garrantzitsua da nik
esan nahi dudana besteek ulertzea, eta era
aberatsago batean, nahi dudan moduan
adieraztea. Pedagogikoki ahalik eta balia-
bide gehienekin irakasten saiatzen gara;
bideo eta elkarrizketak entzunez, irakur-
mena eta jokoen bidez… Ahalik eta
aukera gehien ematen ditugu, klasean
ikasteaz gain, baita ondo pasatzeko ere.

N. Alfabetatzea, euskaldun zaharrei
zuzendua dago?

O. U. Premia denok dugu. EGA atera-
tzera doanak ere badaki, lana da euskal-
dun zaharrentzat ere. Bestalde, badira
HABE-ren titulazioak ere; 1., 2. eta 3.
hizkuntz eskakizunak eta EGA-ren balio-
kidea dena. Baina helburua euskara ikas-
ten joan, eta garrantzitsua, erabiltzea da.
Erabilpenaren inguruan hasi zen iaz
Mintzalagun egitasmoa. Urtarriletik
aurrera Usurbilen hasi zen eta arrakasta-
tsua izan da. Talde dezente dabil, 40
inguru lagun dabiltza, euskaldun zahar
eta euskaldun berri. Printzipioz balora-
zioa ona izan da. Urria inguruan berriro
hasiko dira. Mintzalagun egitasmoa ez da
ikasleentzat bakarrik. Bada jendea euskal-
tegietara joateko premiarik ikusten ez
duena, edo ezin duena, baina astean
behin, mintzalagun hauetan parte hatze-

ko prest dagoena. Lekua du. AEK-ra
deitu eta informazioa jaso. Doakoa da. 

N. Autoikaskuntzan parte hartzeko
gutxieneko maila bat beharko da?

O. U. Mintzamenerako gutxieneko
gaitasuna behar dute. 1B mailatik gora-
koei, eguneroko bizitzan gauza sinple sin-
pleak esan ditzakeenei zuzendua. 

Etumeta-Aek euskaltegiko arduraduna da Olatz Urdanpilleta.

Tailerrak ere egiten

dira ikasturtean zehar

NOAUA! Tailer desberdinak
antolatu ohi dituzue, ekintza osaga-
rri moduan. Zer nolako harrera
dute?

Olatz Urdanpilleta. Pintxoei
buruzkoa, tai-chia, diapositibak…
Tailer ezberdinak egin ditugu.
Kanpoko jendea ekartzea komeni da,
euskaraz beste zerbait egiteko, beste
ahots bat izateko. Ikasleei galdetegi
bat pasatzen diegu, zer tailer nahiko
luketen jakiteko. Lehentasun horien
barruan, interesgarriena iruditu den
hori, bi hilabetean behin edo egiten
saiatzen gara. 

“Euskalduntze maila hasta-
penetatik EGArainoko ikasta-

roak aurreikusten ditugu,
tartean, alfabetatzea ere bai”

AURTENGO ESKAINTZA



Tren-bus ordutegi gehiago nahi?

Pasa den astean, NOAUA! asteka-
riarekin batera, 2010-2011 ikas-

turteari dagokion tren-bus ordutegia
banatu genuen. Poltsikoan eramateko
moduko argitalpen honetan, tren eta
autobus ordutegiak bildu ditugu
(EuskoTren, Lurralde Bus eta TSST
zerbitzuen ordutegi guztiak). Hauekin
batera, Usurbilen martxan den Bus-
Taxi zerbitzuaren ordutegia.

Ale gehiago eskura ditzakezu udale-
txeko udal erregistroan eta
NOAUA!ko bulegoan.

Poltsikoan eramateko
moduko argitalpen hau

doan banatu dugu.

Autoikaskuntza, “bizimodu

modernoari” egokitzeko ahalegina

NOAUA! Autoikaskuntza, aurtengo
nobedadea duzue?

Olatz Urdanpilleta. Bizitza moderno
honek dakarrena da, lana txandaka egi-
tea. Askotan okupatuta egoten gara, kla-
seetara ezin gara beti joan. Usurbilen
duela hiruzpalau urte zerbitzu osagarri
bat abiatu genuen. Klaseetara etorri ezin
zuenarentzat, beste ordutegi batean, zer-
bitzu bat ematen zen; mintzamenerako
ordubete, eta beste ordu batzuk gramati-
karako. Hala egon gara urte batzuetan.
Baina ikusten genuen beste leku batzue-
tara joaten zela jendea. Aurten, Udalaren
babesarekin autoikaskuntza martxan jar-
tzera ausartu gara. Bakoitzak nahi duen
lekuan egiten ditu lanak, gelak libre iza-

nez gero euskaltegian, edota etxean.
Baina diziplina handia eskatzen du. Lan
horietarako hiruhilabeteko plangintza
bat egiten da, ikasle horren beharrak
kontuan izanik. Astero ordu erdiko tuto-
retzak izaten dira eta bi orduko taldeko
mintza saioa. 

Ilusioz hasi nahi dugu, ia zer arrakas-
ta duen. Batzuk badakigu interesatu
direla, izena batek edo bestek eman
dute. Inguruko herri gehienetan bada-
go eta zerbitzu modura ondo baloratu
da. Oso medio interesgarria da, baina
beti ere klaseetara etorri, irakaslea egu-
nero ondoan izan edo talde batean
egote horrek dakarren giroa aberasga-
rriagoa da.

Astelehenean

hasiko dira klaseak 

euskaltegian

Etumeta-AEK euskaltegiko
eskaintzan izena emateko

epeak zabalik jarraitzen du.
Astelehenetik ostiralera, goizez,
11:00-13:00 artean eta arratsal-
dez, 18:00-20:00 artean euskal-
tegira bertara hurbilduta. 

Matrikulazioa nola egin
Matrikulaziorako edota gai

horren inguruko informazio
gehiago jasotzeko, badira beste bi
komunikazio bide ere: 943 372
001 eta usurbil@aek.org e-posta-
ko helbidea. Ikasturte berria
urriaren 4an abiatuko dute.

Mintzalagun, 
laster martxan
Ohiko ikastaro eskaintzarekin

batera, zenbait tailer antolatuko
ditu euskaltegiak ikastaroan
zehar. Eta noski, iaz abian jarri
zen Mintzalagun ekimena ere
laster martxan jarriko dute
berriz. Euskaldun zahar eta
berri, guztira 40 lagun inguruk
parte hartu zuten iaz, euskararen
erabilera sustatzea helburu duen
egitasmoan.

Igande honetan, 

Kilometroak festa

Pasaian eta Lezon

Igande honetan, urriak 3,
Kilometroak jaia Pasaian eta

Lezon. Bertan lanean aritzeko jende
premian dira. 

Kilometroen antolamenduan
(txosna, trafikoa...) laguntzeko
moduan bazaude, jarri harremanetan
Iñaki Ugarterekin (600 277 380,
duela bi asteko NOAUA!n telefono
zenbakia gaizki zegoen; hau da ego-
kia).
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Nahi bai, baina ezin
Seme-alaba jaioberriak euskaraz inskribatzeko arazoak Epaitegian

Eskubidea izan bai, legediak
aitortua gainera, baina gero
eguneroko bizitzan ezin aplika-

tu, baliabide faltagatik. Egoera horretan
aurkitzen dira, haur jaioberriak euskaraz
inskribatu nahi dituzten gurasoak; eus-
karaz inskribatu ezinik alegia. Hizkuntz
eskubide urraketa hau salatzera eta ins-
kribapenak euskaraz egitera deitu zuten
guraso, udal eta Hizkuntz Eskubideen
Behatokiko ordezkariek, joan den iraila-
ren 23an udalbatza aretoan eskaini
zuten prentsaurrekoan. 

Ezohiko prentsaurrekoa izan zen joan
den ostegunean udalbatza aretoan
burutu zena. Hizlari lanetan jardun
zutenez gain, eta gurasoekin batera,
Usurbilen jaio berriak ziren hiru haur
baitziren ekitaldiko protagonistak.
Usurbilgo eta beste hainbat udalerrieta-
ko sendiak ordezka zitzaketen.
Euskaldun gisa, jaio bezain laster haur
txiki hauei eta euren gurasoei lehen
eskubidea urratu baitiete jada. Gaur
egun, Usurbilen eta Euskal Herriko
udalerri gehienetan gurasoek lekuan
lekuko Bake Epaitegietan ezin dituzte
seme-alabak euskaraz inskribatu. 

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, hama-
lau barruti judizial buruetan baino ezin
da burutu aipatu tramitea; Araban bi
lekutan, Bizkaian sei guneetan eta
Gipuzkoan: Azpeitian, Bergaran,
Donostian, Eibarren, Irunen eta
Tolosan baino ez. Prentsaurrekoan
gogorarazi zutenez, bada legediak jarri-
tako beste muga bat ere; haurra, jaio
den lekuan edo gurasoak bizi diren uda-
lerrian baino ezin dira inskribatu.
Xabier Mikel Errekondo alkateak pren-
tsaurrekoan adierazten zuenez, “gure
herrian euskaraz bizi nahi dugu, baina
hauxe paradoxa. Jaiotzen garen une

beretik urratzen zaigu euskaraz bizitze-
ko eskubidea”. Eskubideak bermatu
beharrean, alkateak ukatzea egotzi zion
administrazioari. 

2005etik legeak aitortua
Datuok Hizkuntz Eskubideen

Behatokiak helarazitakoak dira. Aipatu
erakundeko arduradun Garbiñe
Petriatik joan den asteko prentsaurreko-
an berri ematen zuenez, gai honek
“kexa eta amorru ugari sortu du”.
Azken urteotan, Behatokitik gai honi
lotutako salaketa eta kasu ugari admi-
nistraziora bideratu direla zioen. 

Are gehiago, duela bost urtetik legeak
haurrak euskaraz inskribatzeko eskubi-
dea aitortua duela jakinik. 2005eko
ekainaren 22an 1957ko Erregistro
Zibilaren Legeari dagokion 23. artiku-
lua aldatu zutela gogorarazi zuen
Behatokiko ordezkariak prentsaurreko-
an. Aldaketa horrek, EAE-n zegoen hiz-
kuntz ofizialtasun bikoitza, Petriatiren
esanetan, “Erregistro Zibilera ekartzea
zuen helburu”. Ondorioz, legearen ara-
bera, une hartatik guraso bakoitzak du
kasu honetan, seme edo alaba jaioberria
inskribatzeko hizkuntz ofizialetako bat
aukeratzeko eskubidea.

Alkateak eta hainbat kaltetuk prentsaurrekoa eskaini zuten.

Legea alde, baina bermerik ez

Baina aipatu eskubidea gauzatze-
ko baliabideak falta direla gaur

egun, horixe izan da Behatokiari
administraziotik helarazi zaion mezua.
“Esan dute legea garatu behar dela,
baliabide materialik ez dutela, denbo-
ra behar dela egokitzeko, euskararen
legea bera aldatu behar dela…”, azal-
tzen zuen Behatokiko ordezkariak.
Gaineratzen zuenez, 2008an Eusko
Jaurlaritzako Justizia Sailak eta Justizia
Ministerioak arestian aipatutako
hamalau barruti buruetan haurrak
euskaraz inskribatzea ahalbidetuko
zuen aplikazio informatikoa jartzea
hitzartu zuten. 

Bi aldeok 2009an bigarren hitzar-
men bat sinatu behar zuten,
Behatokitik gogorarazten dutenez,
“gainerako bake epaitegi eta erregistro
zibiletan aplikazio hori instalatzeko”.
Aldiz, bigarren hitzarmenik ez dute
sinatu eta ordutik gai honetan ez da
bestelako pausorik eman. 

Hortik dator gaur egungo egoera;
aplikazio informatiko hori instalatua
dagoen hamalau guneetan baino ezin
dira haurrak euskaraz inskribatu.
Behatokiko arduradunak ondoriozta-
tzen zuenez, “2005ean legea onartu
zenetik oso aurrerapauso eskasak eman
dira eta azken bi urteotan batere ez”.

“Jaiotzen garen une beretik
urratzen zaigu euskaraz

bizitzeko eskubidea”

XABIER MIKEL ERREKONDO
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Gai honi lotutako mozioa,

iraileko osoko bilkuran

Astearte honetan, irailak 28, hile-
ko osoko ohiko bilkuran gai

honi lotutako mozioa aurkeztekoa zen
udal gobernu taldea, eztabaidatu, boz-
katu eta onartu ostean, Usurbilgo Bake
Epaitegira eta Erregistro eta Notaritza
zuzendaritzara helarazteko eta alkatea-
ren esanetan, “berehalako neurriak har-
tzea exijitzeko”. Behatokitik ere egungo
oztopoak gainditzeko neurriak ahal
bezain laster hartzea exijitzen dute.

Udala, aholkulari
Bestalde, hizkuntz arloko edozein

eskubide urraketa dela eta, iaz NOAUA!-
n, Oiardo Kiroldegian, udal erregistro-
an, Sutegi udal liburutegian edota Urbil
merkataritza gunean jarri ziren poston-
tzietako batean hizkuntz eskubide urra-
ketei lotutako kexak utzi daitezke.
“Animatu herritarrak salaketa horiek
jarri eta euskararen alde eragitera, esku-
bide urraketa horiek gehiago eman ez

daitezen”, deitu zuen alkateak. 
Errekondok kexuak aurkeztu eta hau-

rra euskaraz inskribatzeko pausoa eman
dutenak eskertu zituen, hori zela bidea
gogoraraziz. Herritarrek aurkeztutako
kexak Udala bideratzen ari da,
Behatokiarekin batera. Aholkularitza
eskaintzeko asmoa du kexak aurkezten
dituztenei. 

Aurrera begira, interesdunei zuzendu-
tako gomendioa. “Inskriba ezazu zure
seme-alaba euskaraz eta horretarako
egin ezazu ahalegina edo eskaera aldez
aurretik”, adierazi zuen Behatokiko
ordezkariak. 

“Denak animatuko nituzke, gure eskubide bat da”

2007. urtean jaio zen Mariren
semea. Prentsaurrekoan gogora-

razten zuenez, “ez ginen konturatu ere
egin haurra erdaraz inskribatu genue-
nik. Handik gutxira irratian entzun
nuen Aretxabaletan lortu zela lehen
haurra euskaraz inskribatzea.
Bigarrenerako aukera izango zela esan
genuen”. Une hartan, haurdun zegoela,
Bake Epaitegira jo zuen eskaria egin eta
haurra jaiotzeko dokumentazio guztia
prestatzera. “Han esan zidaten,
Usurbilen bakarra nintzela hori eska-
tzen zuena eta inskribatzeko programa
informatiko hori ez zutela eta ezin
zutela euskaraz egin”, adierazi zuen
Marik. Inskribatzeko, besteak beste,
Donostiara joatea proposatzen zioten.

Mariren bidez izan zuen gaiaren
berri Arantxa Usarraldek ere eta trami-
tazio lanei ekin zien. “Epaitegira joan
nintzen, eta esan zidaten dena erdaraz

zegoela. Ez zegoela euskaraz. Idatzi bat
sartu genuen, esanez haurra euskaraz
inskribatu nahi genuela”, adierazi du.
Gainerakoak ere berak emandako pau-
soa ematera gonbidatzen ditu: “denak
animatuko nituzke, azkenean gure
eskubide bat da. Orain gainera haur
jaioberri pila daude”. 

Eli Udabe prentsaurrekoan parte
hartu zuen gurasoak ere, jende osoa ani-
matzen du, udalak ematen duen lagun-
tzagatik eta bere esanetan, “bakan
batzuk egin baino jende gehiagok egiten
badu, egoera aldatzeko aukera errazago
ikusten dut”. Bere kasuan haurra jaio
baino hiru hilabete lehenago paperak
entregatu zituela oroitzen du.
“Erantzuna hilabete lehenago jaso
genuen, erdaraz. Programa informatiko
bat falta zutela eta halako auto bat”, dio
Udabek. Gero, Udala eta Behatokiaren
bidez kexua aurkeztu zuten. Hizkuntz
eskubide urraketen hiru kasu argi.

Beste batzuk bezalaxe,

haurra euskaraz inskribatzeko

arazoak izan ditu Marik.

Bergarako Liburu

Bereziaren kasu bitxia

Oztopo guztien gainetik, duela
hiru urte, herritarrek eta

Behatokiak eskaera ugari egin ondo-
ren, haurrak euskaraz inskribatzea
ahalbidetzen zuen Liburu Berezia
zabaldu zuten Bergarako epaitegian.
Pauso honi esker, Aretxabaletako
haur bat euskaraz inskribatu ahal izan
zuten lehen aldiz. Aurrerapausotzat
jotzen duten liburu hura ordea, hila-
bete gutxira itxi zuten. 2008ko mar-
txoan Bergarako epaitegikoek liburu
horren inguruko kontsulta egin zio-
ten erregistroen eta notariotzaren
zuzendaritza nagusiari. 

Kontsulta hark oraindik ez du
erantzunik jaso. Horrek eragin zuze-
na izan du Liburu Berezi horretan.
Behatokiko ordezkariak oroitarazten
duenez, “2007an zabaldu zen bide
hori, kontsulta horren ondotik itxi
zen. Kontsulta horrek erantzunik ez
zuenez, erantzuna izan bitartean ez
dira umeak euskaraz erregistratzen,
ezta liburu berezi horretan ere”.

“Herritarren kexak Udala
bideratzen ari da,

Behatokiarekin batera”

UDALAREN JARDUNA
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IRAILAK 30 OSTEGUNA
18.00 Emakume Pilotari, ezinduen erakus-
taldia, Aginagako VIII. Txapelketako Pala
Finala: Imanol Esnaola - Xabier Errasti /
Unai Loidi- Josu Errekondo.

URRIAK 1 OSTIRALA
18.00 Jaien hasiera, etxafero eta buruhan-
diekin.
22.00 Aginagako VIII Txapelketako esku
pilota finalak.
00.00 Eliza Zaharrean: Odolaren Mintzoa,
Gaueko Itzalak, Trikihots.

URRIAK 2 LARUNBATA
OILASKO BILTZAILEEN EGUNA
06.00 Oilasko biltzaileen gosaria.
06.30 Oilasko biltzaileen irteera.
16.00 XXX. Mus Txapelketa herrikoia
(izen ematea 15:30).
00.00 Garabi taldea. Atsedenaldian maleta
karrera. 
Ondoren Joxpa taldearekin dantzaldia.

URRIAK 3 IGANDEA
09.00 Tiro platoa.
17.30 Herritarren arteko herri kirolak eta
herriko aizkolariak.

URRIAK 4 ASTELEHENA
SAN PRAIXKU EGUNA
11.00 Meza nagusia bertsolariez alaitua.
Ondoren, herriko jubilatuentzako hamai-
ketakoa Aginaga Sagardotegian.
17.00 Herri Kirol profesionalak:
Harrijasotzen, Goenatxo. Aizkoran,
Etxebeste-Txapartegi eta Olasagasti-
Saralegi. Ondoren, Sardin eta Sagardo das-
taketa bikaina. Aldi berean, XXVIII. Toka
Txapelketa.

URRIAK 8 OSTIRALA
UMEEN EGUNA
10.00 Haurren jokoen hasiera.
13.00 Umeentzat bazkaria. 
Bazkalostean, jokoen jarraipena 
eta sari banaketa.

16.30 Puzgarriak. 
Jarraian, txokolate banaketa eta 
buruhandiak.
20.00 Triki-bertso poteoa.
21.00 Bertso afaria Eliza Zaharrean.
Ondoren, 3Gabe2 plaza taldearekin 
dantzaldia.

URRIAK 9 LARUNBATA
17.00 IV. Trainerila txapelketa.
Agiña, San Juan, Zarautz, Kaiku, Orio,
Hondarribia, San Pedro eta sorpresa bat!
Jarraian txarangaz alaiturik erriyotik fron-
toira. Bertan, herri antzerkia.
00.00 Abiba diskojaia. Jarraian Dj Larra
Eliza Zaharrean.

URRIAK 10 IGANDEA
12.00 Bea eta Rodrirekin ahots eta piano
emanaldia Elizan.
14.00 Herri bazkaria. Jarraian, Laiotz tal-
dearekin erromeria.

Aginagakoak izerdi patsetan, 

igandeko herri kirol saioan

San Praixku jaiak, egunez egun  

Oraingoan etxekoak lehian
jarriko dituzte antolatzaile-
ek. Tradizio luzea duen

herri kirolak burutuko dira igande
arratsaldean San Praixkutan.
Herritarrek euren artean indarrak
neurtuko dituzte, lokotxak biltzen,
edota zakuak garraiatzen.

Zurien eta urdinen taldeetan banatu-
ta, aurpegi ezagunak izerdi patsetan
amaituko dute, ziur, datorren igande
arratsaldea. Aginagarrek ez baitituzte
nolanahiko probak gainditu beharko,
San Praixkuetan antolatu den herri
kirol saioaren barruan; bi itzulietan
lokotxak biltzea, sagarrak bilketa, 20
kolpeetan oinarrituko den ingude
proba, txingekin itzuli bana egitea,
trontzan hiru ebaki egitea… 

Aizkolarien parte hartzea ere aurrei-
kusia zuten antolatzaileek, baina azke-
nean, haren ordez, zaku altxatze proba
burutuko da. Proba irekia izango da,
beraz edonork parte hartzeko aukera

izan du. Eguna afari eder baten bueltan
amaituko dute, antolatzaileek berri
eman dutenez. Hitzordua, igande hone-
tan, 17:30ean Aginagako frontoian. 

Herri bazkari eta bertso
afarirako txartelak salgai
Asteburu honetan jarriko dituzte sal-

gai, urriaren 10ean burutuko den herri-
bazkarirako txartelak. Helduen bazkari-

rako tiketak 20 eurotan eta haurrenak
15 eurotan. Tiketak salgai Sekañan eta
Arrate Zahar Etxean. 

Bestalde, urriaren 8an ospatuko den
bertso-afarirako ere aldez aurretik
izena eman beharra dago. Bi telefono
zenbaki hauetako batera deitu behar
da, arratsaldez: 680 347 768 (Leire) eta
686 820 329 (Ane). Izena emateko
azken eguna, urriaren 7a.

Nor baino nor arituko dira igande arratsaldean.
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HERRIKO TALDEAK

Interesgarria dator III. Elkartasun Astea

Elkartasun Asteari esker, beste-
lako errealitate batzuetara ger-
turatzeko aukera izango dugu.

Andatzpen egingo den afari-tertulia
baten bidez, El Salvadorreko egoeraren
berri izango dugu asteartean. “Las
Melidas” taldeko lehendakaria izango
da solaskidea.  Banka etikoa zer den
ezagutzeko aukera ere izango dugu aste-
azkenean egingo den hitzaldian eta,
azkenik, “Persepolis” pelikulari esker,
fundamentalismoak Iranen izan duen
eraginaz jabetu ahal izango gara. 

Usurbilgo Elkartasun Taldeak antola-
tu ditu ekitaldi hauek guztiak,
Usurbilgo Udala eta Mundubat elkarte-
aren laguntzaz.

Iaz, bidezko merkataritza egin zen. Aurten, afari-tertulia,
hitzaldia eta film baten proiekzioa.

“Persepolis”
filmaren proiekzioa

URRIAK 8 OSTIRALA
22:00etan, Sutegin

PERSEPOLIS, pelikula
SINOPSIA: (Frantzia / USA,

2007) Filmak Marjane bederatzi urte-
ko neskato baten istorioa kontatzen
du; Iranen Islamaren Iraultza hasten
denean. Pelikula Marjane Satrapik
idatziriko izen bereko komikian oina-
rritzen da.

Neskatoaren begien bitartez ikusi
ahal izango dira herriaren itxaropenak
apurtuak daudela, fundamentalistek
boterea lortzen dutenean.
Protagonistak, "gizarte-zaindariak"
engainatzen ditu eta punk-a, Abba eta
Iron Maiden taldeak ezagutuko ditu.
14 urte betetzen dituenean familiak
Europara bidaliko du. Horrela, funda-
mentalismoa atzean utzi eta beste kul-
tura bat ezagutu ahalko du.

Banka Etikoari
buruzko hitzaldia

URRIAK 6 ASTEAZKENA
19:30ean, Artzabalen

BANKA ETIKOA, hitzaldia
HIZLARIA: Juan Garibi "Fiare

Banka Etikoa" proiektuaren ordezka-
ria.

Jarduera ekonomikoa ez da neutra-
la. Erabaki ekonomiko guztiak, azken
finean, erabaki etikoak dira, eta haien
ondorioak batzuen onerako eta beste
batzuen kalterako izaten dira. Gure
inguruan, gero eta pertsona eta era-
kunde gehiago konturatzen dira erre-
alitate honetaz. Hala, zenbait galdera
sortzen dira: finantza instituzioek
non inbertitzen dute gure dirua?
Zein irizpide erabiliz? Erakunde
sozialek eta haien erabiltzaileek eran-
tzun egokia aurkitzen al dute finantza
erakunde tradizionaletan? Bada bes-
telako banka eredurik?

Afari-tertulian,
El Salvador aztergai

URRIAK 5 ASTEARTEA
20:00etan Andatzpe elkartean

EL SALVADOR, afari-tertulia
HIZLARIA: Sandra Guevara, El

Salvadorreko "Las Melidas" erakun-
dearen lehendakaria.

El Salvadorren, FMLNk azkeneko
hauteskundeetan garaipen historikoa
lortu zuen. Orokorrean, eta partiku-
larki emakumeentzat, aldaketa politi-
ko honek zer suposatu duen jakin
ahal izateko, aukera aparta dago El
Salvadorreko Las Melidas erakunde
feministaren lehendakariarekin afari-
tertulia honetan.

“Geure bizitzen gainean dugun
subiranotasunari buruz solasaldia egi-
teko, esperientziak trukatzeko, ezta-
baidak garatzeko eta elkarlana area-
gotzeko”, aproposa izango dela diote
antolatzaileek.
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NOAUA! TXIKI

Autorik Gabeko Eguna ospatu zen irailaren 22an

Mundu mailan Autorik Gabeko
Eguna ospatu zen joan den

irailaren 22an, baita Usurbilen ere.
“Mugitu adimenez eta bizi hobeto”
lelopean, Usurbilgo Udalak zenbait
ekitaldi antolatu zituen egun horreta-
rako, autoa aparkatuta utzi eta beste-
lako garraiobideak erabiltzeak dituz-
ten onurez jabetzeko. Txokolate jana
edota puzgarriak, kalejira trikitilarie-

kin, eta etorkizuneko belaunaldi izan-
go diren herriko gaztetxoen artean
zenbait bizikleta zozketatu zituzten.
Autorik Gabeko Egunak Udarregi
ikastolan ere oihartzuna izan zuen. 

Besteak beste, eguraldi onak lagun-
duta, Haur Hezkuntzako ikasle eta
irakasleek ikasgelatik kanpo pasa
zuten goiza, kantu kantari Kaxkoan
zehar.

Bideoa eta argazki gehiago,

www.noaua.com web orrialdean.

Mugitu adimenez eta bizi hobeto

Joan den asteazkenean, irailak 22,
Autorik Gabeko Eguna ospatu
zen Usurbilen eta Europa osoan.

Udarregi ikastolako DBHko ikasleok,
urtero bezala, zenbait ekintzetan parte
hartu genuen. 13:15ean klaseak alde
batera utzi eta ikasle batzuk bizikletaz
honako buelta eman genuen; ikastolatik
Santueneara, han buelta eman eta
Kalezar aldera, Pikaola paretik pasa eta
Bordatxoko errotondatik berriro ere
ikastolan bukatu genuen. 

Beste ikasle eta irakasle batzuk herriko
kaxkoan zehar eman zuten buelta oinez
trikitilari eta pandero jolez lagunduta eta
aurretik pankarta bat zeramatzaten aur-
tengo leloa idatzirik zuena: “mugitu adi-
menez eta bizi hobeto”.

Ekintza honetan parte hartu ahal izate-
ko emandako laguntzagatik eskerrak
eman nahi genizkioke Usurbilgo
Udaltzaingoari.

Arratsaldean DBH 4. mailako ikasleen
eta Udalaren laguntzaz txokolatea bana-
tu zitzaien gerturatu ziren lagun guztiei
eta puzgarriak eta buruhandiak izan
genituen txikienentzat. Azkenik,
Askatasuna plazan 4 patineteren zozketa
egin zen. Jende ugari ibili zen herrian eta
giro polita sortu zen arratsalde partean.

Aurtengo leloari kasu egingo diogula-
koan agurtzen gara. Aldez aurretik, ekin-
tza hauetan parte hartu eta lagundu
duten guztiei eskerrak eman besterik ez,
hurrengo arte.

DBH 2ko ikasleak. Udarregiko ikasleek Autorik Gabeko Egunean hartu zuten parte.
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Tailer ugari antolatu ditu
Santuenea Kultur Elkarteak

Autoestima tailerra, yoga, kos-
tura, pintura eta plastika hau-
rrentzat... Horiek dira

Santuenean ikasturte berrirako prestatu
dituzten tailerrak.  Izena emateko epea
ireki berri da. 

Autoestima tailerrean, honako galderei
erantzunak bilatzen saiatuko dira:

-Nolakoa da nire familia?  Zer da fami-
lia bat:  gaur egungo familia mota des-
berdinak.

-Zein familia garaian gaude gu?
Familiako garai desberdinak: nerabe bat
etxean izatearen zailtasunak.

-Nola aurkitzen naiz ni guraso bezala?
Zer  gauza txiki nahiko nuke hobetu?
Zer egitetik hasi naiteke?  Seme alabekin
komunikazioa hobetzeko pauso txikiak
finkatu eta gauzatzeko estrategiak landu.

Urriaren 7an eta 21ean, azaroaren 4an
eta 18an eta abenduaren 2an egingo da

ikastaroa, arratsaldeko ordutegian:
15:00/16:30.

Urrian hasteko
Yoga, kostura, haurrentzat pintura eta

plastika tailerrak ere iragarri dituzte
Santuenean. Urrian hasiko dira, beraz,
informazio gehiago nahi izanez gero,
695 774 951  telefono zenbakira deitu.

Ez da yoga eskaintzen den

lehen aldia Santuenean.

1955eko kinto afaria, 
urriaren 16an

Afaria urriaren 16an izango da,
Antxeta jatetxean. Izena emate-

ko honako bi telefono zenbaki haueta-
ko batera deitu behar da: 630 938 297
(Mª Jesus, 14:00-16:00 artean deitu)
943 373 336 (Ana Karmen). 

Bertso Eskolan abiatu
dute ikasturte berria

Herriko bertsozale gazteek
heldu diote euren jardunari.

Aurrerantzean ere, astearte iluntzetan
bilduko dira Etumeta-AEK euskalte-
giak Zumarte musika eskola ondoan
duen egoitzan. Astearte gaueko
21:00etan hain zuzen. Bertso-eskola-
koek gogorarazten dutenez, ateak
zabalik dituzte kide berrientzat. 

Larunbatean Bilboko
manifestaziora joateko
autobusa antolatu da

Ez manifestazioen debekuari. Ez
inongo inposiziorik, ez inongo

indarkeriarik. Bai giza eskubideei,
eskubide zibilei eta politikoei, lelopean
larunbat honetan, urriak 2, Bilbon
burutuko den manifestaziora joateko
autobusa antolatu dute Usurbilen.
Arratsaldeko 17:00etan abiatuko da
manifestazioa, joan den irailaren 11n
debekatu ziren bi deialdien debekuari
erantzutea helburu duen manifesta-
zioa, Bizkaiko hiriburuko Aita
Donostia plazatik. 

Usurbildik autobusa, goiko erroton-
datik arratsaldeko 15:30ean irtengo
da. Izen ematea, ohiko lekuetan.

Azaroaren 2an jarriko da 

Esperientzia Eskola martxan

Ikasi eta gizartean aktiboki parte
hartzeko gogoz dauden 50 urtetik

gorako herritarrei zuzendutako
Esperientzia Eskola abian jarriko dute
laugarrenez Usurbilen, azaroaren 2tik
aurrera. Gipuzkoako pertsona nagusiak
biltzen dituen Mugabe Elkartearen for-
mazioko eta gizarte parte hartzeko egi-
tasmo bat da Esperientzia Eskola ekime-
na. 

Matia Innova-ko Zahartze
Osasungarriaren Arloko Teknikariek
kudeatzen dute proiektua.

Klaseak asteartero eskainiko dituzte,

bi orduz; 16:00-18:00 artean
Artzabalen. Informazio gehiago,
Mugabe elkartearen telefono zenbaki
honetan: 943 224 146.

Aurretik ere jende asko
izan da Esperientzia Eskolan.
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INGO AL DEU?

2010eko irailean eguneratutako ordutegiak.



17Noaua! - 2010eko urriaren 1ean

INGO AL DEU?

Agenda

Goardiako farmaziak
Irailak 30, osteguna
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Urriak 1, ostirala
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Urriak 2, larunbata
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Urriak 3, igandea
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Urriak 4, astelehena
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Urriak 5, asteartea
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Urriak 6, asteazkena
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Urriak 7, osteguna
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Urriak 8, ostirala
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Urriak 9, larunbata
Oa, Kontseju Zarra 11 Usurbil
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Urriak 10, igandea
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZ
Chucla farmazia (22:00-09:00),
Kardaberaz, 48, Hernani  (943 551 793)
*Usurbilen, soilik eguerdira arte

Irailak 30 osteguna
-18.00etan Emakume Pilotari, ezin-
duen erakustaldia, Pala Txapelketako

finala, Aginagan.

Urriak 1 ostirala
-18.00etan San Praixku jaien hasiera,
etxafero eta buruhandiekin (egitarau
osoa, 12. orrialdean).
- Cubari buruzko hitzaldia, 19:30ean
Sutegin.

Carlos Tena kazetariak

Cubari buruzko hitzaldia eskainiko du

Urriaren 4, 13, 18 eta 25ean lau
orduko lan uzteak egingo dituzte

EuskoTreneko langileek. Lan uzte par-
tzialok zuzenean eragingo diete erabil-
tzaileei. Hain zuzen, goizeko 8:00etatik
10:00etara eta arratsaldeko 18:00etatik
20:00etara EuskoTrenek ez baitu zerbi-
tzurik eskainiko. Okerrera egin duten
lan baldintzen aurka eta lanpostu guz-
tiak mantentzearen aldeko protesta egin
nahi dute garraiobide zerbitzu publiko-
ko langileek. 

EuskoTren enpresako langileek 

lan uzteak burutuko dituzte urrian zehar

Cubari buruzko hitzaldia egingo
da ostiral honetan, arratsalde-

ko 19:30ean Sutegin. Usurbilgo
Udaletxeak antolatu duen hitzaldian,
Carlos Tena kazetaria izango da hizla-
ria.

Madrilen jaioa, Carlos Tena kazeta-
ria 70eko hamarkadan hasi zen irrati-
gintzan lanean. Telebistan ere hainbat
saio egin zituen. Musika kontuetan
aditua da eta horretan aritu da lanean.
Duela urte batzuetatik hona, Cuban
bizi da Carlos Tena. Besteak beste,
cubainformacion.tv web orrialdeko
kolaboratzailea da. 

Cubako egoera eta Cuban izandako
bizipenak hizpide izango ditu ostiral
honetan eskainiko duen hitzaldian.

Carlos Tena, kazetari

madrildarra, Cuban bizi da

duela urte batzuk hona.

Lehen lanuztea astelehenean

izango da, urriaren 4an.

TEL. 36 61 97

MASAJE LEKUA

Kale nagusia, 44- behea
LASARTE-ORIA

Kirol masajea eta masaje terapeutikoa
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GAZI, GOZO, GEZA

Zorionak
Araia!!
Irailaren 28an
6 urte beteko
ditu gure

neskatxak!! Uf!! Zein
handia!! Ondo ondo
pasa zure urtebetetze
eguna eta muxu haundi
handia Noa, ama eta aita-
ren partez mua!! Mua!!
Eta txiki... paaaaaa!!!

Zorionak Martina! 
Urriaren 2an bi urte beteko dituzu.
Muxu haundi bat Imanol, Gorka eta
Nikoleren partez.

Zorionak Praxku eta Naia!!
Irailaren 23an eta 28an
badugu zer ospatua.
Zorionak eta muxu haundi
bana etxekoen partez!!

Zorionak Aitatxo!!
Irailaren 28an zure
urtebetetzea izan zen.
Amatxo eta Anaren partez
muxu potolo bat

ETXEBIZITZA

- Etxebizitza salgai Santuenean. Hiru logela, sukaldea,
komuna. 60 metro karratu. 665 736 896 (Iñaki).

- Pisu bat hartuko nuke alokairuan Usurbilen, bi hilabetez.
Presazkoa da. 671 45 00 90.

- Lokala alokatzen da Atxegalden (lehen Truke zena).
Prezioa: 360 euro. 943 373 414.

- Orioko Alde Zaharrean, etxebizitza bat salgai. Bi logela,
bainu gela, sukaldea-sala. 661 679 691.

- Pisu bat alokatuko nuke, 3 logelakoa eta amueblatua. 646
086 109.

- Logela bat alokatuko nuke edo konpartitzeko etxe batean
sartuko nintzateke alokairuan. Nire telefono zenbakia:
648 005 159.

- Apartamendu edo logela bat alokatuko genukeen bikote
bat gara. 677866495

- 60 metro karratuko pisua salgai kaxkoan. 2 gela, sala,
sukaldea, komuna eta trasteroa. Dena berrituta eta
amueblatuta. Igogailua, hiru balkoi eta oso eguzkitsua.
Tf: 686 969 112.

-Etxebizitza alokatzen da, Oropesa de Mar (Castelló)
herrian. 655 731 915.

- Lau logeletako etxebizitza salgai Atxegalden. Ganbara ere
badu. Aukera dago etxe azpian garajea erosteko.
699720940

- Salgai dago Usurbilen etxe familiar polit bat, 
kiroldegi ondoan. Tel. 646.041915 Amaia.
- Kale Nagusia 10, lokal komertziala salgai, 133 m2. 943

364 637 / 943 365 299
-Alokairuko pisu baten bila nabil Usurbilen. 606 457 112.
- Neska euskaldunak pisu bat hartuko luke errentan

Usurbilen. Interesatuak deitu 647 486 232.
- Landetxe bat salgai Alfaron (Errioxa). Astebukaerak eta

oporraldietarako egokia. Terreno eta pistinarekin.
Herritik 1,2 kilometrotara. 2 logela, egongela tximenea-
rekin, sukaldea, komuna, portxea. 675702428 (gauez).

- Etxe bat konpartitzeko pertsona baten bila nabil. Deitu
20:00etatik aurrera 661568471.

- Gela bat alokairuan pertsona serio batentzat, pisu berri
batean. 300 euro, gastuak aparte. Usurbil inguruan. 609
901 734 edo 943 575 788.

- Muna Lurra kalea 16, 3.C salgai. Eguzkitsua eta berritua.
Interesatuak deitu: 637225620.

- Pisu bila nabil Usurbilen. Alokairuan nahi nuke. 664 885
737.

-95metro karratuko etxebizitza salgai Kaxkoan. Erreforma
behar du baina aldaketak egiteko aukera asko. 141.000
euro. 943 36 98 35 (21:00etatik aurrera).

- 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.

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

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

-Santuenea 26an 60 metro karratuko etxea daukagu salgai. 2
gela, sukaldea handia, etxeak kanpokaldera ematen du,
gasa eta kalefazioa ditu. 200.000. 666539284.

- 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. Bikote batentzat egokia.
657708866

SALEROSKETAK / GARAJEAK

-Txaramunto auzoan 15 metro karratuko garaje itxi bat alo-
katzen da 85 euro. Interesatuak deitu: 661 618 970.

- Garaje lerroa salgai Munalurran. 678 225 241.
- Munalurra auzoan jarraian dauden garajeko bi marra dauz-

kat salgai. Biak batera edo banaka. 678225241.
-33m karratuko lokal bat alokatzen dut Atxegalden 280

eurotan. Sarrera egokia. 943373414
- 2006ko Ford Transit Td/240s Kombi6 salgai. Ioseba 669

074 698.

- Zazpi plaza dituen Kia Carnival bat saltzen dugu. 2004
urtekoa da eta 118.000 km dauzka, ondo zaindua, beti
garajean egondakoa. 669353942.

- Bizkarre kalean garaje itxi bat daukagu salgai. Altura bikoi-
tza du eta altilo bat egina dauka. Interesatuak deitu
943576957 telefonora.

-Karabana bat salgai. Modelo zaharra da baina egoera oso
onean dago. Prezio interesgarria. 646514494

-Mitsubishi L200 bat salgai. SS-AZ eta egoera onean.
646514494

- Garaje bat alokatzen da Bizkarre kalean. Neurriak 2,5m x
5m eta 2,1 metrotako altuera. 943361265.

-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 solairu-

tan) dituen lokal bat alokatzen da. 658716970.

LANPOSTUAK
Lan-eskaerak
- LH-n edota DBH-n klase partikularrak emateko prest

egongo al zinateke? Hala bada, pasa zaitez Udarregi
Ikastolako idazkaritzatik izena ematera.

- Pertsona baten bila gabiltza irailetik aurrera eguerditan
haurra ikastolatik etxera ekarri eta bazkaria emateko.
Interesatuak deitu 696429899.

- Astebukaeratan lan egiteko,  zerbitzari moduan aritzeko
pertsona bat behar dugu. 943 36 67 10.

Lan-eskaintzak
- Neska bat eskaintzen da orduka zein interna moduan

lanean aritzeko Usurbil eta inguruetan etxeko lanak
egiteko edo pertsonak helduak zaintzeko. 696537247

-Emakume bat eskaintzen da etxekolanak egiteko orduka
edo tabernan lanean aritzeko. 603794547.

-Emakume bat eskaintzen da etxekolanak egiteko orduka
edo tabernan lanean aritzeko. 635217362

- Usurbilen urte asko daraman emakume bat eskaintzen da
etxeko lanak egiteko, interna moduan edo ordutegi
luzerako. Erreferentziekin. 687348223 / 943364310.

- Mutil gazte bat eskaintzen da baserri edo baratzeko lanak
egiteko, mendia garbitzeko edo igeltseritza lanetan ari-
tzeko, 677593772.

- Etxeko lanak egiteko prest nago, arratsaldez, baita jende
nagusia edo gaztetxoak orduka zaintzeko ere. Telefono
zenbakia: 606 800 837.  

- Neska bat eskaintzen da etxeko lanak egiteko, pertsona
helduak zein haurrak zaintzeko edo ostalaritza laneta-
rako. Esperientziduna. 658107757

- 23 urteko mutila, Usurbilen lan bila dabil barrako zerbi-
tzari edo sukaldari laguntzaile gisa lan egiteko urte oso-
rako. Lanean berehala hasteko prest: 622 065 461
(Alex).

- Neska bat, etxeko lanak edo haurrak zaintzeko prest, goi-
zez 8:00-15:00 artean. 679 742 413.

- Astebukaeratan edo astean zehar goizeko 10:00etatik
arratsaldeko 16:00ak arte garbiketa lanak edo pertsona
helduen zaintzan lan egingo nuke. Interesatuak deitu
618410123

- Emakume batek interna moduan pertsona helduak zein
haurrak zaintzeko lana bilatzen du. 660554968

-Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da.
676188411

-Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da.
630438571

-Gizon bat eskaintzen da pertsona helduak zaintzeko edo
baserriko lanak egiteko. 662461568

- Jardineritza lanak egiten ditut, txukun eta modu onean.
Iñaki: 677 44 31 40.

-Saltzaile, zerbitzari, pertsona helduak zein haurrak zain-
tzen edo garbiketa lanak egingo nituzke. Interesatuak
deitu 656446835

-Mekanikari gisa, baserrian, edota helduak zaintzeko prest
nago. 648 785 026.

-Emakumea interna edo goiz zein arratsaldez orduka lan
egiteko prest. 648 785 026.

- Zerbitzari, sukaldari laguntzaile edo garbitasun lanak
egiteko neska bat eskaintzen da. 664048228

- Mendian edo abeltzaintzan lan egiteko prest nago. 666
38 26 97.

-Emakume bat orduka edo interna moduan lanean aritze-
ko eskaintzen da. 608 835 033.

- Matematika eta estatistika klaseak ematen ditut, edozein
mailan, esperientzia handia. 646 717 676.

-Autoen mekanikari gisa lan egingo nuke. 943 368 574.
- Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da. 620

185 927.
-Arratsaldetan umeak zaintzeko neska euskaldun bat

eskaintzen da. 685 716 774.
-Etxeko lanak egiteko neska bat eskaintzen da. 630 768

325.
- Neska bat eskaintzen da haurrak edo pertsona helduak

zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 620 364 176.
-Pintore edo burdinlari gisa lan egiteko prest nago. 654

217 752.
-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 etxeko-
lanak egiteko.  679742413.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Motxila gorri bat galdu da barruan futboleko botak eta
eskularruak zituela.Aurkitzen duenak mesedez deitu
656.702.957. Mila esker.

-Asteazkenean irailaren 22n arratsaldeko 18:00ak eta
20:00ak bitartean olympus markako argazki kamara
bat galdu da polikiroldegi inguruan (aparkalekua eta
nesken aldagela bitartean). Seme alabaren argazkiak
ditut eta berreskuratu nahiko nituzke. Norbaitek topa-
tu balu, 615756893 telefonora deitzea eskertuko
nioke, ondo konpentsatuko da.

- Bugaboo markako umeentzako kotxea daukat salgai.
Kapazoa eta silla ditu eta burbuja eta zakutxoa ere bai.
Interesatuak deitu 616586851 telefonora.

- Su-egurra salgai modu onean. 689937338 Jesus Mari.
- 7 gazteko lagun taldea gara eta lokal bat alokairuan har-

tuko genuke. 617 802 088.
- Flex markako ohe artikulatua eta latex koltxoia salgai.

700 euro. 667521874
-Wii kontsolaren softwarea aldatzen da segurtasunaren

kopiak kargatu ahal izateko, DVDaren edo USBaren
bidez txipik instalatzeko beharrik gabe. Kontsola ez da
irekitzen eta horrela, garantia ez da galtzen, dena soft-
warearen bidez egiten da. 635729637

-Argazki zaharrak berritzen ditut. Bideoak montatzen
ditut bai bideoarekin, bai argazkiekin DVD formato-
an. 635729637

- Aiako babarruna salgai, prezio onean. 670410273.
- Zaldi bat jartzeko lur sail bat edo ikuilu bat alokatuko

nuke Usurbil edo inguruan: 616260451
- Ostalaritzako makinaria, kafetegiko altzariak salgai; aul-

kiak, mahaiak, kafe-makina,...
607 389 570 (Mireia). istergo@hotmail.com

- Informatikaria naiz. Ordenagailuen edo informatikari
buruz edozein zerbitzu behar izanez gero. Oskar: 609
468 759   oskarsm@hotmail.com

- Ezkontzetan abesteko talde bokal bat nahi baduzu, deitu
665745071 (Iñaki)

- Ohea egiten den 3 plazako sofa bat daukat salgai 125
euro. Kolore argia, txuri-beig kolorekoa. 655731915

-Ezkontza zein ekitaldietan abesteko kantari lirikoa.
Maketa bat entzungai daukat. 690784113

- Etxebizitzen erreforma orokorrak egiteko zerbitzua. Jon
672 173 466.

- Pottokak salgai, kalifikatuak eta subentzioa jasotzen ari
direnak beraien moxal jaioberriekin eta urtebeteko
behorra. Tf: 626 220 925.

JAIOTAKOAK

Leire Diez Vegas, irailaren 2an.
Oihane Lasa Aizpurua, irailaren 4an.
Amaiur Errekondo Usarralde, irailaren 4an.
June Iparragirre Delso, irailaren 11n.
Izaro Bienda Piñas, irailaren 18an.






