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Jose Luis Artola, DYA

“Gure benetako indarra boluntarioetan dago”

Jose Luis Artola, DYA

“Gure benetako indarra boluntarioetan dago”
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Euskal Herrira!

Euskal presoak

12. Or.ERREGE KABALGATAREN XEHETASUNAK

OSTIRALEAN, HERRIA KANTU BATEAN

SANTO TOMAS AZOKA, JENDETSUA

5. Or.

8. Or.

10. Or.

GERNIKAKO AKORDIOAREN AURKEZPENA

6. Or.DYAKO KIDEEKIN SOLASEAN

Albistea iruditan

Eguberrien atarian, eta jostatzeko gaiak
erosteko eskaintza geroz eta ugariagoa

den honetan, etxean gordeta, ahaztuta izan ohi
diren beste jostailu horiek berrerabiltzeko
aukera eskaini dute laugarrenez, Hitz Aho
Udarregi ikastolako guraso elkarteak, joan den
larunbatean frontoian antolatu zuen Jostailu
Azokan. Jostailuak berrerabili eta trukatzea
bultzatu nahi dute, sistema erraz baten bidez.
Norbaitek aipatu ekimenerako utzitako jostai-
lua, azokan bertan beste gai batengatik truka
zezakeen. Goiz hotzari aurre eginez, herritarrak
bertaratu ziren frontoira. Bertan zeuden
mahaiei begira, argi dago; beste norbaitek gus-
tura erabil ditzakeela jakin arren, etxeetan era-
biltzen ez diren jostailu asko dago.

Berrerabilpenerako eskaintza zabala Jostailu Azokan

Larunbat goizean egin zen Jostailu Azoka frontoian.
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IMANOL UBEDA

Durangoko azokan geunden. Abenduaren 4an.
Eguerdi partean edo izan zen. “Berriako kazetariek

ospa egin dute Andoaingo erredakziora, antza denez, oso
larri dago Xabier Lete”. Literaturan espezialduriko argitale-
txe baten stand-ean ginen, txanda bat egiten. 

Bazkalorduan, kantari eta idazle oiartzuarra izan genuen
hizpide –jaiotzez Oiartzungoa zen baina azken 45 urteak
Urnietan egin zituen Xabier Letek–. Idazle aparta, kantuegi-
le ona, baina ez zela oso kantari trebea zioen lagun batek. Ni
berriz, erdi haserre, nahiko nukeela nik bere boza eta bere
indarra eta bere interpretatzeko manera, “Ni naiz” bezalako
abestia kantatzeko, esate baterako. Ez Dok Amairuko kide-
ek egindako lana oso garrantzitsua izan zela, bidea zabaldu
zutela, garai ilun hartan ez zela lan erraza izango... 

Eztabaida horretan ginela, Durango aldeko ikastola bate-
an aste batzuk lehenago gertatutakoa azaldu zuen stand-kide
batek. Literatura kontuetaz ari ziren gela batean, eta ikaslee-
tako inork ez omen zuela Xabier Lete ezagutzen. Ez zekitela
nor zen. Sinestezina zen guretzat. Gu ere ikastolan ikasitako-
ak gara eta bere hainbat kantu ikasi genituen. Eta bere doi-

nuak jartzen zizkiguten. Ez Xabier Leterenak bakarrik, baita
gainontzeko euskal kantarienak ere. 

Gure kasu partikularrean gainera, musikazaleak izan dira
beti gure etxean eta, bereziki, amari esker hezi eta hazi ginen
Pantxoa eta Peio, Guk, Benito Lertxundi, Mikel Laboa edo
Xabier Leteren doinuekin. Nana Mouskory, Demis Roussos
eta antzekoak ere abesten zituen gure Pakitak (amak, alegia).
Etxeko lanak egiten, radiocasette txiki baten konpainian
abesten... Amaren irudi hori oso hurbil daukat oraindik
orain. 

Tira, seko harrituta geratu ginela lagun honek egindako
errebelazioarekin. Horregatik, duela astebete txoko honetan
bertan Ugaitz Agirreren idatzi ederra irakurri nuenean,
Durangotik ekarri nuen harridura baikortasunean bilakatu
zen. Xabier Leterengatik baino, hezkuntza sistema bera
zalantzan jartzen hasia nintzelako.

Akaso gehiegitxo esatea izango da, baina gure arte-ondare-
aren hainbat erreferentzia ez ezagutzea, zein etxekoak garen
ez jakitea bezain larria iruditzen zait. Eta gero, bakoitzak era-
baki dezala zer goratu nahi duen, zer kantatu nahi duen...

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

Norbaitek erantzun dezan...

Defizit publikoa murrizteko neurriak aplikatuko dira udalean

2009ko martxoaren 26an sina-
tu eta hilabete beranduago
burutu zen osoko ohiko bil-

kuran onartu zen udal langileen lan
baldintzen 2008-2010 hitzarmenaren
akordioan aldaketak txertatuko ditu
Usurbilgo Udalak. Epealdi horretara-
ko onartu ziren soldaten igoerari
dagokionean hain zuzen. Soldata igo-
era horien zati bat orain bertan behe-
ra utzi beharko da, 8/2010 Errege
Dekretu Legeak sektore publikoko
ordainsariei orokorki %5eko murriz-
keta aplikatzera behartzen baitu.

2010eko ekainaren 1etik aurrerako
eraginekin, Udalak %2,86ko murriz-
keta aplikatzeko asmoa die udal langi-
leei. Guztira,10.795,06 euroko behe-
rapena soldatetan, defizit publikoa
gutxitzeko. Pertsonal Batzordeak pres-
tatutako proposamen hau joan den
abenduaren 15ean burutu zen ezohiko
osoko bilkuran aurkeztu eta eztabaida-
tu zuen udalbatzak. Aurrera atera zen,
gehiengo osoaren babesarekin. 

Ezker Abertzalea, EAJ-PNV eta
PSE-EE-ko ordezkariek bat egin zuten
proposamenarekin. 

Aralarreko ordezkariak abstenitu
ziren eta Alkarbide udal taldekoek
aurka bozkatu zuten. 

Deba, UEMA barruan
Pasa den larunbatean, UEMAko

batzarra egin zen Deban. Udalerri eus-
kaldunen mankomunitateko kide
bihurtu da Debako herria. Batzarra
ospatzearekin batera, UEMAko
Udalek Gipuzkoako Kutxa eta
Euskadiko Kutxarekin hitzarmena
sinatu zuten. Sinatze-ekitaldian hartu
zuen parte Xabier Mikel Errekondo
Usurbilgo alkateak.

KUTXAREKIN ETA EUSKADIKO KUTXAREKIN HITZARMENA SINATU DU

UEMAK. SINATZE-EKITALDIAN IZAN ZEN XABIER MIKEL ERREKONDO.
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Usurbilen ere aurkeztuko da Gernikako Akordioa

Gernikako Akordioaren atze-
an hainbat alderdi eta sindi-
katu daude. Akordio honen

aldeko taldea osatu berri da herrian eta
datorren urtarrilaren 2an, aurkezpen-
ekitaldia egingo duten frontoian. 

Aurkezpen ekitaldia, eguerdiko
13:00etan hasiko da frontoian. “Bake
bidean aterabide demokratikoen akor-
dioa” izenekoa gizarteratzen ari dira
ituna sinatu zuten alderdi politiko, sin-
dikatu eta gizarte eragileen eskutik.
Gizarteratze lan horren baitan kokatzen
da Usurbilen burutuko den ekitaldia.

Akordioa honako eragileek sinatu
zuten: Ezker Abertzalea, EA, Aralar, AB
eta  Alternatibak; LAB, Hiru, ESK,
ELB, STEE-EILAS eta EHNE sindika-
tuek edota hainbat gizarte eragilek. 

Besteak beste, Gernikako Akordioak
ETAri nazioarteko komunitateak egiaz-

tatzeko su eten iraunkorra eta aldebaka-
rrekoa aldarrikatzea eskatzen dio; esku-
bide zibil eta politiko guztien aitortza,
tartean Alderdi Politikoen Legea indar-
gabetzea; inoren aurkako mehatxu, pre-
sio, jazarpen, atxiloketa eta tortura
mota guztiak desagertzea; euskal preso
politikoen aurka aplikatzen den espe-
txe-politika etetea... 

Mitchell printzipioak
Honez gain, elkarrizketa eta negozia-

zio politikorako gunea zabaltzea eska-
tzen dute, "Mitchell Printzipioak" dei-
tutakoetan oinarrituta: konponbidera-
ko bitarteko demokratiko eta baketsuak
baliatuta soilik; indarkeariari aurkako-
tasuna agertuta; eta erdietsitako akor-
dioak errespetatuta.

Gainera, negoziazio prozesua eragile
politiko, sindikal eta sozialen egitekoa
baino ez dela izango diote.  Eta elkarriz-

keta politikoaren edukiek Euskal
Herriko kultura politiko guztiak barne
hartuko dituen akordioa izango dutela
helburu. Gatazka politikoak eta jatorri
guztietako bortizkeriek eragindako bik-
tima ororentzat aitortza, adiskidetzea
eta erraparazioa eskatzen dute. ETAri
eta Espainiako Gobernuari aldiz, indar-
keriarik gabeko normalizazio politikoa
garatzen joateko erabakiak eta ekime-
nak hartzea. 

Alderdi ezberdinetako kideak,

akordioaren berri ematen.

Hilabeteko eta urteko azken osti-
rala, Urtezahar egunez egokitu

da aurten. Ohikoa den moduan,
Usurbilen Nahi Ditugu elkartekoek
presoen eskubideen aldeko elkarretara-
tzea deitu dute egun horretarako ere,
iluntzeko 20:00etan. Ondoren, brin-
disa burutuko da Aitzaga parean. 

Bestalde, urtero bezala, abenduaren
30ean ekitaldia egingo da. 

Urtarrilaren 8an, Bilbora
Azkenik, urtarrilaren 8rako presoen

eskubideen aldeko manifestazio nazio-
nala deitua dago Bilbon, “eskubide
guztiekin, euskal presoak Euskal
Herrira!” lemapean. 

Presoen eskubideen aldeko ekitaldiak, urtea amaitzeko

ABENDUAREN 18KO GIZA-KATEAN, URTARRILAREN 8KO 

MANIFESTAZIORAKO DEIALDIA EGIN ZUTEN.
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Ia lau hamarkadetan burututako
boluntario lanagatik eta jorratu-
tako ibilbideagatik abendu hasie-

ran DYA Gipuzkoa saritu zuen
Gipuzkoako Foru Aldundiak.
Errekonozimendua gipuzkoarrentzat
dela oroitarazten du elkarteko presi-
dente Jose Luis Artolak. Sortu zenetik
egin duten moduan, aurrera begira ere
berritzen eta zerbitzu eskaintza indar-
tzen jarraitu nahi dute.

NOAUA! Aldundiaren saria jaso
duzue, argitu ezazu zertan datzan.

Jose Luis Artola. Urtero elkarte edo
Gobernuz Kanpoko Erakunde (GKE)
bati ematen diote boluntarioen saria,
errekonozimendu gisa. Aurten, ikusi
zuten DYA Gipuzkoak 37 urte darama-
tzala eta orain arte ez dugula halako sari-
rik jaso. DYA-ri ematea erabaki zuten,
arlo askotan egindako lanagatik; anbu-
lantziekin, Gizarte Zerbitzuetan, nazio-
arteko laguntzan parte hartzeagatik… 

N. DYA Gipuzkoarentzat sari honek
zer suposatzen du?

J. L. A. Gure benetako indarra bolun-
tarioetan dago. Beti diot, DYA-ko jen-
deak saria egunero jasotzen duela, baten
bat artatzean, irribarre edo begirada
batekin nahikoa duela. Baina erakunde-
en aldetik halako errekonozimendua iza-
tea oso polita da. Beti diot, gure aurre-
kontuaren %70a gipuzkoarrena da.
Bazkide bakoitzak ahal duen neurrian,
bere sosak ematen ditu. 

N. Sumatu duzuenagatik, zerk bul-
tzatzen du herritar bat DYA-ko bolun-
tario izatera?

J. L. A. Jendeak ikusten du DYA
hemen jaiotakoa dela, beraien beharra
dugula ikusten dute. Horrek ere inde-
pendentzi txiki bat ematen digu erakun-
deetatik. Gu beti izan gara berritzaileak.
1987-88an ia hil egin ginen, leku zehatz
batzuetan sendagiledun anbulantziak
jarri genituenean. Esan ziguten, hori
txorakeria zela, zerbitzua mantentzeko
dirurik ez genuelako, oso garestia bai-
tzen. Urteak pasa eta gero, gaur egun

ikusten da sendagiledun anbulantzia
haiek guk esandako lekuetan daudela
jarrita. Beti ibili izan gara gauzak ondo
egin eta berritzen saiatzen. Baten batek
deitzen badigu, guri berdin zaigu bazki-
de den edo ez. Horren arabera, era bate-
ra edo bestera hainbeste jenderi tokatu
zaio DYA-rekin harreman estua izatea… 

N. Denborarekin bide berriak jorra-
tzen joan zarete?

J. L. A. Anbulantziekin hasi ginen.
Garai hartan, Gipuzkoan eta estatu mai-
lan sendagiledun anbulantziak jartzen
lehenak izan ginen. Hortik aurrera,
gauza piloa egin dugu. Bai prebentzioan,
ekitaldietan… Gizarte zerbitzuetan,
geroz eta behar handiagoa dago eta
egongo da. Horretarako, ere beti begira
egon behar duzu zer behar dauden, eta
zer gauza egin ditzakezun. Gaur egun
ongizateko ibilgailu piloa ikusten da.
Baina amona bat seigarren pisuan bizi
bada, igogailurik gabe, kalera jaitsi behar

da. Halako gauzak guk egiten ditugu. 

N. Lan ezezaguna ere bada zuena?
J. L. A. Beti egin dugu lan ezezaguna.

Beti diot, gu kaleko jendearentzat gau-
dela eta gure benetako indarra hori dela.
Guk jendearen beharra bete behar dugu.
Eduki genuen denboraldi bat, bakarrik
bizi zirenak, bere burua lurrera botatzen
zutela gu joateko eta azkenean konpai-
nia egiteko. Eta horretan ere bada lana.
Jendeari beti esaten diogu, DYA-ko
boluntarioa izateko esan zenbat denbora
duzun eta horren arabera ikusiko dugu.
Formazioa eskaintzen dugu, heziketan
urteetan ikasi eta ikusi duguna, jendeari
zabaldu nahi diogu. Gure lana hori da,
esperientzia hori jendartean zabaltzea. 

N. Heldu edo gazteen artean solidari-
tate falta dagoela esan izan da. Zuen
ikuspegitik hala al da?

J. L. A. Hemen bada jende gazte oso
ona lehen bezala, ez gara geratu behar
gazteak berekoiak direla ideia horrekin,
azkenean badaude halakoak eta bestela-
koak garai batean bezala. Baina orain
bada jende gazte oso ona DYA-n sartzen
dena eta asko laguntzen duena. Kasu
batzuetan gainera, lehen gurasoa lagun-
tzen aritu ostean, orain seme-alaba ari
da. 

DYA Gipuzkoak Foru Aldundiaren 

aurtengo Boluntariotza Saria jaso du 

JOSE LUIS ARTOLA ETA ION MARTIN, DYA-KO KIDEAK.

“Bada jende gazte oso ona
DYA-n sartzen dena eta asko

laguntzen duena”

JOSE LUIS ARTOLA
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NOAUA! Edozein jaietan, ekitaldie-
tan ikus dezakegu DYA-ko anbulantzia
bat. Baina zer da anbulantzia horretatik
ikusten dena gaur egun?

Jose Luis Artola. Hainbeste ikusten
duzu. Anbulantzian egon eta gauza
horiek ikusteak markatu egiten zaitu.
Neure kasuan, anbulantzian hasi nintze-
nean, parranda garaitan zen. Bi istripue-
tara joaten zara eta ikusten duzu, azke-
nean edatea eta autoa hartzea ezinezkoa
dela. Batzuetan zeure burua ikusten
duzu, nolakoak garen, jendea zenbat
desfasatzen den. Jendeak batzuetan ez
du ikusten hor dagoena nahi duelako
dagoela, laguntzeko. Usurbilen halako-
rik gertatu ez zaigun arren, lehen baino
gehiagotan batzuk arpa jotzera etortzen
dira anbulantziara baita bertako jendea-
ri jotzera ere. 

N. Boluntarioa izanda, ematen dena
baino gehiago jasotzen al da?

J. L. A. Denetarik dago. Bakoitzak
bere motibazioak ditu; batzuk esperien-
tziaren bat bizitzea egokitu zaielako etxe-
an, laguntzeko grina dutelako… DYA-n
emateko sartzen zara. Baina baten batek
eskerrak ematen dituenean, bakoitzari
bere poz puntua ematen dio. Gainera,
giro polita dagoela ikusten du eta horren
arabera, gustura segitzen du. 

N. Aurrera begira, zer nolako erron-
kak dituzue?

J. L. A. Aurrera begira ongizate alorre-
an lan piloa dago egiteko. Prebentzio
lanetan geroz eta gehiago. Gure erronka
nagusia, ikastolatik ume guztiak osasun
ikastaro batekin ateratzea litzateke.
Bestalde, gaur egun nahiko lekua ez
dugunez, boluntarioak elkartzeko eta
formazioa eskaintzeko zentro berri bat
eraikitzeko egitasmoa dago Donostian.

N. Noiz eta nolatan ematen da DYA
Usurbilen sortzeko pausoa?

J. L. A. 1986an Behe Oriako DYA
sortu zen Lasarte-Orian. Handik urte
batzuetara, harremanetan hasi ginen
Andatza Mendi Taldekoekin eta haien
lokalera joatera animatu gintuzten.
Jende kopuru dezente ginen, Usurbila
etortzea ideia ona iruditu zitzaigun. Urte
batzuetan mantendu egin genuen
Usurbil eta Lasarteko gunea jende berdi-
narekin. Azkenean, arazo gehiagoren
ostean, Usurbilen kokatu ginen erabat.

N. Delegatu bezala, zenbat oroitza-
pen… 

J. L. A. Anbulantzi bat ekarri genuen
urtebetera. Lehen “todoterreno” anbu-
lantzia hemen muntatu genuen,
Udalaren laguntzarekin. Barruko ekipa-
mendua Udalak ordaindu zuen, duela
15 urte. 

Ordutik anbulantzia Usurbilgo
Udalak jarri zuen, leku askotan egon da.
Datorren urtean jubilatuko dugu.
Bestalde, Gipuzkoan dagoen sendagile-
dun anbulantzia Usurbilen dago. 

“Gipuzkoan dagoen sendagiledun 

anbulantzia bakarra, Usurbilen dago”

DYAKO BOLUNTARIO TALDE BAT, TARTEAN, HAINBAT USURBILDAR.

Ion Martin, Usurbilgo delegatu berria
N. Orain delegatu lana uztekotan

zara. Erreleboa dator.
J. L. A. Usurbilgo, Gipuzkoako eta

Euskadiko presidente naiz, baita estatu
mailan ere. Halako gauzetan atzetik
zein datorren ikusi behar da. Ion da
hori. 16 urterekin hasi zen DYA-n, bere
ogibidea anbulantzietan ibiltzea da. 

N. Zein da delegatu baten lana?
Ion Martin. Bat gehiago zara. Baina

konpromisoa hartzen duzu ekintzen eta
boluntarioen koordinazioa eramateko,
basean batez ere. Zerbitzuak nola bete
behar diren, formazioa... 

N. Zer dela eta sartu zinen DYA-n?
J. L. A. 16 urte arte ezin zen sartu

DYA-n. Sorospen ikastaro bat egin
nuen. Hasieran moztuta nengoen sar-
tzeko. Egun batez probatzeko sartu nin-
tzen. Gau bat egin nuen eta bi istripu
eta hiruzpalau abisu izan nituen. Jende
gehiago behar zen laguntzeko. Poliki-
poliki pausoak ematen joan naiz.

N. Zer eman dizu DYA-k?
I. M. Familia berri bat, ilusioa eta

lagunak egiteko aukera. DYA-n sartu
izan ez banintz, ez nintzen Eusko
Jaurlaritzako anbulantzietan lanean jar-
dungo. 

Laguntzarako eta larrialdietarako, 
DYA-ko telefono zenbakia: 
943 46 46 22.

“Ongizate alorrean lan piloa
dago egiteko. Prebentzio
lanetan, gero eta gehiago”

AURRERA BEGIRA
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PI L-P I L E A N

Zubiaurrenea, 5
Telf: 943 37 10 42

Babarrun eta sagardo onenak 

saritu ziren pasa den igandeko Santo Tomas azokan

Jende asko izan zen igandean
frontoiaren inguruan, Santo
Tomas azokaren bueltan. Ohi

bezala, jakinmin handia piztu zuten
sagardo zein babarrun lehiaketek.
Olarri baserriko babarruna eta
Gorostidi baserriko sagardoa izan
dira aurtengo sarituak.

Aurtengoan, babarrun lehiaketan,
Kalezarreko Olarri baserriko Juan
Kruz Matxain izan da lehen saria
eskuratu duena. Bigarren Juan Carlos
Balerdi (Kalezar) izan da eta, hiruga-
rren, Joxe Ramon Ibarguren,
Txokoaldeko Iruindegi baserrikoa. 50
izan ziren aurkeztu zirenak.

Gorostidiko sagardoa nagusi
Sagardo lehiaketan, Aitor Alkorta

Egioleta baserrikoa (Kalezar) izan zen
hirugarren saria eraman zuena. Joxe
Manuel Lizarralde Etxetxo baserrikoa
(Zubieta) bigarren izan zen eta lehen
saria Manu Etxeberriak (Gorostidi
baserria, Aginaga) eskuratu zuen. 17
izan ziren lehiaketara aurkeztu zirenak.

Taloa, txistorra, 
babarrun zukua...
Usurbilen Nahi Ditugu elkartekoek

taloa saltzen lan ugari izan zuten. 
DBHko ikasleak, ordea, txistorra

saltzen aritu ziren. 
Usurbiltzenekoak, aldiz, produktu

ekologikoekin osatutako mahaia jarri
zuten eta garagardo ekologikoa bana-
tu zuten.

NOAUA!ren eskutik, azokara berta-
ratu zirenak babarrun zukua dastatzeko

aukera izan zuten. Atxega jauregikoek
egindako zuku beroa esker onez hartu
zuten askok eta askok. 

Kantu Taldekoek ere azokan hartu
zuten parte. Baserritarrez jantzita ibili
ziren jiran, Santo Tomas egunari doi-

nua jarriz. Nabarmentzekoa Usurbilgo
Sagardo Egunaren antolatzaileek egin-
dako lana; goiza eman zuten sagardoa
partitzen. 

www.noaua.com webgunean, azokari
buruzko bideoa ikusgai.

Sagardoan, Aginagako Gorostidi baserriak eraman zuen lehen saria.

Babarrun lehiaketan, Olarri baserriak (Kalezar).

Sari banaketa amaitu berritan, Juantxo Esnal eta Urtzi Olasagasti

aritu ziren desafioan.
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PIL-PILEAN

Gabon kantuen doinuak 

udalerri osora hedatuko dira ostiralean

Abenduaren 24an, nonahi eta
noiznahi entzun ahal izango
dira eguberrietako abestiak.

Goizetik iluntzera Kaxkoan, Zubietan
edota Aginagan hainbat herritar kalera
irtengo dira euskal kantuok abestera.
Kasuan kasuko antolatzaileek, baserritar
jantziekin agertzera deitzen dituzte
herritarrak.

Hona hemen, deituak dauden ekitaldi
eta hitzorduak:

09:00 Aginagan, Elizatik irteera.
15:30 Zubietarrak Ameritik irteera.
17:00 Parrokiakoak, Parrokia paretik

irtengo dira.
18:00 Presoen eskubideen aldeko

Olentzero, Aitzaga aurretik abiatuta.
Triki-poteoa Kaxkoan.

UDARREGI IKASTOLAKO IKASLEAK IZAN ZIREN GOIZTIARRENAK.

ASTEARTEAN ARITU ZIREN KANTUAN.





Errege Kabalgatak 
amaiera emango die eguberriei

Ziortza Gazte Taldekoak
Errege Kabalgataren non-
dik norakoak prestatzen

dabiltza asteotan. Urtero moduan,
urtarrilaren 5ean ospatuko da.
Goizean, 11:30etik aurrera gutun
bilketa burutuko da frontoian.
Arratsaldean Urdaiagatik behera
abiatuko dira hiru erregeak lagun-
tzaileez inguratua. 

Aurten aldaketa txiki bat dago,
ordutegiari lotutakoa. Iluntzeko
17:30etan abiatuko dira
Kabalgatakoak Usurbil aldera.
Kaxko inguruko erronda egin oste-
an, frontoian osatuko dute ibilbidea
azken ekitaldiarekin. Kabalgata ondo
lotuta uzteko, bertan parte hartzeko

asmoa dutenekin antolatzaileek bile-
ra deitu dute urtarrilaren 3rako.

Iluntzeko 19:30ean bilduko dira
Ziortzako lokalean. 

Urtarrilaren 5ean, goizez, gutunak jasoko dira frontoian.

12 Noaua! - 2010eko abenduaren 23an

PIL-PILEAN
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PIL-PILEAN

Gabonetako Parkea,

hiru egunez zabalik

Urtero gai zehatz baten inguru-
ko Gabonetako Parkea zabal-

tzen dute Oiardo Kiroldegian.
Aurten, euskal mitologia izango du
ardatz 2-12 urte arteko haur eta gaz-
tetxoek primeran pasatzeko irekiko
duten guneak. 

Abenduaren 27tik 29ra arte egon-
go da zabalik, goizez, 11:30-13:30
artean eta 16:30-19:30 artean.
Sarrera doan. 

Bi gune nagusi izango ditu, bat 2-
6 urte arteko haurrei zuzendutakoa
eta bestea 6-12 urte arteko gaztetxo-
ei zuzendutakoa. 

Igandean,

Txan magoa Sutegin

Ikuskizun berriarekin itzuliko da
Sutegiko auditoriora, Txan

Magoa. “Txan-txetan” izeneko eta
ordubete inguru iraungo duen ema-
naldiarekin. Bertaratzen diren haur
eta gaztetxoak magiaren mundu lilu-
ragarrian murgiltzeko aukera eskaini-
ko die Txan magoak. 

Hitzordua, igande honetan, aben-
duak 26, 17:30ean Sutegiko audito-
rioan. Usurbilgo Udalak antolatu eta
UEMA-k lagundutako ekitaldirako
sarrerak 2 eurotan eros daitezke aldez
aurretik Oiardo Kiroldegian edota
egunean bertan, 3 euroren truke. 

Ludoteka Aginagan,

eguberriak amaitu arte

Asteazkenaz geroztik zabalik
dago ludoteka Aginagan.

Goizez hiru orduz zabalik egongo da
begiralearen zaintzapean, 10:30-
13:30 artean. Honako egunotan:
abenduaren 23, 27, 28, 29 eta 30ean.
Urtarrilaren 3, 4, 5, 7 eta 8an ere. 

Bestetik, abenduaren 30erako ber-
tso-antzerkia izango da Aginagako
ludotekan, “Bikokotea” izeneko ema-
naldia 17:00etatik aurrera. 

Eta ipuin kontaketa saioa, urta-
rrilaren 4rako. 16:00etan hasita,
“Ipuin bat, ipuin bi entzungo ditu-
gu, zu eta ni”. 

“Midas erregearen altxorra”, haur zinema Sutegin

Urtero moduan Errege
Eguna pasa arte, ez dira
egunerokotasunera itzuli-

ko haur eta gaztetxoak. Hori dela eta,
urte berriko lehen egunetan oporral-
dian murgilduta jarraituko dutela
jakinda, film eta txotxongilo emanal-
di bana antolatu ditu Usurbilgo
Udalak.

Izugarri basoaren sakonean errepor-
taje bat egiten ari zirela, izaki higuin-
garri batek ACH kateko bi kazetari
eraso ditu. Laguntza behar dute eta
SOS  mezua hedatu da.
Gertatutakoaren berri emateko Aita
Arratoi, oporrez gozatzen hasi berri
diren Cathy zikoinarekin, Nico arra-
toiarekin eta euren lankide Lorrirekin
kontaktuan jarriko da. Hor abiatzen
da, datorren urtarrilaren 4an eskaini-
ko den “Midas erregearen altxorra”,

5-10 urte artekoei zuzendutako filma.
Arratsaldeko 17:00etatik aurrera
proiektatuko da Sutegiko auditorioan.
Sarrerak 2 eurotan salgai egongo dira. 

Urtarrilaren 3an,
txotxongiloak kiroldegian
Haur zinemaz gain, txotxongilo

emanaldia ere antolatu du Usurbilgo
Udalak urte berriko lehen egunetara-
ko. Behibis Antzerki Taldekoek
“Paperezko istorioak” izeneko ikuski-
zuna eskainiko dute. Lutxi da konta-
kizuneko protagonista. Nahi duen
guztia du, baina bakarrik sentitzen da.
Lierni Fresnedo eta Patricia Franco
egile dituen lanean, gurasoek ez dute
tarterik Lutxirekin jolasteko, baina
egoera erabat aldatuko da Trompi ize-
neko txakur bat erosten dutenean.
Gerora ordea, oporretara beraiekin
joan ezin duelako txakurra zabortegi

batean abandonatuko dute.
Emanaldiko sarrerak aldez aurretik
eros daitezke 2 euroren truke, Oiardo
Kiroldegian. Edo egunean bertan, 3
euro ordainduta. 5 urtetik gorako
haurrei zuzendutako emanaldia, urta-
rrilaren 3an, arratsaldeko 17:00etatik
aurrera eskainiko da Sutegiko audito-
rioan. 

“Midas Erregearen altxorra”

urtarrilaren 4an emango dute.
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NOAUA! TXIKI

Abenduaren 3an, Euskararen Eguna ospatu genuen. Goizean Haur
Eskolara joatekoak ginen baina oso eguraldi txarra egin zuenez ikastolan

gelditu ginen frontoi txikia apaintzen. Ondoren, Argitxoren bideoa ikusi eta
hamaiketako ederra egin genuen elkarrekin: gazta eta menbriloa! Hori moka-
dutxoa! Arratsaldean LHko ikasleak etorri ziren gure geletara antzerkiak egite-
ra eta ondoren, etxeratu aurretik gure zain zeudenei abesti batzuk kantatu
genizkien. Ederki pasa genuen! Gora gure euskara!

HH4ko haurrak

Euskararen Eguna ospatu dugu! Udarregi ikastolaren
eraikin berria, Hezkuntza

Mahaian aztergai

Udaleko hautetsiek eta
Udarregi ikastolako zuzen-

dari, irakasle eta guraso ordezka-
riek osatzen duten Hezkuntza
Mahaiak Udarregi ikastolaren erai-
kin berriaren aurreproiektuaren
nondik norakoak ezagutzen ditu
jada. Joan den ostegunean burutu
zuten bilkuran, udal arkitektoak
egindako lana aurkeztu zuten.
Azken urteotan Usurbilen egon
den populazio hazkundearen
ondorioz, ikastolaren eraikinak
txiki geratu dira. 

Haur Hezkuntza osoa, hau da 0-
3 eta 3-6 zikloak bere baitan har-
tuko lituzkeen eraikin baten beha-
rra ikusi zen. 

Egoeraren konponbide gisa,
Eusko Jaurlaritzaren eraikuntzeta-
rako legediak dioena errespetatuta,
aurreproiektua egin da. 

Gabonetako saskiek

badute jaberik

NOAUA! Kultur Elkarteak,
urtero, hiru saski zozketatu

ohi ditu. Bi, elkarteko bazkideen
artean. Eta hirugarrena, NOAUA!
aldizkarian publizitatea jartzen
duten bezeroen artean. Hauek izan
dira aurtengo irabazleak.

Bazkideen artean, Olatz
Arantzazistroke (507. bazkidea) eta
Bautista Balerdi (455. bazkidea).

Publizitatea jartzen duten bezero-
en artean,  Alkorta harategia izan
da saskia eraman duena. 

Bautista Balerdi, 

saria jaso berritan.

Alkorta harategia, 

bezero saritua.
Olatz anaiarekin

etorri zen sari bila.
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IZERDI PATSETAN

Andatza Mendi Taldekoak, Andatzako buzoian. 

Ezkerreko argazkian, Malen eta Lide Bordatxoko gurutzean.

Mendi Astearekin pozik dira Andatzako kideak

Gustura amaitu du Andatza
Mendi Elkarteko antolakun-
tza talde berriak, ospatu

berri den Mendi Astea. 

Guztira bost ekitaldi antolatu dituzte
aurtengoan. Ikus-entzunezko hiru ema-
naldi; Harkaitz Rezola usurbildarra

hiru lagunekin batera Perura egindako
bidaia erakusten zuen proiekzioa,
Nepaleko Manaslu mendira burututako
Oskar Porrasen bidaia eta azkenik,
Felipe Uriarteren eskutik, Kirgizistanen
bizitako esperientzia. Gainera, helduei
eta haurrei zuzendutako irteera bana ere
ospatu zen asteburuan. Helduenean,

Orio eta Usurbil arteko ibilbidea osatu
zen. Haurrena, Bordatxo mendi aldera
bideratu zen.  

Aurrerantzean Andatzakoen berri
sarean ere izango dugu, zabaldu berri
duten andatza.com web orrialdean kli-
katuta. Oraingoz, Mendi Asteko irudi
eta albisteez hornitu dute ataria.

Abenduaren 31n San Silvestre, 

urteari agur esateko moduko lasterketa

Hurbilago Elkartekoak
abenduaren 31n ospatuko
den I. San Silvestre herri

lasterketa prestatzeko lanetan mur-
gilduta daude. Herritarrak hasi dira
izena ematen. Astebete falta da eta
dagoeneko 250 baino gehiago dira
izena eman dutenak.

Antolakuntzatik berri eman dute-
nez, jada 253 lagunek izena eman
dute urteko azken egunean ospatuko
den herri lasterketan. Gaineratzen
dutenez, lasterketarako 370 kamiseta
prest izango dira abenduaren 24tik
aurrera. Elkarteko establezimenduren
batera joatea nahikoa izango du, izena

eman duenak kamiseta jasotzeko.
Artean, izena emateko epeak zabalik
jarraitzen du oraindik. 

Gogoan izan, bi bide daude herri
lasterketan parte hartu ahal izateko;
noaua.com web orrialdean dagoen
loturan klikatuta edota Hurbilagoko
establezimenduetara joanda. 

Abenduaren 31n, 17:00etan
Hitzordua, abenduaren 31n, arra-

tsaldeko 17:00etan Mikel Laboa pla-
zan. Kaxkoa zeharkatuko duen lau
kilometro inguruko ibilbidea osatu
beharko dute lasterkariek. Jai ku-
tsuko ekimena denez, ez da lehiarik
izango.

Partaideek ez dute dortsalik jasoko
eta sariak lasterkari guztien artean
zozketatuko dira.

Mikel Laboa plazatik

abiatuko da lasterketa. Irudia

Baxurde Krossekoa da.
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INGO AL DEU?

2010eko irailean eguneratutako ordutegiak.
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INGO AL DEU?

Agenda

Goardiako farmaziak
Abenduak 22, asteazkena
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Abenduak 23, osteguna
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Abenduak 24, ostirala
Iturralde, Bordaberri 1 Usurbil
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Abenduak 25, larunbata
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Abenduak 26, igandea
Rodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Abenduak 27, astelehena
De Miguel, Nagusia32 Lasarte

Abenduak 28, asteartea
Gil, Nagusia 24 Lasarte

Abenduak 29, asteazkena
Acha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Abenduak 30, osteguna
Orue, Jaizkibel 2 Lasarte

Abenduak 31, ostirala
Oa, Kontseju Zarra 11 Usurbil
Urbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

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

Abenduak 26 igandea
- San Esteban Txiki Eguna Urdaiaga
auzoan. Meza 11:00etan. Ondoren,
hamaiketakoa.
- Txan magoa, 17:30ean Sutegin.

Abenduak 29 asteazkena
“Gipuzkoaren jatorria”, DVDaren
proiekzioa, 19:30ean Sutegin.

“Gipuzkoaren jatorria” DVD-a

aurkeztuko dute abenduaren 29an

Gipuzkoaren historia biltzen
duen DVD-a, “Gipuzkoaren
jatorria” izenekoa aurkeztuko

da abenduaren 29an Sutegiko auditorio-
an, iluntzeko 19:30etik aurrera. DVD-a
hainbat udalek lagundu dute, tartean
Usurbilgoak. Eta JoxAnton Artzeren
parte hartze berezia ere nabarmentzekoa
da, hainbat historialariekin batera.
Nabarraldek bultzatu duen egitasmoan
herrialdearen gertaera historikoen erre-
pasoa egiten da, 30 minutuz, 1025. urte-
an Ipuzkoa izeneko lurralde bat doku-
mentuetan aipatzen hasten denetik hasi-

ta. Ruben Marcillak zuzendu du ikus-
entzunezkoa. Marcillak bera eta Angel
Rekalde arduratu dira gidoiaz. 

Aurkezpena Sutegin izango da.

Urtarrilaren 16an, bertso saioa
Sarrerak urtarrilaren 3tik aurrera jarriko dira salgai

Amaitzear den urte hasiera honetan
ekitaldiak izan zuen harrera bikai-

na ikusita, esperientzia errepikatzekotan
dira Usurbilgo Udala eta Bota Punttuba
bertso eskolakoak. Datorren urtarrilaren
16an bertso saioa antolatu dute.
Arratsaldeko 18:00etatik aurrera,
Sutegiko auditorioan izango dira:
Andoni Egaña, Uxue Alberdi, Onintza
Enbeita eta Unai Iturriaga. Gai jartzaile
lanetan Inaxio Usarralde arituko da. 

Sarrerak 5 eurotan erosi ahal izango dira
aldez aurretik, Oiardo Kiroldegian eta
Txiribogan. Edo egunean bertan bestela, 8
euroren truke. Antolatzaileek, ekitaldira
joateko asmoa duenari sarrera lehenbaile-
hen erostea aholkatzen diote. Salgai izan-
go dira urtarrilaren 3tik aurrera.

Dj Larra, urtezahar gauez
Urtezahar gaua kalean ospatzeko

asmotan dabilenak, herriko tabernetan
festa giroa aurkituko du, baina baita
frontoian ere. Urte berriko lehen eki-
taldia bertan ospatuko da, 2011ri ongi
etorria eman eta gutxira. Goizaldeko
1:30etatik aurrera, musika eta dantza
giroa nagusituko dira pilotalekuan,
Larra Dj-ren eskutik.

Unai Iturriaga bertsolaria.

Oharra: Gabonetako oporrak
direla medio, datorren NOAUA!
aldizkaria urtarrilaren 14an banatuko
dugu. Urte berri on!
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GAZI, GOZO, GEZA

Zorionak Ane!
Abenduaren 22an 5 urte
bete dituzu.Muxu handi 
bat Aita, Ama eta Urkoren
partetik.

Zorionak Ion! Urtarrilaren
1ean egingo dituzu 8 urte.
Zorionak eta muxu handi
bat Olatz eta gurasoen
partez! Ondo pasa!

ETXEBIZITZA

- 60 metro karratuko pisua salgai kaxkoan, 2 gela, sala,
sukaldea, komuna eta trasteroa. Dena berrituta eta
amueblatuta. Igogailua, hiru balkoi eta oso eguzkitsua.
Tlf: 686969112

- Kaxkoan etxebizitza salgai. Hiru logeladuna, bi komun eta
trasteroarekin. 685 731 792.

- 90 metro karratuko pisu bat daukagu salgai Usurbilen. 3
logela, egongela, sukaldea, bi komun eta 7 metro karra-
tuko ganbara bat.Oso eguzkitsua eta bizitzen jartzeko
moduan dago. 699680265 (eguerdian edo 20:00etatik
aurrera deitu). 

- Etxebizitza salgai Santuenean. Hiru logela, sukaldea,
komuna. 130.000 euro. 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

-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).

- 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.

- 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. 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
- 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
- LHko bi umeei bazkaria emateko norbaiten bila gabiltza.

Egokiena kaxkoan bizi den norbait. Telf. 689 769282
- Andazpe Elkartean garbiketak egiten aritzen direnak jubi-

latzera doaz eta bi pertsona behar dira hauek ordezkatze-
ko. Deitu 943361536 edo jarri harremanetan
Andazpeko zuzendaritzako kideekin.

-Iratxo tabernan pizza banatzaile baten bila gabiltza.
Banaketa afaritarako garaian egingo da. Beharrezkoa
motorra edo kotxea izatea. 943369135

- Arratsaldetan umeak zaintzeko neska baten bila gabiltza.
Nahiago dugu Usurbilgoa eta euskalduna izatea.
Interesatuak deitu 676355635 telefonora.

- LH-n edota DBH-n klase partikularrak emateko prest
egongo al zinateke? Hala bada, pasa zaitez Udarregi
Ikastolako idazkaritzatik izena ematera.

Lan-eskaintzak
-Emakume esperientziduna eta erreferentziekin eskaintzen da

gauetan adineko pertsonak zaintzeko. 618410123
-Emakume bat eskaintzen da interna moduan adineko per-

tsona zaintzeko edo etxeko lanak egiteko. 635267221 
- Emakume bat eskaintzen da etxeko lanak egiteko edo adi-

neko pertsonak zein haurrak zaintzeko. Orduka edo
interna moduan aritzeko. 626344882.

- Neska bat eskaintzen da, etxeko lanak egiteko, pertsona
helduak zaintzeko edo sukaldari laguntzaile aritzeko.
Gidabaimena eta disponibilitate osoa. 618722117.

- Lehen Hezkuntzako diplomatuak klase partikularrak
ematen ditu ikasgai guztietan, Usurbilgo lokalean. 
688 681 557 edo imakulada@gmail.com
- 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

- 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: 622 065 461 (Alex).

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

- 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 egi-

teko 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

-Bizikletako guante luzeak galdu ditut, kaxkoa eta tren gel-
tokia artean. Topatu badituzu, deitu hona 634425787
(Borja) edo Bordatxora eraman.

-Mutilezko baten polar marroi bat galdu dut. 687406209.
-5 plazako Roller karabana bat daukagu salgai abantzea eta

gainerako akzesorioekin. 3500 euro. Interesatuak deitu
676453176 zenbakira.

- Hemengo intxaurrak salgai, prezio onean. Telf: 943 67 11
60. Edurne.

- Administrazioko perfil guztiak eta EGA prestatzeko klase
partikularrak ematen ditut. 656 723 650 (Jorge).

- Gurpildun aulki bat daukagu. Behar duen edozeini
emango genioke. 943363201.

- 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.

JAIOTZAK

Enara Ibarguren Udabe, azaroaren 19an
Maddi Maeztu Tamayo, azaroaren 22an
Malen Astiazaran Asensio, azaroaren 26an
Eneko Olaizola Unanue, abenduaren 5ean
Liher Iparragirre Zubillaga, abenduaren 8an
Oier Agirresarobe Tellabide, abenduaren 9an
Nora Jauregi Macuso, abenduaren 14an

HILDAKOAK

Lidia Dominguez Ruiz
Abenduaren 13an hil zen, 
68 urterekin.

HILDAKOAK

Ramon Ugalde Insausti
Abenduaren 18an hil zen, 
51 urterekin.

Oharrak, zorion agurrak, jaio edo hildakoen berri emateko azken eguna: asteartea, eguerdiko
12:00etan. erredakzioa@noaua.com. Hurrengo alea urtarrilaren 14an plazaratuko dugu.






